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КОН ОВААДРАГОЦЕНА КНИГА
Kни2aiila

на

ilензионираниоШ

ilpoфecop

учиШелска школа Риаuа 02њановиќ-Лоноски

на

Cкoilcкaiila

(1870-1941)

има веќе

своја иciilopиja. ПишувањеШо е завршено и paкoilиcoiil е iloдioiilвeн

yшiile на

14 мај 1939

2одина во Cкoilje, а во јануари

cpeдciilвa за ueчaiileњe.

(6

ailpuл

1940

веќе бара

Цели две 2одини uред нejacнaiila cмpiil

aвiilopoiil не ycileaл да најде финансиски cpeдciilвa и

1941)

uолиШички можносШи да 2о објави i1oд2oiilвeнoiilo дело. Ociilaнaiil
кај син му 02њан 02њановиќ (во Бел2рад), во 70-iilиiile 2одини
ШексШоШ на Pиciila Оiњановиќ 2о корисШи 2аличанецоШ Pиciilo
Бужаровски. Пoiiloa paкouиcoiil е ilрибран кај внука му

акад. Оливера Jaшap-Haciileвa, која ilpвuaШ бе2ло
uред

научнаШа јавносШ

Teкciiloiil на

и

02њановиќ

објави

е обилно

фра2менii1и

io

од

искорисШен

(ilo

мајка)

ilpeiilciilaви

не2о

и во

(1978).

кнu2aiila

"Галичник во кyлiilypнaiila uciilopиja на Македонија" (1995) од
СШојче Дојчиновски- Раса клија.

Во i1oд2oiiloвкaiila за објавување на кни2аШа усрдно се
ан2а.жирааii1 акад. Оливера Јашар-НасШева и Тодор ДимиШровски,
со обилнаШа uомош од Милица Филиuовска-Марковиќ и СШојче
Дојчиновски-Росоклија.

БарањеШо

издавач

i

о

одолжува

објавувањеШо на кни2аШа. Со рецензија од акад. О. Јашар-НасШева
од 3 .марШ

1997 2одина ракоuисоШ е ilредложен за финансирање и од

МинисШерсШвоШо за кулШура, но не се нао2а инШерес. КраШкиоШ
ар2уменШиран, ilродлабочен и информаШивен uред2овор на Т.
ДимиШровски

е наilишан на

1

декември

1998 2одина

шШо беше и

uубликуван во .. СШожер ". Ме2увремено iloчuнaa и двајцаШа ilрире
дувачи и uроцесоШ ушШе ilовеќе се усложни.

Во 2000 2одина ракоilисоШ ciilи2нa ~о ФондацијаШа "Три
фун Kociiloвcкu" uри МАНУ и uочна upoцeдypaiila за објавување.

Акад. АнШе Поilовски наuиша нова рецензија со нова ilpeilopaкa. Се

Иока.жа, ме2уШоа, дека ори2иналниоii1 paкoiluc е нeдociilaileн за
научна консулШација во врска со некои ilројавени ilpoilycШи ilpи

дешифрирањеШо на paкoilиcoiil и ilpи комll.јуШерскаШа обрабоШка.
КонсШаШирани
ШексШоШ.

Се

се

и

uодоцнешни paкoilucнu

ilpaвea

uовеќе

консулШации

инШервенции
со

во

ilоширокоШо

семејсШво на авШороШ. Но и редакциска инШервенција во обли

кувањеШо на ilpuлoзuiile од македонскоШо фоклорно и еШно
iрафско бoiaiilciilвo.

Ceiiloa

Шоа доuолниШелно 2о i1ролон2ира

објавувањето.

Најаосле мно2у значајноШо исШра.жувачко (а не само мемо

арско) дело на Pиclua 02њановиќ е ilpeд чиШаШелоШ. Тоа се аојаву
ва

неilосредно

ао

uубликувањеШо

на

обемниоШ

ракоаис

на

не2овиош иовозрасен соселанец Ѓор2ија М. Пулевски. Тие сушШе-

I

cillвeнo ја aбoiaillyвaaill и.мuоааншнаша iалерија на кулшурно
националниШе дејци на некоiашноШо Големо Село Галичник во

македонскаШа ucillopиja и кулШура.

Семејно aвillopoill е il.oзнaill како Лоноски,

il.a

и Пpeдio

вopoillio uoillil.uшyвa како Р. Оiњановиќ-Лоноски, но во реценаи

јаШа на акад. О. Јашар-НасШева Шој е uоШilишан само како
Професор Риста Огњановиќ. И насловоШ на делоШо е наведен

како Галичник во моите очи. Па дypzl и iодинаШа на раiањеШо
различно е ziредадена. Сuоред Т. ДимиШровски, РисШа е роден на 1
марШ

1870 iодина,

но во рецензијаШа на Јашар-НасШева дваuаШи

се ilовШорува iодинаШа

1868.

Вuрочем, мноiу деШали од неiо

виоШ живоШ и дејносШ доuрва ќе Шреба да се исШражувааШ.

По својоШ живоШен ИаШ и раавиток РисШа Оiњановиќ е
Шиziичен ареШсШавник на македонската интелиi енција од XIX и
ilочетокот на П век, аа која Мисирков и.ма дадено најточна,

најобјекШивна и најисцрuна

оцена.

како

Зашто,

вuрочем

и

Мисирков, Чуuовски, Мишајков, Дедов, д-р КонсШанШинович и

мноаина друiи млади .македонски ученици и сiilуденти, Оiњано
виќ исто Шака аомина низ образовно-восuитниоШ ilpoцec на
буiарскаШа и срilската ilpouaiaндa, iи uочувствува и лично iи
ааuозна нивниШе методи и средсШва во Македонија. Тие млади
аорелефно

мноiу

интелектуалци

iи

осознаа

соuствените

национални инШереси и ја uоведоа борбата за македонското
наz~ионално и аолитичко ослободување. ..ВидниШе македонски
- uишува Kpciile Мисирков uред

револ 'уционери ceaapaтuciilи,

еден век- како Дел'чев беа само ученици на ziрвото аоколение
македонски учениz~и србцки и буiарцки ".А зборувајќи за uроiо
ноШ. на ,.лозариШе

",

Мисирков наведува:

.. От

тоа време ушче

iloбeiнa Дамiан Груев, коi шчо беше во броiоШ на македонците
ученици, шчо ilоминаа од Белiрад во Софиiа и во броiот на
сеаартuисШиШе

".

Токму

1-uoimu Риста

Оiњановиќ се сретнал со

својот аознаник од заедни.чкоШо ученикување во Солун и во

Белiрад Даме Груев и на 2. Х 1892 iодина му uишува на М.
Веселиновиќ: ..Дамјан Груиќ од Смuлево 2 о најдов во Прилеzi; тој
е учител Шаму и. радо би отишол во Белiрад

".

Груев, разочаран и

избеiан и од4(;офuја, не се врати аак ни во Белiрад, но уште во
нареднаШа iодина сШана и.ницијатор и iлавен орiанизатор на
основачкиоШ

состанок

орiанизација во Солун

на

Македонската

револуционерна

(1893).

Школуван во Буiарската iимназија во Солун и во Учи
ШелскаШа школа ,.Свети Сава" во Белiрад,

iloilloa

(ао ilpeilopaкa

од срuскиоШ амбасадор Стојан Новаковиќ) е uримен во уiлед

.. Галата Сарај" во Цариiрад и учи турски и
ilo неi овоШо завршување станува cpzicкu учител ilo

ниоШцарски лицеј

француски, а

п

француски

ШурскаШа

ја:зик

во

новооШвореноШо

uресШолнина.

Подоцна

cpilcкo

сШанува

училишше

во

uреuодаваШел

во

СрuскаШа 2и.мназија во Cкoiije, аа дури и ревизор на срuскиШе

училишШа во цела Македонија. УчесШвува како доброволец и во
Billopailla балканска војна z1poilluв Бу2ариШе, но не е сосе.м јасно
како ја iiо.минал ПрваШа свеШска војна. Сеz1ак, Шој секоzаш бил
сомничен и клевеШен, дури и uредвре.мено аензиониран (1913), а uo
десеi712одини (1922) враШен во државна служба и одново ilензиони
ран како i7рофесор во СрuскаШа учиШелска Lикола во Cкoilje

(1930).

Тоа е судбината на .македонскиоШ инШелекШуалец во
cpilcкa служба што не .можел да се z1очувсШвува кулШурно-нацио

нално наuолно инШеzриран во Шу2ата држава. И При крајоШ на
.живоШоШ сеШо тоа zo кажува јасно и отворено и тоа на еден
iiис.мен .македонски јазик што не само не е далечен од јазикоШ на

Пулевски, Шуку е .мноzу близок и на кодифиz{ираниоШ сандард на
Мисирков, со децидна декларација и за своето национална чувство.
Не.ма.ме ар2у.менти дека РисШа ја :знаел книzаШа "За .македонцкиШе
рабоШи ", но .може да се iipeillilocтaвu оШи неzовиоШ .мноzу близок

ilријаШел акаде.микот Александар Белиќ .можел да .му зборува за
јазикоШ и за делото на Мисирков, бидејќи не само што paciloлaia
шe со uри.мерок од книiаШа,

Шуку имаше и лични средби и

разzовори со нејаиниот aвillop. Особено во вре.меШо на рабоШаШа
на Белиќ врз сШудијаШа "Галички дијалекаШ"

(1935), како и ilo

ilовод ilpeilucoШ (на фиutu) од .мијачкиот речник на ПанајоШ

Ѓиноски шШо Оzњановиќ .му zo i7.редал на уzледниот научник во
СрilскаШа академија на наукиШе.
Значи, срuската i7poila2aндa не .можела наilолно да zo ис
корне .македонсШвоШо од своиШе вoci7.uillaнuцu од Македонија.

Оzњанови.ќ cilluzнyвa во Белzрад во

1887

zодина, две zодини i7ред

Мисиркова, во вре.меiuо на ученичките бунШови во СолунскаШа

2и.мназија i7poillив насШавата на буzарски и во заilочнаШаШа борба
воведување на .македонскиоiu јазик. Тоzаш во СрilскаШа

аа

ilpeciiloлнuнa сШиzнаа и чеШворицаiilа најдобри завршени ученици
од Солунсктuа 2и.мназија, коишШо (uo барање на .македонскиLuе
оiЈшШини) сакаа да ilpeдaвaaill на својоШ јазик и во свои училишта
во ШаШковинаiilа.

Оzњановиќ сиzурно не бил далечен од овие

зонрLи::.ни исШориски Ироцеси, а во Белzрад имал .можносШ да се

среќана и со разбунШуваниШе македонски ученици и сШуденШи од
ДомоШ "Св. Сана

11
,

i"ia .можеби и со Ми.сиркон. Тој сеуше бил но

Србија и коzа во uoчeilloкoill на

1890

zодина .младиШе .македонски

инШелекШуалци, незадоволни од односоШ на срilскиШе власШи

сПрема нив, z1оШilишаа една Декларација до СрilскоШо народно
собрание и де.монсШраШивно ја наuушШија Србија.
И малку

i7.одоцна .македонскиШе ученици и сШуденШи

2о

III

....

формираа УченичкоШо друшШво ~~Вардар
акШивна улоzа

,

на

up.,

и Мисирков и

11

(1893 ),

во кое имаа

Чуiiовски, но коiа во

следнаШа iодина срiiскиШе власШи сознаа дека Шоа сШана iнездо
на македонскиiiiе кулiilурно-национални идеи, Дpyшiiiвoiilo беше
ликвидирано, а неiовиоШ iiреШседаШел беше иciipaiileн во Солун

како срuски чиновник, но Шој мноiу скоро се вклучи во редовиШе
Македонската револуционерна орiанизација. ГрчкиоШ,
бyiapcкиoiii и срuскиоШ восiiиШаник Кр'сШе Мисирков иciiio Шака

на

uo завршуваеiiiо

на УчиШелскаШа школа во Белiрад беше исiiра

Шен за срiiски учиШел во Пришillина, но со добиениiiiе cpeдcillвa
замина за uродолжување на школувањеШо во Русија. Слично
uociiiauи и ДимиШрија Чуuовски, кojшiiio исШо Шака се школува

ше и во Софија и во Белiрад и со срuски uреuораки oiiiидe за uро

дол.жување на школувањеillо во Русија, но скоро сШана не само
еден од орiанизаШориillе, illyкy и доживоШен upeШceдaiiieл на Ма
кедонскоШо научно-лиШераШурно дpyiapcillвo во C.-Пeiiiepбypi.
А буiарскиоШ ученик и учиillел Дијамандија Т. Мишајков диuло
мu.ра на Beлuкailla школа во Белiрад и заедно со бyiapcкuoill
учиШел и чиновник и белiрадски cillyдeнill СШефан Ј. Дедов io
формираа МакедонскиоШ клуб во cpucкailla uресШолнина и uоч
наа да io издавааill uрвиоШ значаен ueчaiileн орiан на ~~Hoвoillo

дви.жење

11

неделникоill "Балкански iласник ",

uo

неiоваШа забра

на оШидоа во Русија и сШанаа едни од iлавниШе идеолози и осно
вачи наДруiарсШвоШо. И еiзархискиоill ученик Гаврил Консillан
Шинович како срuски сШиuендисШ io uродолжи школувањеШо во
Белiрад, но ја заврши iieiilepбypшкailla Медицинска воена акаде
мија, сШана еден од основачиШе и uрв uoiililpeillceдaiiieл и библио
Шекар на ДруiарсШвоШо и uоради неiовиоШ неilомирлив маке

донски ~~национален ceilapaillизa.м

"

беше cillpeлaн од cpilcкuiile

воени единици во Pycuja. ИШн.
Имајќи iu cuiile Шакви сознанија, аналиШичкиоШ ум на К.
П. Мисирков ушШе во 1903 iодина можеше да ја соiледа улоiаШа
на соседниillе национални ilpouaiaндu во формирањеillо и

афир.мацијаillа на македонскаillа национална cвecill. "Cpбиille
вели

illoj -

-

нailpaиia ilpeвpaill во iloн'aiiliaiila и ciilpeмeжиiile на

.македонциШе, ilревраШ висШина не и во нивна ilолза, но ушче uo
малу во буiарцка ... Tuie млади .македонци, восilиШани во Србиiа во
народен, Ш. е. во дух да л 'yбaiii наi наilред cвoiailla ШаШковина и

cвoioill народ,

ua ilocлe човешШвоШо ... 8.)-lecoa во неiа ноа cillpyia од

национална воодушевеiн'е и paбoilleiн'e за ослободуаiн'еШо на
Македониiа. Они cociiiaиia во Буiариiа осноаШа на paбoilleiн'eillo

во ilолза на Македониiа

.младиШе Македонци,

• Оваа анализа на cocillojбиille на дyxoillнa
Мисирков и нaillaмy ја ilродлабочува:

11

"Живеiн 'еШо н.а·млади македонци во Србиiа секоi ilaШ имаше

IV

мно2у арно влиiаiн'е на инШересиШе на Македониiа. Тука они се
заинШересуваа со uрашаiн'еШо за нивната народносШ, со србцкиШе
филоло2иiцки и исШориiцки ар2уменШи за народносШа нивна, со
србцкиiоШ uаШриоШизм и со краiноШо не2оо изражуаiн'е во вид на
шовинизм или слеuо uредuочиШуаiн'е на своiеШо uред чуздото, со
uричините на србцкиiот шовинизм, со рол'аШа на Србиiа во се-

2ашно и во бидно време во македонцкоШо ilpaшaiн 'е и со мно2 о
друзи важни и интересни ilapaшaiн'a.

11

Мисирков и од лично искуство сведочи: ~~Србите сакаа да
наuрават македонците да служаШ на србцките инШереси, т. е.
сами да се мисл'аШ и на своiите сонародници да им вел'ат, да сеШ
срби. Но на место тоа македонциШе зафаШиiа да 2ледааШ на себе
како на македонци со своiи оддел 'ни цели, и сакаа, не да служат
како орадиiа на србцки цели, но да уuоШребаШ србцкаШа uолиШика
како средсШво за досШижеiн'е на чисШо македонски цели. 11 Ми
сирков уверено Шврди: ~~Ни iеден србцки.восuиШаник, особено, ако

тоi имаШживеiано во Србиiа, не само не веруаШ на србиШе, да iет он
србин, но и мрзиШ за нивниiоШ шовиниз.м, и и лажиШ, за да cu до
сШи2ниШ само цел'аШа, да добиiеШ образуаiн'е. По свршуаiн'еШо на
учеiн'еШо, можиШ да бидит и чиновник на i1роi1а2андаШа, но ilpи
Шоа Шоi и мрзиШ, и uроклинаШ судбаШа си за Шоа, шчо iеШ орадие

на iедна upolia2aндa, коiа си и.маШ своiи цели, совршено uротивни
на инШересиШе на не2оаi11а ШаШкоина- Македониiа 11 •
ЗаШоа Мисирков заклучува дека "Србиiа, со своiеШо на
бркуаiн'е во македонцкото uрашаiн'е, наuраи 2р.маден усuеф и
ШребиШ да си 2 о liризнаи.ме да iеШ Шоi, не Шолку во неiна, колку во
наша uолза... Она восuиШа цело uоколеiн'е македонци, коiи имаа,
имааШ и ке имааШ наi решиШел'но значеiн'е во ноаШа исШориiа на
Македониiа

11
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Од овој асuекШ uо2леднаШо делоШо на РисШа 02њановиќ
наuолно 2и оuравдува МисирковиШе uрофеШски анализи. Тој,

uоради ciiieкoШ на исШорискиШе околносШи, осШана цело време во
uoiiioa во 2ранициШе на
срuскаШа држава, но навистина, како шШо uризнава и са.миоШ,
uазувиШе на срuскаШа uроuа2анда и

нико2аш не се uочувсШвувал како Србин од Србија. Такво или
слично беше и чувството на МисирковиоШ соученик и uријател
Гри2 орие ХаџиШашковиќ што о стана да ја дели судбината на
Македонците во Србија. Затоа и не е чудно шШо, макар и на крајоШ
на живоi71от, 02њановиќ liочувсШвуваЛ uотреба не само да ја
оuише и да ја uроШолкува исШоријаШа и кулШураШа на родниоi11
крај, Шуку и да се исuоведа uред себе и uред uоколенијаШа и iiioa на
родниоШ .македонски јазик со фонеi11скиоi11 ilpaвoilиc, Шокму сuо

ред визииШе на Дру2арствоШо и на Мисирков. Онака како шШо
iiocШauи и не2овиоШ соuлеменик То.ма С.милјаниќ-Брадина во еден

v

моменШ од својоШживоШ и развиток.

ФондацијаШа "Трифун КосШовски , во рамхише на
својаШа концеilција да објавува фундаменiilални дела од нашето
мш-шШо и кулШура, ја ilриоuштува кни2ата на Риста
11

02њановиќ-Лоноски со увереност дека ilреШставува драzоцен
ilрило2 кон заilознавањеШо на македонската историја и народна
кyлiilypa и на2лед и uоука за 2енерациите. Нејзината iiолна и
сестрана валоризација во науката и во македонското
oiiшillecillвo останува како долi на uднuнafila.

Блаже Pиciiioвcкu

VI

ЗА АВТОРОТ НА О?А ДЕЛО

I
Авторот на книгата "Г АЛИЧНИК И МИЈ АЦИТЕ" Риста Огњано
виќ-Лоноски, титуларен професор и директор на Учителската школа во
Скопје, во пензија, не доживеа да го види отпечатено своето главно дело.

А појавата на оваа книга страсно ја очекуваше. Беше почнал да ја пишува
на стари години, во 1939 година, и веќе на Митровден 1940 (на 8 ноември)
била готова. Правел повеќе подготовки за :нејзиното печатење, требало а

тоа било најтешко да се об~збедат финансиски средства. А тие, ќе
потврдите сега кога ја имате в рака книгава, не биле и не се мали. Според
едно зачувано писмо на авторот, од крајот на јануари 1941 година, за
печатење требало од 20 до 25 илјади динари. Па дури и да ги обезбедел
средствата, пак не сме сигурни дека делото на професор Риста Огњановиќ
ќе било објавено. Зашто во него има две работи што никако не би биле во

согласност со цензурата на која беа во кралска Југославија (1918 - 1941)
подло:жни сите печатни изданија: прво, во делото големи делови се напи
шани на македонски јазик, на галички говор, до совршенство владеан од
авторот. Вистина, излезена беше или пред излегување беше Рациновата
11
стихозбирка "Бели мугри , но илегално; се допушти претставувањето на

драмите (со пеење) "Ленче Кумановче", "Нагазио човек" на Васил Иљо
ски (сега познати како "Бегалка" и "Чорбаџи Теодос"), "Антица" и "Ми
лион маченици

11

на Ристо Крле, но отпечатена беше само драмата "Печал
барИ11 на Антон Панов. Очевидно, беше незамисливо да се отпечати дело
во проза, дотолку повеќе научна, на македонски јазик.

А содржината на делото на Риста Огњановиќ 11 Г АЛИЧНИК И МИ
11
Ј АЦИТЕ зборува дека се работи за научно дело во кое, на широк план,
главно, на македонски јазик, се разгледани сите пројави на материјалниот
и духовниот живот на галичаните и на Мијаците воопшто. Авторот дал

географско-историски и стопански преглед на појавата и развојот на тоа
племе, истакнувајќи ги високите морални негови својства. Но дал и не мал
број страници посветени на најновата историја на племето што сам ја до
живеал (роден е во 1870 година, т.е. две години е постар од Гоцета Делчев ),
п а посебно го засегнал односот на соседните словенски народи ( српскиот
и бугарскиот) кон Македонците. Тој отворено кажува, на крајот од чет

вртатадеценија на:ХХ век (1939 -1940) дека
11

Одма да кажа да Мијациве, како и сиве други племиња во Македо
нија, имајет две јаки осеќања: едно, да се Славјани и да се многу
родниње како со Србите, таке и со Бугарите, а друго- да не се ни Ср
би ни Бугари, токо да се нешчо треќо: да се Мијаци или Брсјаци, а по

тејаМакедонциll (стр.133).

1

Во време кога во нашата земја, Реrrублика Македонија, Македонци- ·
те не беа признавани како народ, со свој јазик, своја материјална и духовна
култура, искажувања како ова на Риста Огњановиќ официј алната српска
власт на кралска Југославија не можеше да допушти. А ние и сега мисли
ме дека дело со научен карактер во кое многу страници се напишани на

македонски јазик беше незамисливо, па макар колку неговиот автор,

Риста Огњановиќ, да бил убеден дека не можел о да се јават пречки за обја
вувањето на делото. Цела една глава (од стр. 133 до стр. 144), на пример,
говори за односот на бугарскиот и српскиот народ кон нас Македонците.

"По мое- вели авторот- белки би имало место и за треќи јазик за
оваја област. Тој јазик бија зафатил цела Македонија ... Тога и нестреќна
та Македонија не би билајаблко за раздор, токо би била тока (копча, спо
на) (стр. 135), ... Досега браќава сијапотценувајет,ја тлачитине је призна
вајет нишчо, токо стално ја држит за малолетна, гледајет на неја како на
некоја грешница и постапувајет со неја како да је некаква судска маса ...
Србите и Македонија ја сетит како своја очевина, Бугарите како своја
баштина. А вистински, ни едното ни другото не је точно. Таја је неодре
дена и незашчитена братовина, оставена на чест и милост братска '' ( стр.

135).
Посочувајќи дека нашите словенски соседи ни велат, едните "дава
раме по три цар а", а другите ни "викајет да сме гасеници", Лоноски одгова
ра: "Немајет право ни едните ни другите и многу грешит" (стр. 136). "Не
сме ни гасеници ни варалици, токо сме грешна раја на неправедни господа
ри иако браќа. Вистинаје даје оваја област [Македонија] во сешчо је пого

ре од обете" (т.е. и од Србија и од Бугарија) ( стр.

136).

Р. Огњановиќ ги разгледува настаните во Македонија, особено оние
од 1880 до 1940 г., напаѓајќија српската и бугарската страна (пропаганда),
постојано истакнувајќи дека во соседните словенски народи се работи за
браќа:

"Али сево ова никако не докажуват дека народов наш бил неверен и
логач, туку докажуват дека на обете страни гледал свои браќа, на
едната страна браќа од стрико, на другата браќа од вујко ( стр. 140) ...
Се отимале околу нас стриковци и вујковци; ако је до ложење, изло

ган бил башнародововамошен" (стр.140).
За поло)кбата во која се наоѓал македонскиот народ кон крајот на
триесеттите години на ХХ век, во почетокот на Втората светска војна

( септември 1939), Огњановиќ утврдува:
"Реков да је овја народ постреде два брата, да се осеќат и многу род
нина, али и нешчо засебно: мијачко, брсјачко и македонска, али пр
венствено и највише славјанско. Овеја требет стално да го имат на
ум и Србија и Бугарија и според теја да се владејет. Овја народ не се
осети слободен во своја држава. Си је некако клоцнат, презрен и по
НИ)Кен. Напред клањај се на аги и бегови, а сега клањај се и треси се
пред жандари и илјадници крупни и ситни чиновници ... Мије вистин

ска, братска љубов не осетивме до денеска" ( стр.

140).

И уште неколку пати Р. Огњановиќ низ книгава ќе ја варира мислата
дека:
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"ни Срби ни Бугари, пред да завладејет Турциве, немале ни време ни
начин ни стредства, ни сила за да направит (од нас) едно тесто: срп

ско или бугарско. Овја народ денеска ми личит многу на едни што

фови сегашни со две лица. Зате мије доста чудно да постојит нека
ков страв од име Македонија, Македонец. Македонец ич не је шо и
Бугарин! Македонец се делит јасно од Србин и од Бугарин и овије 'и
бројит како братучеди од вујко и од стрико" ( стр.141).

Што се однесува за јазикот на кој 3боруваат Македонците, Огњано
виќ на повеќе места ги истакнува предностите што тој ги има над српски
от. За него, да приведеме само еден пример, многу се поразбирливи, по
"збор и јазик", формите со масШ, со свесШ, одошто машhу, свешhу, од ceciilpиiile одошто од ceciilapa и сл. На многу места е манифестирапа огром

ната љубов на авторот кон народната реч и неговото народно творештво,
коешто не отстапува во ништо на она од Вук Караџиќ, спрема кого авто
рот има висока почит.

И пред да го резимира своето ка:жување за Мијаците, за Македонци
те и нивниот јазик, Огњановиќ подвлекува во курзив: "Овакво је осеќање

Шо, свесШа и волјаШа на овја народ овамо и добро је овеја да 2о знојеШ и ед
ни{ilе и дру2иШе" (т.е. и Бугарите и Србите) ( стр. 141).

Ете вакви мисли, покрај многуте други, распрснати на многу страни

од делото на Огњановиќ, каде што се задржува на духовните особености

на Македонците, посебно, рековме, на нивниот "збор и јо3ик 11 , ќе прочи
таа (можеби?) Македонците во почетокот на Втората светска војна, по
добро речено до априлската војна во Југославија во 1941, кога неславно

пропадна таа држава. Заiтаметете: тоа го пишува човек што е веќе на 70 го

дини и што, секако, немал непосредна врска со тогашната ослободително
движење на својот народ, особено не со напредните сили негови. А добро е

позната дека вака мислеше тогаш најголемиот дел од нашиот народ во
Вардарска Македонија и јасно е зошто бугарско-албанската окупација
под водство на германско-италијанските фашистички сили ја доживеа
како време на најцрн терор.

Каква е пораката што нија нуди Огњановиќ во тој поглед? Само тоа
дека овој народ, македонскиот, далеку пред тоа, уште во првите децении
на XIX век, пројавувал никулци на национална свест за посебноста своја,

дека со текот на годините, особено во ХХ век, по сето она што го преживеа
уште пред Втората светска војна, го разви националното чувство за кое
зборува толку страсно авторот на оваа книга професор Риста Огњановиќ.

И јасно е тогаш зошто сметаме дека подготвениот ракопис за оваа
книга, наспроти сите вложени напори, немало да биде објавен. Да се потсе
тиме уште еднаш: тоа е време кога во Бугарија зема огромен замав Хитле

ровиот фашизам и во тамошното Народно собрание отворено се даваат

изјави дека Македонија е бесценет камен на бугарската царска круна. А на

кралска Југославија И остануваа само уште неколку месеци живот!

Авторот на книгата, очевидно, во такви околности не го дал ракопи
сот на делото за печат. По други сознанија, тој го сторил тоа, но сопствени-
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кот на печатницата во Скопје му рекол оти сега времињата се матни, па
Риста Огњановиќ си го прибрал ракописот. (По неговата смрт, заоставни
ната негова се наоѓа во рацете на син му Огнен Огњановиќ, дипломиран

правник во Белград. Овој му го дава ракописот на галичанецот Ристо Бу
жаровски, кој се служи со него за пишување на книгата Галичка повесТ
(1976). По смртта на Бужаровски, ракописот, по интервенција на неговото
семејство, го прибира акад. Оливера Јашар- Настева, внука на авторот по
мајчина линија. На 6 април 1941 година Југославија ќе биде нападната од
сите страни (освен од југ, од Грција, којашто тогаш е во војна со Мусолини
евите војски). Тој ден германските авиони, пратени од Бугарија, го бом
бардираа Скопје, и веќе ден потоа, на 7 април попладнето, германските
војски влегоа во Скопје. Риста Огњановиќ во моментот на бомбарди
11

11

рањето (околу

10 часот претпладне) се затекнал на железниот мост во

Скопје (денеска мостот кај Македонската академија на науките и умет
ностите) и тука, најверојатно, го зав.арува смртта.
Патем неколку децении ракописот на делото на Лоноски Г АЛИЧ
11
НИК И МИЈАЦИТЕ испливува на површина. За него понешто се кажу
ва во трудат на академик Оливера Ј ашар - Настева (објавен во зборникот
11
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научно-културни собири, Скопје 1978) како и во книгата на
Стојче Дојчиновски- Росоклија "Галичник во културната историја на Ма
кедонија", Скопје, 1995,185 стр., а името на Риста Огњановиќ Лоноски ќе
го сретнеме и кај други автори (Д -р ГЛИ\ОР Тодоровски во книгата "Мало
реканскиот предел", 1969 и др.). Но, еве сега, 60 години по нејзиното напи
шување, книгата на Риста Огњановиќ најпосле го доживеа својот бел ден!
Читателите имаат можност да почувствуваат каква личност бил тој
необичен македонски родољуб, со што се занимавал во животот, какви
мисли го мачеле и др.

11
Риста Огњановиќ- го преземаме овде, меѓу другите извор и, речено

то во еден дел од книгата на Стојче Дојчиновски- Росоклија ( стр. 183 -195)
-е просветен и културен работник од Галичник, педагошки автор, преве
дувач на педагошка литература од француски, собирач на народно творе
штво од Мијачијата, педагошки писател. Тој се уште и е недоволно познат
на нашата поширока јавност. Сов_ремената македонска историографија,
филолошката и етнографската наука, фолклористиката не располагаат
со доволно релевантни истражувања за неговото творештво.

Риста Огњановиќ (по фамилијарното презиме Лоноски) е роден на 1
март 1870 година во Галичник, од татко Огњан, и мајка Софија. Таму и за
вршува основно училиште. Веднаш потоа татко му го носи малиот Ристе
во Солун, каде што го дава две години да послужува кај турски големец.
Научува турски и го напушта печалбарењето за да го продолжи школува
њето во Бугарската егзархиска гимназија во Солун. Таму учи три години.

Во 1887 г., во 111 прогимназијален клас, него сакаат да го префрлат во учи-
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телскиот курс за подготвување учители во Македонија. Ристе не сака да
оди таму, ами сака да ја продолжи гимназијата. Доаѓајќи во конфликт
со
управата на училиштето, тој стапува во врска со директорот Илија Тиш
ман од Белград (во тоа време нема српска гимназија во Солун) и овој успе
ва да го наговори нашиот Риста да замине за Белград и да го продоЛ)КИ
уче
њето во белграДската гимназија. Риста Огњановиќ сепак не успева
во на у
мот, ами, откако не пока:жал пред Андра Николиќ, отпосле министер
за
просвета на Србија, потребни знаења по алгебра и геометрија, бил приси

лен да се запише во Учителската школа "Свети Сава 11 , којашто подготву
вала српски учители за во Македонија. Таму бргу го научува српскиот ја
зик (дотогаш бил "Бугарин"). Ги поло:жил со многу добар и одличен успех
сите предвидени предмети, така што во 1890 година, до крајот на учебната

година, пред Петровден, станал учител.

Го праќаат потоа во битолскиот вилает да оtвори српско училиште
.
Огњановиќ не успева во тоа и се враќа во Белград. Меѓутоа, бидејќи во
Ср
бија не добива работа, тој по своја желба оди во Цариград.да го продол:жи
образованието. Во тоа време српски посланик во Цариград е_познати
от
научник Стојан Новаковиќ, којшто ќе стане и претседател на Кралскат
а
академија на науките. Тој го прима бистриот Риста многу убаво и го
запи
шува во царскиот лицеј "Галата Сарај" за да учи турски и француск
и. Во
1892 г. во Цариград се отвора српско основно училиште заедно со гимнази
ја. Во него младиот галичанец, со одличното познавање на француск
иот,
турскиот и грчкиот јазик, станува наставник по француски јазик. Таму
ос
танува четири години. Во меѓувреме, уште на22години ("веќе стар", како
што вели на едно место во оваа книга, зашто момчињата се женеле обична
на 18-годишна возраст), тој се оженува за галичанка. По укинувањето
на
српската школа во Цариград Риста Огњановиќ е испратен во Скопје.

Така подготвен и веќе пројавен интелектуалец во својата активнос
т
на просветно пол е и соработник на српското цариградско списание "Глас
1
ник ' , Риста Огњановиќ во 1897 г. е наставник по француски јазик
во срп
ската гимназија во Скопје. Едновремено ја врши и должноста економ
и
воспитувач во неа. Во таа просветна установа Риста Огњановиќ ќе
биде
долги години старешина и ревизор на српските училишта во Македони
ја.
Во истата година, 1897, тој врши ревизија на српските училишта во Крива
Паланка, Кратово, Кочани и Малешево.

Уште во Цариград, а и подоцна, тој е активен соработник на бел

градското педагошко списание "Учитељски весuик", во кое пишува
за
разни педагошки проблеми, а често и преведува педагошка литерату
ра од

француски. Сите овие податоци ги извлековме од статијата во "Учитељ
ски весник" бр. 11 и 12 од 20 април 1897 година. Споменатиот двоброј му
е

посветен токму на Риста Огњановиќ.

Во наредните години, како човек што е постојано со перото в рака,
Риста Огњановиќ ја подготвува "Големата школска песнарка", наменета
на учениците од забавиште до вишите гимназиски класови. Книгата ја из
дава Министерството за надворешни работи на Србиј а.

Во 1907 година е крунисан со успех еден голем преведувачки подвиг
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на младиот наставник по француски јазик Риста Огњановиќ. Таа година
во Белград, во издание на задужбината на Илија Милосавлевиќ- Кола
рац, излегува во превод од француски знаменитото дело на професорот и
ректор на Лионскиот универзитет Габриел Компејре. Преводот го извр
шил Риста Огњановиќ од седумнаесеттото француско издание. Делото
има 486 страници, со неколку страници текст од авторот на преводот. Га
бриел Компејре е автор на многубројни дела посветени на педагошката
литература. Преводот е користен во Србија и во српските училишта во
Македонија како учебник за сите три години школување во учителските
школи.

· ТЕОРИЈСКА

И-ПРАКТИЧНА

IIЕДАГОГИЈА
ГАЅР~ЈЕ/IА. f{OТtЦlEJPEA
ti~r.•м

Риста Оrњановиt..
учnто.,. фра111t. јеа~rко ·у Cкon.•.aв<t<Qj У11nт~ ТЈЈr:озк

Во

1913 година Риста Огњановиќ објавува во Загреб дело

"Педаго

шка хрестоматија".
Од септември 1912 до октомври 1913 Риста Огњановиќ е ненадејно
пензиониран. Има 42 - 43 години. Го пензионирале, како што самиот вели

во едно писмо, по "каприц и заблуда" на тогашниот српски конзул (Балуг
џиќ), зашто бил еден одиницијаторите и соработниците на тогаш "тенден
циозно озлогласениот" лист "Глас народа '',околу кој биле збрани посме
лите просветни работници. Тогаш не примал плата. "За да биде неправда
та поголема вели во истото писмо реше.нието за пензионирање е донесе-
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но на 16 мај, а мене ми е соопштено на крајот на јули." Така му е задржана
платата и во време на неговата активна служба. "Дотогаш, вели, немам из
губено ниеден ден од службата, нити еден час од наставата 11 •
Во меѓусојузничката војна на Србија и Бугарија во 1913 година Ри
ста Огњановиќ учествува од првиот до последниот ден како редов - добро
волец во доброволечки полк под командата на полковник Алимпие Мар
јановиќ, иако е веќе зајден во години и пензиониран со жена и седум деца

оставени дома. И место да добие сатисфакција, Огњановиќ бил како вој
никнаклеветендека сака војската српска во која служел- да ја шпионира!

Во годините на Првата светска војна Риста Огњановиќ го остава се
мејството и децата (тие се евакуираат во Србија), се префрла во Франција,
ставајќи се во служба на српската влада и усовршувајќи го своето образо
вание и своето знаење на францускиот јазик и литература.

Веднаш по војната се враќа во земјата, го прибира семејството, и во

1922 година, по 32 години просветна служба, вишиот учител по француски
јазик, во писмо од 15 септември, моли да му се признаат годините на служ
бата, без прекинот, и да биде унапреден сега кога му остануваат уште мал
ку години активна служба. Тогаш, односно потоа, го добива звањето: ти
туларен професор на Скопската учителска школа. Пензиониран е во 1930

година на 60-годишна возраст.

Ослободен од школските задолженија, Риста Огњановиќ објавува
не само статии во педагошките списанија, ами печ:lти и критички интони

рани политичко-економски анализи на својот роден крај. (Позната е него
вата опширна статија за Галичник во првите години по Првата светска вој
11
на во списанието Ј ужна Србиј а 11 ) . Цел живот тој собира и народни песни и
др. од својот крај, што дури сега излегуваат најаве. Треба да се истакне и
неговата активна соработка со Александар Белиќ во времето кога овој ја

подготвува својата книга "Галички дијалекат" (1935). Тој факт Белиќ по
себно го споменува, во тоа дело, искажувајќи им на Риста и сестра му
Доста посебна благодарност.

III
Придонесот на Риста Огњановиќ како истражувач, собирач и пу

бликувач на фолклорното богатства на Галичник и на Мијаците, посебно
на мијачките народни песни, и неговите прилози во проучувањето на ис
такнатите луѓе на Галичник во материјалниот и културниот развој на тој
крај, посебно е значаен. Цел живот бил најтесно поврзан со Галичник и
околината, а и во годините кога се наоѓал во други места настојувал летата

редовно да ги по минува на Бистра. Како активен и продуктивен научен ра

ботник, Риста Огњановиќ добро ги познава знаменитите луѓе на Галич
ник, интересирајќи се за разни страни на животот на Мијаците и нивната
историја од старите времиња. Во таа смисла тој е нивни продол:жувач. По

себно го ценел придонесот на Панајот Ѓиноски, од кого и презема ред тек-
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стови за обичаите во својата книга, но редовно со свој коментар и со ис
правки на грешките што други ги сториле издавајќи го творештвото на

Ѓиноски. Таа традmџrј а да пишува на македонски јазик, на галички говор,

секако не е само негова. Ѓиноски, Ѓорѓија Пулевски, Партенија Зограф
ски и други и пред и по него, се една убава галичка и мијачка традmџrја.

Риста Огњановиќ, чиј ашто библиографиј а уште не ни е наполно
позната, ни оставил најголем ракопис на публистичко-на~а проза во пр
вите четири децении на ХХ век. Во извесна смисла тој може да се спореди,
пред се по својот јазик и погледи, со делото на Крсте Петков Мисирков, на
кого му е врсник и современик. Природно е дека како извонредно култу
рен човек, Риста Огњановиќ не се задоволува само со лексиката и синтак
сата на миј ачкиот говор, ами се служи во добар дел и со културната
лексика на српскиот и бугарскиот јазик. Во таа смисла тој- ќе се забележи
тоа уште на прв поглед- смета дека идниот македонски стандарден јазик,

што ќе биде кодифmџrран само по пет години

(1945)

од неговата смрт, ќе

биде изграден врз основа на западното македонска наречје. Затоа тој и
антmџrпира многу од решенијата што го одликуваат нашиот стандарден
јазик. Така, мијачкиот говор, пред се галичкиот, не познава губење на
интервокалното в (се вели човек, ilpaвu ), има три глаголски групи (жива е

глаголската е- група (аиеШ, зноеШ)). Блиска му е на Огњановиќ максима
та дека стандардниот јазик треба да се развива од можностите што ги дава
народниот јазик, да не се земаат без потреба елементи и категории од
стариот наш јазик, од кој народот во својот развој одамна се откажал.
Затоа ние денеска, без оглед на тоа што читаме еден текст напишан на ди
ј алект, го читаме него ·слободно, без тешкотии, восхитувајќи се на лесното
и мошне приемливо кажување на Риста Огњановиќ.

Со колкава огромно познавање, симпатија и љубов, авторот·збору
ва за здравиот живот на галичаните, за нивната најголема знаменитост,

манастирот Свети Јован Бигорски, за својот мијачки ''збор и јозик", за
моралот на своите луѓе, за стопанскиот живот, за училиштата, црквите,
верата, обичаите народни и за толку многу други работи што го сочинуваа
животот на Мијаците. Одделни страници од ракописите на Риста Огња
новиќ има прокоментирано акад. Оливера Ј ашар - Настева, посебно одде

лат посветен на "знаменитите можи" на Галичник, на Мијачијата: Ѓурчи

на Кокале, Партенија Зографски, Ѓорѓија Пулевски, Панајот Ѓиноски.

Пишувајќи за авторот Риста Огњанови~, Јашар-Настева истакнува дека
трудат "Галичник и Мијаците" претставува студија во која во повеќе гла
ви се проучува материјалната и ):(уховната култура на галичкиот регион.

"Ракописот на авторот е особено богат со изворен фолклорен, ономас
тички, етнографски и лексички материјал ... Јазикот на овој ракопис ... се
одликува со посебна чи~тота и богатства и е многу близок до денешниов
:кнmкевен израз." Риста Огњановиќ, според авторката, успеал едноставно
и ненаметливо, сосем природно, својот народен говор да го издигне на зна
чително повисока ниво и да ни го доближи до таа мера што да се чувствува,
и покрај некои изразити карактеристики на галичкиот говор, како совре
мен текст. Меѓу другото, ова се должи и на тоа што полиглотот Риста О г-
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њановиќ се истакнувал, не само со извонредното Познавање на својот мај
чин јазик, туку и со посебно развиен о чувство за јазик и широка лична кул
тура.
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Во оваа смисла ние ги упатуваме читателите на онаа глава од книга

ва каде што Риста Огњановиќ ги дава своите високи оценки за делото на
11

знаменитите можи о..д Галичник. Од нив најмногу како да го цени, и е во
11

одушевен, од Панајот Гиноски:
Али славата Панева- вели тој- не му је само во способноста негова
како учител туку во неговото опишување обичаји наши, во берење
песни и друг материј ал собран од него и нарочито во еден негов реч
11

ник на галичко наречје оставен во ракопис кој го најдов зафрлен у
11
мнука му Драгиша во Подгорица. Риста Огњановиќ го препишал
тој речник на фиши и го предал во Српската академија на науките и
уметностите, во чија што архива се чува и денес. Според Риста Ог
11
њановиќ, Пане со точно бележење се ближит до Вука и негQможе
11
ме да го цениме како да је мијачки Вук Караџиќ • И во врска со Па
нета, ќе заклучи: ~~па зар Мијаците немајет право пред некого да се
11
пофалит со овије свој и прочујени луѓе?

Спомнавме веќе дека по Првата светска војна, кога Македонија од
ново, како дел од Србија, влезе во Кралството на Србите, Хрватите и Сло
венците, Огњановиќ објавува повеќе написи во кои ја опишува тешката
ситуација во која се најде Македонија, а посебно мијачкиот регион. Тој то
гаш прави доста смели, но обј ективни и точни критики на режимот:
11

Добивме ѓоа некаква слобода да избирам'е кметови и наметнати

посланици, добивме право да одиме на војска, али изгубивме право

да трчаме и да работиме. За да добиеш право да продаваш костење
во Белград, требет да стрепиш од секој жандар како да си некој уби
ец. За да отвориш некое дуќанче, требет неколку илјади, за некакви
лични и месни права требет да поминет години дур да се извадит и
11
одобрит работата во некакви удружења и комори ...
Сегашните постари генерации знаат колку има вистина во овие збо
рови на Риста Огњановиќ. А таквата тешка економска и политичка ситуа
ција го следеше Македонецот, посебно Македонер;от печалбар од Мијачи

јата и другаде, се до пропаѓањето на кралска Југославија и до осло~одува
њето на Македонија од други ропства.
Во 1936 година, на две години пред да почне да го оформува своето
11
11
главно дело Г АЛИЧНИК И МИЈ АЦИТЕ , Риста Огњановиќ доживува
еден мошне пријатен миг. За четириесетгодишното пропагирање на
францускиот јазик и култура меѓу Македонците, тој е одликуван од Фран
цуската Република со орден Офицер на Академијата. Орденот го добива
заедно со честитката лично од претставник на францускиот конзулат во

Скопје на 14 јули 1937 година-националниот празник на Франција-во
Маврово, каде што Риста Огњановиќ тогаш се наоѓа.
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rv
Подготвувајќи го ракописот "Г АЛИЧНИК И МИЈАЦИТЕ" за пе
чат, патем цели 60 години од неговото напишување, ние настојувавме да го
предадеме текстот колку што се може поверно во однос на оригиналот. Во
тој однос многу сторија Милица Филиповска-Марковиќ и Стојче Дојчи
новски-Росоклија, родени галичани. Авторот го пишувал текстот со срп
ска кирилица. Свесен дека во ред случаи таа не е доволна, тој дава и двојни
бележења (леб и лeil, снеz и снек и сл. ). Ние го направивме следното: првин
текстовите напишани на српски (такви има) ги преведовме на македонски
литературен јазик; македонската верзија за нив, ако ја имало, не се зачува
ла. Со оглед на тоа дека во галичкиот говор, како и во некои други, често

се јавува т.н. меко љ, сметавме дека би било добро него да го бележиме со
л, а до него да пишуваме апостроф (л');л'уШ, ilосШел'а,мол'ба,мисл'а, сол'
и мн. други. Но, од практични причини (ги има премногу апострофите ), ре
шивме да го предадеме како л, со тоа што укажуваме дека станува збор за
меко љ (учител, жалба, мисла, Кала и сл.) понекаде (а не редовно). Колку
и да сме свесни дека овде е подобро да пишуваме љ, Галичаните, во тоа се
уверивме, повеќе сакаат да пишуваат л за мекото л '.

Во галичкиот говор не се познати фонемите ѕ и џ, па затоа во
текстовите на Огњановиќ се пишува само жамија, звезда и сл.
Во текот на работата врз ракописот на Огњановиќ се вршени ретки
редакторски интервенции. Зачувана е дури и честата употреба на буквата

ј таму каде што е нејзиниот изговор факултативен (се пишува изzраду-

вајеШ м. изzрадуваеШ).

·

Ни останува на крајов да му искажеме благодарност на авторот Ри
ста Огњановиќ за едно навистина драгоцено дело со кое, веруваме, несом
нено ги обогати нашите познавања за Галичник и Мијаците. Ние со задо
волство работевме врз ракописот на книгата и сме уверени дека таа ќе се
чита со несомнен интерес од се нови и нови генерации на читатели.

1декември1998година
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Тодор ДимиШровски

ПРЕДГОВОР

Мисла~ дека на Балканот нема поразлична и поубава земја од
нашата,

а

Галичник.

во неа нема почисто, поинтересно и познаменито место од

Свесен за вкупното значење на местото и крајот, убеден дека моето
мало племе, по многуте свои одлики, заслужува почесно место меѓу пове
ќето племиња од кои е составена нашата голема државна заедница, јас на
стари години се зафатив со оваа убава и благородна работа својот роден
крај да го опишам во што пополна и веродостојна светлина. Дали сум и во
која мера сум успеал, тоа ќе го проценува потомството.

Знаејќи дека галичкиот говор (наречје) има многу архаични особи
ни и дека е најблиску до книжевниот јазик од источното наречје*, најдов за
умесно многу глави од книгава да ги напишам на галичкото наречје за да
о ставам пишани траги за сите оние што ќе се интересираат за тоа.
Благодарен сум му на Бога што ми го продолжи животот за да мо
жам да го исполнам својот завет од младоста.

Јас сум прав галичанец. Во Галичник сум роден, таму пораснав, таму
се оженив за галичанка и 30 години училишниот одмор редовно таму го
поминував. И кога не бев таму,јас секогаш се чувствував во многустранен
допир со народот и во мислите ги делев со нив сите негови )Келби, грижи и
радости.

Како и секој, а можеби повеќе од обична, го сакав својот роден крај,
и не само што не го прикривав своето потекло, туку дури со извесна гор
дост го истакнував тоа.

Сметам дека му припаѓам на племето со ретка етничка чистата, со
високи морални и умствени способности и особено со ретка енергија, жи

лавост и осетливост во тешката борба за живот во различните услови во
кои живее и работи.

Во сето она што го прави човека културен, Галичник не само да не
заостанува, туку без сомнение е на прв план во споредба со кој било друг
крај во земјата.**
И така, не малку вљубен во своето, јас сметав за своја ДОЛ)Јrnост )КИ
вотот во Галичник и целиот мијачки крај да му го прика)кам на нашиот
свет и на пошироката јавност, убеден дека некои краишта од нашата на
родна заедница се уште доволно не се познати.

*Се мисли на српскиот. Ред.

**Се мисли на Југославија (1918 -1941). Ред.
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Од тој обемен труд, кој е во ракопис веќе целиот готов, ја користам
благонаклоноста и правилното сфаќањена мисијата на Српското научно
друштво да обј авам преку диј алектолошкиот зборник на Друштвото

Турски зборови на галичко наречј е*.
Одамна ми беше позната забележливата појава на множеството
турски зборови во галичкиот говор. Ништо поприродно од петвековниот
живот под Турците да останат кај потчинетите народи и голем број турски
зборови. Во некои краишта останале повеќе, во други помалку различни
турски зборови и изрази. Мене ми се чини дека Галичник добил многу тур
ски изрази. Тоа б и сакал со неколку зборови да го објаснам.
Колку што јас знам, од нас и соѕ:;едното племе Брсјаците ниедна
друго племе на југот, нема толкав процент турцизми, како моето мијачко
племе.

Од каде тоа? Дали е тоа во непосреден до:пир и во соседство со некое
турско племе? Не. Да не е на некоја голема сообраќајница? Уште помал
ку. Напротив, мијачкото племе е на висок и тешко пристапен планински
крај на крајот на планината Бистра, далеку од сите патишта и допири.
Тогаш од каде толкаво присуство на турцизми?

Единствено објаснување на овие факти е во петвековното печал
барство на галичаните во Солун, каде што оделе 80о/о од народот, така што
сите мажи уште од раното детство знаеле турски, и тоа добро. Се разбира,
овие зборови што ги научувале во Солун им ги пренесувале на жените во
Галичник и постепено се одомашувале во домашниот речник.
Но миј ачкиот говор е силен и богат, и овој баласт на туѓите зборови
се поднесувал без тешкотии.

·

Работејќи ја оваа работа, јас во барањето на примери настојував низ
објаснување и со примери да дадам што подобар и поверен приказ на на
родниот )КИВот, менталитетот и моралниот поглед на светот. Убеден сум
дека низ овој труд многу може да се наѕре во животот на Галичник.

И овој дел и целиот мој труд, кој ќе носи наслов Галичн.ик и Мија
циШе е пишан во голем процент намерно на галичкото наречј е со желба да
остане пишана трага на овој говор напишан од автохтон галичанец.

Јас сум свесен дека наполно и до подробности го владеам своето ми
јачко наречје, така што без никакво стеснување го повикувам секој дија
лектолог и славист во изучувањето на овој говор што доста се оддалечил,

но чии заклучоци уште не се дефинитивни, да може наполно да се потпре
на овој мој труд.

Во ракописот секаде во зборовите доследно го спроведував едначе
њето на согласките по звучност. И јотирањето е доследно спроведено до

крај, иако во извесни случаи би можело да биде и без тоа. Има тука и
нешто субјективно. Истиот човек некогашјотира, некогаш не.
,Овој труд го посветувам на блажениот спомен на мојата мајка Со
фија Гурчинова, од прочуената фамилија на зографи и копаничари, и на

* Овој труд не е најден во ракописите на авторот. Ред.
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мојот татко Огњан, син на Павле Дурузовски, отепан од Албанци зад Ѓур

ѓево Брдо кај Лазево.

14 мај 1939 г.
Скопје

Р. 02њановиќ-Лоноски,

проф. вопензија

Риста Огњановиќ
П.С. Сметам за своја пријатна должност срде..чно да им се заблагода
рам на роднините и пријателите: Софронија, Филипа, Милоша и Крсто,
синови на Томо Огњановиќ, на својот син Огнен, на сестричниците Љубо

мир М. Симоновиќ, Ѓорѓе Н. Брезовиќ и на пријателите Шпиро Алаутов

ски и Арсенија Т. Петровиќ, кои, свесни за значењето на објавувањето
на
ова дело, спремно се примиј а да ги поделат меѓу себе сите трошоци.

Исто така посебна благодарност им должам за соработката и пода
тоците што ми ги дадоа роднините и пријателите: учителите Тодор Павло
виќ, Димитрие Теодосиќ и Крста Марковиќ, потоа на претседателот
на
Општината во Ростуше Алекса Китановиќ, на деловодителот на Жиров
ничката општина Трајче Штилјанов Чапаровиќ и, најпосле, на младиот

Боривое (Б о не), син на Тодор Павловиќ- Мангароски.

13

Панорама на Галичник

Семејната куќа во Галичник на Риста Огњановиќ-Лоносr<и
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1.

МИЈА ЧКО, ОДНОСНО Г АЛИЧКО ПЛЕМЕ И Г АЛИЧНИК

Мије сме едно племе од многу и многу племиња во Македонија од
ШардоСолуниЕлембој (Олимп),доПиринПланџнаиРила.
Од каде сме дојдени, кога, како и зашчо, не се знојет.

·

Имајет трагови и некакви блискости и други нешча шо го наведува
јет човека за да мислит оти сме тргнати од Солунско, по река Бистрица,
или преку Воден или Селфиже (Србица), лево-ј десно кон Лерин и Костур,

кон Охрид и Поградец до Дебор, и по Радика, или преку Кичава, да сме
дојдени во Бистра Планина и тује сме законачиле.
Се требет да биле старите сточари. Како сточари, тије белки иделе
со стадата горе на летување сосе жени и сосе деца, како шо правит и ден

денеска Каракачанине. По време го нашле за попаметно да си се заселит

стално во нашијон крај, а тије может со стоката е м пак да си одит, да слага
јет есени в Солунско Пол е, а пролети да се враќајет и качувајет в планина.

Поубав есап и кров (крај, план) од овј а вистина и немат.
Каде да најеш поубава планина од Бистра, "плна е извори", и поубав
зимовник од Солунско Пол е?

Тије белки многу и многу годишча правеле проби со други планиње
дур утврдиле али им је оваке најарно. Ним требет да им биле познати: и
Ниџе и Крчвица, и Пејлистер и Галичица, дур ја избрале Бистра. И висти
на, не грешиле.

Животва човечка во главно се си је иста и умов човечки, и пред Рис
тоса и по него, исти је. Гледај да поминеш полесно, поевтино и поубаво. Со
една реч: гледај да го избереш поубавото. Ако ти се јавит борба, бори се.

Еве и денеска Власите (Цинцариве) шо не направије за да успејет да

се пикнет меѓу нас и без мрва да загосподарит во Бистра и Шар. И види
чудо? Шо не МО)Кеје во Турско, до некаде успејаје во Србија.

Зашчо и како? Белки зате шо је Србија изнад се слободна и правна
држава. А Власиве се ербап и поербап и од Евреји. Во оваја борба тије не
се страмеје да го искористит и сродството на дворовиве наши и влашки. А
имаје и за ошчо. Зашчо како Бистра немат друга планина.

И широка, и прегледна, и не превисока, и дрвја близу, и потишча кон
каде сакаш, и воѓе наблизу: рај за овци!

,
Река Галик близу до Солун, Лагадина (гратче до Солун), Панонија и
Гелемерија (по грчки Каламарија), шо се споменајет во песниве наши по
теја и Галичица измеѓу Ресен и Охрид, белки се во некаква сврска со Га
личник.

Во друго време, понапред или попосле и по друГи себапи белки има
ј ет, и се требет да имајет дојдено други групи од југот кон Елбасан, Дурус и
Мат, али ја едно не верува да се нашиве дојдени од кон Скопје, Тетово и
Гостивар. Мој е мислење је да је нашево племе слезено во свој е време како
сточарско племе до Солун и после мрдало лево-ј десно дур се залепило за
Бистра.
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Како је да је, видиме Мијациве да се населиле од Дебор по Радика ду
ри до Врбјани, по Мал а Река, дури до Ј ама, и до села Ефловец и Иванчиш
ча и нагоре, во Бистра, дури до Маврово и Беличица.

Ја мисла и верува да се населени ушче многу пред да дојет Турциве.
Инаку, мочно би могло да се разберет онолку размно)кување и нарастува
ње на толку големи села како шо се: Галичник, Лазарополе, Тресонче,
Требишче и Жерноница.

1. ДО

КОДЕ СЕ ПРОСТИРАЈЕТ И КАКОВ КОМШИЛОК
ИМАЈЕТ МИЈАЦИВЕ

На југоисток од Ефловец се ширит Брсјаци на југ, и дебрани, на се
вер Горнореканци, (шо зборвет сега мешано, али повеќе арнаутски) и
Мавровци и на запад је висока Крчин Планина, а отоде неја је Дрим и Ал
банија.
Во овије меѓи се наодит овије села: Рајчица, Горенци, Длно и Горно
Косоврасти, Длно и Горно Мелничани*, Могорче, Осој, Гари, Лазаропо

ле, Тресонче, Селце, Росоки, Сушица, Галичник, Јанче, Скудриње, При
сојница, Ажијевци, Ростуше, Битуше, Требишче, Велебрдо, Видуше, Бо
летин и Жерноница, шо чинит 24 села.

2.

ВИСОЧИНА И АВА (КЛИМА) ВО ОВИЈЕ СЕЛА

Најниските села како Горенци, Косоврасти (Длно) и Ј анче се на око
лу 650 метри над море, а највисоките, како Галичник и Лазарополе, се на
преку 1200 метри.
Во сиве овије села најширок и најубав поглед имат Галичник, а нај
скријено село је Росоки.
Иако се сиве овије места високи, пакјаки зими немајет, зашчо се со
планиње и зашчо до нив допират здив ( струја) од Сино Море .

.

3. ИСЛАМИЗИРАЊЕ
Народов во сиве овије села некогаш бил рисјански, и теја напреднат
рисјански, а после стотници годиње во рисјанска вера, многу, скоро пого
лемата половина се исламизирани под голем притисок и од државата и од

зулумќари. Исламизирањето идело по Дрим и ОД Д~ебор по Радика. Теја се
требет да зафатило брго по исламизирањето на Горѓа Кастријота, који

* Может мелничани да се од Мелник.
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бил албански господар. Брго по
нестреќа и требет да трајела се до

1500 година требет да се појавила оваја
1750 година, кога посилно, кога послабо,

спроти како шо било времето во Турција.
Најпрво и најмногу се исламизиранидлнине села по Радика.
И во Галичник, Тресонче, Лазорополе и Мелничани пробале и исла
мизирале или заселиле по неколку куќи, али првенците наши тогашни

- нека им ј е и фала и слава -ја спречиле тај а нестреќа ушче во сефтето, вра
тувајеќи ~и исламизираните на стар а вера. Таја сла~а и заслуга и слава при
паѓат на две фамилији: на Томовци и на kкијевци. Гурчин Кокале од Лаза
рополе и Сар)КО Брадина од Тресонче имајет доста и белки рамна заслуга

во овеја. Се требет да имале голем ифтибар (чест) тогашните првенци за
да ја свршит таја работа. Со овеја чудо Галичник и сијон крај имајет право
да се погордејет.
Длните села оваке стојит со вера: Горенци, Скудриње, Присојница,
kкијевци, Жерноница и Болетин се се исламизирани, а мешани се негде
повеќе, негде помрва: Видуше, Велебрдо, Требишче, Ростуше, Ј анче, Ко
соврасти и Могорче. Галичник, Сушица, Росоки, Селце, Тресонче, Лаза
рополе, Гари, Осој, Мелничани и Рајчица се рисјански.

Овеја исламизирање је вчерашно и едва да имат више од триста го
дини.

Мара, сопругат<i на Риста Огњановиќ

(1874 -1949)
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11.

МИЈА ЧКА КР АЈИНА (ПОСfОЈБИНА)

Бидејеќи во дојдувањето сите да биле пастири, ним им требел пла
нински крај. Таков прекрасен крај го нашле во Бистра. Шо је Бистра и ка
де се наодит?

Бистра је планина и теја доста висока. Рамникот нејзин се вртит око
лу 1500 метр!f, а врвовите достигнувајет и до две и преку две илјади, како
Меденица и Курковдол (Брзовец, Пискупија).
Бистра је една гранка одделена од Шар Планина во половината на
неговата длжина. Шар започнуват од Качаничка Клисура со врв Љуботен,
а свршуват над град Дебор, пак со еден таков, мрва понизок - со Крчин
Планина. Длжината на оваја најмила и најпозната планина је околу 115 ки
лометри.

Бистра се делит од трупот шарпланински меѓу Гостивар и Жернони
ца. Делењето зафаќат од село Ореше под село Дув и до Маврови Анови је

спојена со трупот, преку Влаиница, а одовде цепењето го вршит Радика, се
доДебор.

Бистра имат правец: североЗапад - југоисток и се протегат дури до
над Кичава и имат длжина околу 40 километри. Ширината је је различна
како коде. Преку Буковик је врзана со Сува Гора и други поречки пла
ниње.

Од овеја се гледат али мијачково племе имат најближни гратчиња,
зафаќајеќи од Галичник: Дебор кон југозапад 25 километри, Гостивар кон
североисток 40 и Кичава кон југоисток 45 километри.
Воѓето од Бистра скоро сите влагајет во Радика, оваја во Дрим, а
овј а преку Шкодранско Езеро во Син о но Море.

И таке, и мије Мијациве можеме да се бројиме мрва како да сме не
какви приморци, зашчо и во Бистра дишит воздув од Син о Море и зате не

кој и не бројит да сме во Албанија.
Овја здрав и живописен крај со селата по Радика бројит околу 25
села. По височина надморска најниските села се на околу 700, а највисоки
те, како Галичник и Лазарополе, терајет до 1350 метри.
Странава на Бистра шо ја имајет населено Мијациве гледат кон југо
запад кон Дебор и Елбасан и заклонета је од ветрови. Селата по Радика, и

повеќето исламизирани, се завртени кон исток.

Оваја Бистрина странаје МIЈОГУ богата со извори ладни како мраз и
со ~огати планински речици плни со најфина риба. Таков је је ~остават на
оваЈа планина.

Бистра имат многу набори и дипли, многу долови и ридови и сите се
ла се растурени по долови, рамници или заветриње и покрај воѓе се. Со
вода је оскудно саде Лазарополе и Сушица. Сега и Лазарополе је богато со

вода, зафалувајеќи ца државава.
Сиве села се прилепени како ластовечки седела и сиве се прекрасни,

али ниједно немат земја за работање и зате народов је употен на сточар
ство и печалбарство.
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Гледани од некоја висина, селава изгледајет како бисерни зрна, рас
турени во зеленило. Најголемијот бисер И је Галичник, а по него идет Ла
зарополе.

И вистина зар Бистра некаков поет не би могол да ја успоредит со
некаква голема бисерна школка? Од Галичник, кој и је· највисок: слези за
еден саат пешачки до Јанче и во коложег Qануарија) и сечко (февруарија)
бери кукурек,. качунка и подлеска; во јулија и август качи се горе кон Тре
бишка Рупа и Бери снег.

Ете оваква је постојбинава мијачка. Во овја крај заклонат и од пот,
дојдени се некогаш и од некаде Мијаци со својите престари обележја слав
јански и овде до сега им била и столнина и гробнина. Зар оваја усаменост
вистина не била и не је најпогодна за да си зачувајет своја телесна и душев
на чистата?

Стада на пасење
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111. МИЈА ЧКИ УЛИШЧА, РОЈЕВИ

И КОЛОНИЈИ

Мијаци не живувајет само во својата прва постојбина, по Радика и во
страните на Бистра. Тује имје нивна матица и тује имје најубаво и најмило,
али по разни причини одовде, во помали или поголеми тајфи, се имајет ра
селувано на многу страни.

Прва причина требет да било размножувањето нивно и теснотијата.
И вистина, овеја племе имајеќи здрав и телесен и духовен живот, имат по
кажано и ушче покажуват голема плодност. Верува да секоја породица
просечно и денеска бројит по пет до шест деца. Тодор Том.оски имал
четири брата и неколку сестри, а сам тој пак остави по себе седом синови и
седом ќерки. Во теја исто време Исо Брезоски имал девет синови и две
ќерки. Во наше врем~е пак Том.о 02ненов Дурузоски имат девет синови и
две ќерки, а Јован Горiсв Филиuоски имат осом ќерки и четири сина.
Овакви примери се безброј. Со овакво расплодување брзо се јавуват тес
нотија и се испушчајет нови улишча (ројеви). Тесно стануват во селото, а
после и во крајот. Зар не је пренаселен крај, и теја планински крај, кога во
една површина од 300 километри квадратни имајет околу 20.000 жители,
шо чинит по 60 души на еден километар? Селана по Радика се на по два
три километри, а горе во Бистра на по три до пет километри. Од овеја баш
ка и зулуми арнаутски и понекогаш од нив сосе несносен живот, го имајет
принудувано народов да се уклонит и да се заклонит во посигурен крај.
Али задниве годиње главна причина на раселување је трчање по работа,
по трговија, по богатење и по градско живување.

Сиве овије причини заједно или секоја посебно имајет доведено и
сторено Мијаци да имајет неколку јаки ројеви и теја во Смилево, во Кру
шово и во Папрадишча и Ореше, под планина Бабуна, во Велешкиот крај.
Во овја крај се имајет преселено исламизирани Мијаци и имајет створено
две-три големи и напредни села како Мелница и Врановци, села од по
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домови. Овеја преселување се имат извршено приближно пред 250 години.
И неколку села јужно од Скопје во област Маркова Река и Патишка Река
се имајет преселено и рисјани и исламизирани Мијаци, познати под името
Торбеши. Исламизирани Мијацијужно од Скопје се селата: Цветово (80),
Умово (150), Држилово (80) и Елово (70 домови). Сите жители се ислами
зирани. Патишкалијиве се преселени од Горна Река и говорот им је ал
бански.
Смилево, Папрадишча и Ореше се паднати во стред Брсјаци и, за
големо чудо, и до ден-денеска си ·имајет дочувано ама баш сите обележја
мијачки: и начин на живот и збор, и обичаји и руво. За да си дочувајет сво

јето тује, никако не се ородувајет со Брсјаци, иако се со нив најблизу и една
вера. Многу п оти од Папрадишча одит по девојка дури во Смилево, далеку
околу 60 километри, преку ридови и долови, полиња и планиње. Зар овеја
не покажуват најјасно колку је голема сила нагонов за самодржување? Та
миј е сите си живуваме ушче во плн племенски и средновековен живот!
Кого би интересувало да разберет какви биле Мијаци пред триста
години и какво руво носеле, ене му го Смилево и Папрадишча. Во мијачка
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постојбина се се мењават и многу се изменило, а во Смилево и Папрадиш
ча сеје скаменато.

Во Крушово Мијациве имајет паднато меѓу Цинцари и покрај сето
отпирање не могле да си ја дочувајет токмо чистотата племенска и се из
мелезиле. Зар дека је во Крушово градска живот?!

И смилевчани и папрадишчани се многу јаки и напредни. Економ
ски и просветно стојит многу повисока од Брсјаци. И од едните и од други
те имајет прочујени претприемачи и занатлији, а имајет и многу синови
изучено и влезено во државни служби и во слободни професији, како лека
ри, инжи_нери и авукати.

Али и Смилево и Папрадишча и Ореше бројно паѓајет како и горе.
Во Бистра многу прилики за зарада и богатејење шо се јавије во новиве
држави 'и привлечувајет да напушчајет свој и огнишча.

Ја мисла да повеќе имајет растурени отколи останати. Највише се
населени во Бугарија, а имајет прилично и во Белград!
Башка од овије големи ројеви имајет и многу мали колонији мијач
ки, овде онде. Такви колонији се: во Гостивар, околу 30 фамилии, во Скоп
је до стотина, во Белград толку исто, во Софија бел~и и до три стотини, во
Пловдив и во други градишча из цела Бугарија. Имајет сосе мрва во Буку
решт, во Солун и овде онде, по сијов век.
Гарчани сиромаси се израстурени

по Галиција, Русија (Украјина) и Полска.
Светскава војна* нив многу 'и отуѓи од сво
јата постојбина и тије се осудени на однаро
дување, како и оније Мијаци шо се во Рома
ниј а и во Грција.

Подигање жени и деца во разни гра
дишча коде шо им работале мажите и има
ле убав изглед за обогатување, не било лес
наработа.
Први фамилии шо се доселиле во
Папрадишча биле: Рензовци, Анiелковци,
КиШановци, Дуковци, Новевци, Убевци,
Василковци, Марковци и Галевци. Со мно
гу маневри и марифети, со многу молби и
веќавања, со многу постредувања на род
ниње и пријатели се решаваше галичка и
миј а чка жена да кинисат со мажот во Софи
ја или каде да је, и одењето беше секогаш
привремено и како со проба на година-две
за да му се не скршит работата на можат.
Баба Софка Ропаноска
што никогаш не го

напуштила Галичник

Ниедна од таке дигна'Та жена не идеје гла
сови за некакво задоволство, токо се здив

кање, жалење и душевно боледување. Тије

*Се мисли на Првата светска војна

(1914 -1918). Ред.
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наоделе тамо многу поубав живот и секакви згоди и разоноди, али не на о-·
деле главното: не ја наоделе душевната храна без која душата им венејет и
срцето копнит. Многу од нив се враќаје назад и не се покренуваје ушче ед
нуш. Али мрва по мрва, фатије некоја и да останувајет и таке се заправије
групи и им улеснуваје живувањето на новодојдените. Денеска галичанка
неќет баш многу канење за да заминет "преку Пеш" (таке се викат место
то на излегување од Галичник).
Секој милуват свој е родно место, аЈ}и не верува некој да го милуват
повеќе од нас Мијаци. Али сешчоје имат граница, пак и оваја лубов. Кога
ќа се наберет многу противни сили ќа ја победит и таја силна природна лу
бов за свој е огнишче.
Таке је секаде и со секој и, таке је и у нас и со нас. За Ерцеговина и
Црна Г ора се велит али цел свет го населила али себеси не раселила. Исто
то је и со насМијаци, зашчо исти није и животот.
Ilланињено се како некоји резервоари, не саде со сне2ови и со реки
шо 'и ouлoдyвajeiil низијиzuе, не саде со ладни и свежи сШруји шо 'и разбла
жувајеШ жe2uiile uолски, iiloкo се и ма2ази со живи човечки сили, со Шелес

но и дуtftевно здравје со које внесувајеШ вбнова на uоабени и раслабнаШи
2радски жиiilели.
Али да :жалиме? Не! Сево овеја си је природен закон. Наши луѓе се
утопувајет во други племиња, губит својето обележје, али и ним им давајет
многу од својето. Нишчо во веков не пропаѓат и не остануват без накнада.
Сеuак за жалење се cиiile шо oдиiil во Шуiи народни сШредини, како
во Грција и Романија, во Русија, Полска и во Америка.

Огнен, таткото на Риста Огњановиќ (умрен во
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1906 г.)

IV. УМСТВЕНИ И ДУШЕВНИ ОСОБИЊЕ МИЈА ЧКИ
И НИВНО ВОСПИТАНИЕ

Мијаците се по природа бистри и обдарени, разборити и опулени.
Многу се осетливи на неправда и чест. И Мијаците шо ја мениле верата се
каде имајет црквишча, манастиришча, гробишча и свети дрвја и водичи
ња. Сите 'и паметувајет и нашиве празници и мртви соботи. Ушче имајет
белки скријено по некој крст или икона. Сите одит на билјачки, пејет наши
песни и играјет наши ора заједно со нас. Сите, празнувајеќи го Бајрам, мис
лит некако на Божиќ и Велигден и многу се радвет со црвени јајца.
Книгине манастирски се плни со многу убави имиња од овије села
шо им носиле старите дедови. И сега сиве исламизирани се интересувајет
за Манастиров (Свети Јован Бигорски) и носит поклони и пејет болес
ници.

Никој а стара вера не се губит брго, нити новата фаќат корен. Сунет
и покршќавање се вршит за час, али лубов, осекање и обичаји црквени не
се бришит со векови.
Таке и исламизираниве наши се многу зажалење, али каде сила пра

вина не помагат. Тога неќејеќи им је наметнато мухамеданство, а сега се
ушче и застрамени. Ни во Турско никој не 'и зарежуваше, а сега пак трпит
и потсмев од нашиве, иако никој не им досадуват. И вистина ја мисла али
народ на народ не может да му направит поголем злочин и грев отколи на

силно да му ја менит верата. Поарно је да го пушчит отколи оваке да го
мрцварит. Старата вера жалит и клнет, а новата не се радвет и је презират.

И властиве државни и народов наш заслу)Ј(увајет пофала шо 'и оста
вајет браќава наши исламизирани да си стојит на верава сегашна. И не саде
теј а, токо годинава еве им правиме и жамиј а во Ростуше.
Шотоко се освети една наша црква, тие одма почнаје да копајет и
темели за нова жамија, и теја сосе близу до црквава. Овеја се викат слабо
умије и оваке может да се крепит народот и државата. Некоји овеја го осу
дувајет. Ја мисла алигрешит.

1. КАКВА

МУ ЈЕ ЗЕМЈАТА И КАКО ЖИВУВАТ ОВЈА НАРОД

Да кажа нешчо и како живуват овја народ.

Во горните села нива за лек немат, или колку за заклетва. Јемиш
таке исто. Зарзават ушче бетер.
·

Во длните села имајет и по некоја нивица и по некоје лојзе, ајемиши
поповеќе. Да не се овије села, мије в планина не би окусиле ни черешна ни
кајсија, ни муринка или круша, нијаблко, ни гројзе, ни грав, ни костен, али
фала Богу тије ни носит со магариња и мије им купуваме за пари или се
трампиме, (а теја го правит највише жени и деца). Со жито, влна или со не
која крпа, пак дури и со јајца или коњски потковици. Реков али овије села
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имајет од сешчоје по нешчо. Вистина, имајет, али од се сосе мрва. Теја шо
соберувајет по мрва пченка ни на најимашните не им втасуват за половина
година. Земјава би дала, али селава се м~огу наблизу а земја је и брежна и
мрва, и со се каменита и посна.

2.

СИРОМАШЧИЈА И ПОСТ

А тога шо да правиме?

Гурбет, трчање, измеќарување и покрај сето теја: гладување, душ
манско гладување. Чудна работа: колку многу требет човеку и колку мрва

может да вртит душа и да се држит! Кога спомнав гладување, да кажа и
неколку речи и како се ранит овја свет.
Лебот им је пченка мешана со 'рж, а пченица дип мрва. Тије не знојет
за мрс ( масло) и сирење, отколи во ретки прилики во празници и кога да им
дојет мусафир (гост). Имајет по една кравица и две-три кози, али чисто
млеко ретко коснувајет, токо саде мошченица, (муќеница) пак и теја
ретка и бистра како вода. Место сирење јадет урда шо се изваѓат од варена
зира.

Месо не коснувајет повеќе од дваесетина поти во годината. Можно
на човек да паѓат повеќе од две-три оки годишно. Маст (масло) ни пет оки
годишно за цела фамилија.

Поимашните купувајет лој по градишча и со теја го замрсувајет гра
от. Главна рана им је грав, пиперки, кромид, лук со оцет, зелје, коприви,
киселица и компир. Ете теја имје се.

Дрвено масло (зејтин) је голема реткост. Кафе и шеќер се бројит во
најголем луксуз. Можно годишно да поаржувајет по ока кафе и три оки
шеќер на куќа.
Овакво је ранењето во длните села. Спроти овеја и облеклото имје
попросто и посиромашко. И куќите им се посиромашни, а и со постели, по
сотка и други куќни рабоќе се многу пооскудни.
Од секогаш, али особено по ослободувањето после, горните села из
ден у ден стојит поубаво. Поубаво се ранит, побогато се облекувајет, поу
бави куќи имајет, куќите се многу по исплнети со постела, посотка и многу
таками ( сервиси), ламби, бакар и разни простирки.

Во Галичник, Тресонче, Лазарополе, Гари и Осој се поставувајет

такви трпензи ( софри) да зачудит и големци јабанжији. Со една реч, гор
ните села рисјански стојит во сешчоје мно.гу по високо од длните.

24

3. ЗГР АДИ И ПОКУЌНИНА И ДРУГИ АМБИЦИЈИ
Г АЛИЧКИ И МИЈА ЧКИ

Најубави, најголеми и најскопоцени куќи се во Галичник, а после
во Лазарополе.

Во Галичник имајет баре

50 куќи шо

се сторени више од

150 илјади

динари, и аку се зиздани и со евтин материјал и со многу ниски надници.
Куќите се не саде на два и три ката, току се и во сешчоје и градски уредени
и работани. Задниве години во Галичник се правит и балкони и тераси.

Од постари куќи, голе~и и убави, заслужувај~т спомен куќана А:жи
јеска, Томоска, Алаутоска и Гиноска, а од нови: две Филипоски, Брезоска
иЧалоска.

Сета слава, изричито на галичанец, је убава куќа, убав наниз и убаво
руво на невестите. Нарочито пак слабост во задно време на народов наш је
во срма и во златни низалки со дубли и други златни пари. Не се ретки не
вести со 30 дубли (пара што тежи и вреди пет дукати). Ете шо ти је

фодулок и чатлуклок галички, ете шо је Галичник. Зате Петровден сите 'и

довлечуват.

KyќliTii на Тодор Томовски во која се донесени значајни одлуки за Галичник
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4.

ГОВОР- ЗБОР МИЈА ЧКИ

Да кажа нешчо и за зборов наш.

Од Дебор до Маврово владат главно еден збор мијачки, шо је во мно
гу нешча инаков од многу други зборови- наречја.

Длните села по Радика го имајет прилично расипано зборот мијач
ки, али тије ситни разлики луѓе од други племиња и не 'и запазувајет, а нам
пак доста ни бодет очи и зате им се и потсмеваме. Али не саде овије села no
Радика току и саде Лазорополе многу се делит од правата мијачка матица.
Во нивнијон говор се велит Шова место Шеја, учин.и место сШори, дојдохм.е
место дојдовм.е. Овеја је една ретка појава за филолози и слависти која би
требало да се проучит.
Најпосле голема је р~злика шо лазоровци во зборвењето многу се
разликуват, дури како да пеЈет.

.

Али башка од овије разлики во Дебор, лазоровци имајет голема раз
лика и во душевна и умна страна.

Лазоровци се упадливо живи, весели и потсмевачи. Певци и игр~ор
ци пред нив немат. Спротивно ним, луѓе од другиве села се поозбилни и
постамени. Поглобоки се, почувари и подомаќини.
Б и рекол да се лазоровци више за парада, шака и забава, а другиве се
више за работа. Лазоровци се, како да кажа, мијачки Талјани. Мије, без да
'и лутиме и увредуваме, 'и викаме како на шака: тремпетиња.

Еден лазоровец во сто тресончани ќа се позинат за час. Стотици го
диње минуваме заедно и си стојит одделени како масло од вода. Знојеме да
не се Брсјаци и не се. А од коде се и како прилепени до нас, пак не знојеме.
Б и вредело некој да се потрудит и да ја проучит оваја појава. Вредит да ка
жа за галичанка оможена во Лазарополе не мењават свој е, а лазоровка ме
њават на галичко. Инаку, лазоровци и галичани највише се раѓајет и живу
вајет во меѓусобно пријателство од времја.

5.

КОДЕ ОДИТ И ШО РАБОТАЈЕТ МИЈАЦИТЕ

Со шчо се занимавајет овја народ, шо работат и од коде изваѓат па
ри? Изворот на живот на овја крај је гурбет- печалбарство. На сто души
деведесет се печалбари.

Коде одит и шо работајет овије грешниц:И?
Секоде одит и сешчоје работајет.
Почни од Гостивар и Дебор и терај преку Скопје и Битола до Солун

и Стамбол, до Атина и грчки ади ( острови) до Белград и Софија. Замини
го Дунав и оди во Букурешт и цела Романија. Замини го Црно Море и оди
до Одеса и Киев. Појди во Австрија и најдија и Прага и Краков. Препливај
го Бело Море и најди го Египет со Александрија и Каиро. Отисни се преку
океан и најдија Америка.
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Ете коде одит, коде капет, коде се потит и крвавит, коде трпит се

какви потчиненија и увреди и каде оставајет коски. А сите тије со тело се
тамо, а душата и срцето им се овамо во деца и жени, во мајки и татковци, во
се шо имје мило и драго.

Галичани во турско време најмногу 80% одеје во Солун. Галичник и

народов наш напредуваше и назадуваше со Солун. Другите од~је најпове

ќе во Бугарија. Во Солун никој не се заселуваше, а во БугариЈа мнозина.
Зате мије, галичани, кога испраќаме и дочекуваме гурбетчии, велиме: ис
праќаме и дочекуваме Солунци. Торбешите пак (таке ~и викајет исламизи
ранине Мијаци) одеје кон Серез, Драма, Кавала, Измир (Смирна) и на ади

( острови) беломорски.

Гарци одеје во Бугарија, во Австрија и во Русија.
А шчо работеј ет тамо?

Секакви рабоќе и занати, а најповеќе занати шо имајет врска со зиз
дање куќи. Сепак најповеќе се аргати и полумајстори и овије со зарада беје
по назад од други шо се со дуќани или шо продавајет по сокак.
Од дуќанжијите најмногу се млекари и теја галичани и лазоровци, а
Гарци се бозажији, алважији и слаткари.
Тежок и претежок је гурбет и зате имајет многу и многу тоговити
песни, кој и опејувајет сите душевни болови и секакви моки гурбетчиски.

Али коде б и могол да живуват народ во тије крајишча без печалбар
ство, коде б и могле да се подигнет онолку и онолку убави села?

Зате народов наш и го клнет и го благословуват печалбарството.
Имајет болови и тоги, али имајет и радости. Вистина, нишчо пожа
лосно и помочно немат од испраќање мож и домаќин, татко и син, али ка
жите ми али имат и нешчо помило и порадосно од дочекување? Зате ис
праќање и дочекување гурбетчији се најважни и најпотресни дни и часови
унас

6.

...

ПРВА НАША ЕКОНОМСКА КРИЗА: ЗАПИРАЊЕ ГРАНИЦИ

Али требеше да дојет војнИ, да се створит нови држави и нови грани
ци и да ни се затворит готова сите потишча за да разбереме шо изгубивме
и да видиме 'шо је мока и сиромашчија. Добивме ѓоа некаква слобода да из
бираме наметнати посланици, добивме право да одиме на војска, али изгу
бивме право да трчаме и да работаме. За да добијеш право да продаваш
костење во Белград, требет да стрепиш од секој жандар, како да си некој
убијец. За да·отвориш некакво дуќ-анче, требет неколку илјади, за не зно
какви лични и месни прав а, и требет да поминет година дур да се извидит и
одобрит работата во некакви ѓаолски удружења и комори.

Али нишчо појако од човека немало. Саде за голема осуда се сиве
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државни власти шо не ни 'и разбраје моките и шо ни ја изваѓаје душава не
давајеќи ни исправи и дозволи за работање. Еве и ден денеска по дваесет
години ушче ни немајет властиве прогледано низ прсти.

Место да не есапит нас како вредни пчели шо се разлетувајет по ве
ков да берет мед и да ни направит секоја леснотија, властиве и уредбиве
нивни и ден-денеска ни сметајет и не колет. Еве поминаје дваесет години и
ушче не ни је разбран алот. Место на печалбар да се дајет и бесплатна
исправа, мије и ден-денеска со триста моки изваѓаме пасош за многу пари и
со многу денгуба. А првите десетина годИни еден пасош не беше по долу од
2 до 3 илјади и не можеше да се извадит без пријатели, без посланици и без
авукати. Пасошиве се делеје како некакви концесији, Боже ме прости,
беје поскопи и од свето дрво. и денеска не верува да имајет 5°/о граѓани
овамо шо может да извадит пасош макар и за Солун, побрго од три дни
време. Сакајет депеши, сакајет триста чуда! Ама биди си господин и не зно
каков газда, давај прилози за добротворни цели и имај си каква сакаш нуж
да-нишчо! За паметни власти сево овеја не би било потребно, али коде се
тије паметни власти? Сега секој чиновник је како некаков апарат: неќет
човек да мислит и шо му можеш? А народот? Народот је голем и стрплив
како Бог.

Али и овеја ќа поминет и имајет знаци али одиме кон поправка и ќа
дајет Господ се ќа се совладат и овја народ пак ќа дигнет глава и ќа се за
стојит на нози и ќа 'и натерат многу грешiЈИЦИ да црвенејет од страм.
Сега народов од длнине села многу се помагат со жадено државно
Гостивар- Охрид. Да не је овја пот, половинана народ би го чекала уми
рачка.

7.

СТОЧАРСТВО И ПАСИШЧА

(Државата бесправно 'и притисна селските и поединечните пасишча)
Ушче мрва и ќа заборавев да кажа·нешчо за нашето сточарство, шо
чинит еден специјалитет и една слава за Галичник и Мијаците. И вистина:
нигде попрочујено кисело млеко, нигде поубаво и повкусно месо, нигде
пофини клашни и поубаво облекло, нигде галичко сирење и галички
кашкавал! Некогаш многу напреднато, сега едва се држит, а највише по
причина шо немаме зимни пасишча, који останаје во Грчко. А шо вредит
Шар и Бистра без Солунско Пол е И без Тесалиј а? Друго, државава наша не
го разбират нашево сточарство и секоја мерка шо ја земат за да ни помо
:жит, се по глава не бијет.
Токо, кој да 'и испишет сиве грешки шо 'и правит Шумската дирек
ција со делење, мерење капацитети и со издавање под закуп, час со одреде
на цена, час на лицитација? А најубаво беше да си останеје планињено на
сајбијите, чиј и и беје од веки векови државава да 'и не отимаше голињено,
шо се наодит над ормање и под облаци. ~а шумине, аку, нека се стореше
мукајет колку умејет- али за пасишчана не требеше да влагат в грев и без
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никаков аир за себе. Имај, народе, секакви имања по градишча и никој не
ти велит нишчо, а шо ли позавиде на планињено и на планинцине? Ни нив
је, ни лојза, токо саде голиње и камења "небу под облаке" и зар и тује тре
беше да се прошетат и прозвечит контрола? "Да те Бог сачува!"
Имај си сила своји планиње и пасишча од векови и со векови ни од

кого неоспорени, имај си по некоји сточари своји пасишча од дедо и пре
дедо, имај си многу пати и судски иљачи и други докази, али нишчо не ти
помагат!

"Поднеси тапију, каже ти се, а дотле је држава и плаhај на свој е има
ње!

" Па како народ да се не скаменит од чудо?!

Мије сиромаси сме, слуша, али никој шо држит некоје и нечије ис
поснето имање дваесет или триесет години, али се сторувал сајбија, али ви
диш не било таке. Нашиве сиромаси си 'и имаје планињето од падни кука

(од Кулина бана) и нишчо не им вредеше. А башка од овеја, зар не је по
право да тој шо сакат нешчо нечиј е, тој да докажуват? Али каде сила, пра
винанематитеја тије!

Мнозина сиромаси со најголема душевна горчина се решије да се су
дит со државава и после 15 - 20 години за големо чудо добије некој по неш
чо, али како повторно да го платије! А непрестано слушаме "како правда
држела земји и градови!" Пуста правда, ако је и овеја правина!
Сточарствово во Турско беше во голема криза помеѓу 1880 и 1890
година од премногу крадачки и убиства, али на теја му се најде излаз со зе
мање дерудежији. Сега пак је во постојана криза од државна администра

ција, од тешкотији во продавање, од премногу гнавење жандарско за обја
ви овчарски и од прескопи зимски и летни пасишча.

Галички првенци и гости на бачило на Бистра
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8.

ДРУГИ ТЕШКОТИЈИ И ЦРНА Б ИДНИНА*

Во нашава земја масло и сирење овчо не се ценит, јагне, шилеже и
овен имајет чести цена. Свинска маст, говедо и теле, јако го бијет овчар
ствово. Имајет народи коде шо је месо од шилеже и овен на највисока це
на, а у нас такво месо не ј е ни требело. М ушчерији за наше масло и месо бе
је Турци и Солун и Стамбол, и по некои Грци до Атина. Сега Атина остана
сама и ни свирит како сакат. А нигде со нашиве експерти не верува да сме
дораснати за да се мериме со Лисјаци во заклучување договори. Отоде
одоводе б иднината се прикажуват црна на овчарствово наше. Не ќа поми
нет многу време и за шарско овчарство ќа останет спомен саде во народни
тепесни.

Бистра со Стогово берет 50-60 илјади овци и Галичник, Селце, Тре
сонче, Лазарополе и Гари "и исплнуваје овије планиње. Сега другите чети
ри села едва да имајет 4-5 илјади овци и цела Бистра ја држит Галичник и
по некој Влав.

Еден дел галички стада ј аганца пасат во задни годиње во шарски
пасишча, а тамо имајет допрено и Власи.
Душановата држава многу поубаво го ценила овеја наше планинско
сточарство со големи стада и во Душановиот законик :имај ет неколку

одредби за заштитување негово.

Србиј а немал а и немат ни планиње како Шар и Бистра за лете, ни ни
зији топли и широки за зиме. Тај а зној ет за овци домашарки, чувани до м а и
в трем. Во Србија немале домаќини шо се занимавале саде со овци и mo
живувале саде од нив. Нашево сточарство је старо и престаро и сакати го
лема слобода и ширина и не трпит многу параграфи, нити сакат да имајет
работа со Министерството за социјална политика и народно здравје. Сто
чарот ќа направит на бачило две-три пастрмчиња и цело лето расправај се
со жандари, али ј е здрав о место!

Зар му је дојдено време да се угаснет и да се споменет саде во песни!
Галичник имат сега околу 70 илј ади овци, кој и припаѓај ет на четири
пет ќеаји mo имајет од три до шест илјади, на десетина помали шо имајет
до две илј ади и на мнозина други од околу илјада и под илјада. Лете овциве
се во Бистра и Шар по бачила, а зиме се по Вардарска долина во Овче Пол е
и во прилепски и во битолски низији. Зимниве пасишча се никакви и пре
скопи.

Државава наша грабеше да се посеј ет шо више и да не останет ниј ед
но парче непоорано. Нека се поорат и се mo лани Турци "неќеле да ора
јет''. Требет статистика да покажет ал" сме повредни. Од теја зависит и
угледот на државава!

А мера (утрина) за селска стока, а пасишча за илјадници и десетил
јаднициовци? ЗанивГосподнекасепобринет.Етеаконестезнојелешоје
координација во работата, научите даје овеја, а не: еден во клинец, други
воплоча!

* Авторот вели будуhност. Ред.
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9.СТОЧАРСТВО БЕШЕ И УШЧЕ ЈЕ УКРАС ГАЛИЧКИ
Во Галичник со сточарство се занимавајет и од него главно се издр
жувајет 10-15о/о. Другите се се печалбари. Али сепак сточарствово му да
ват на Галичник еден свој печат. Теја го красит и го делит и зате заслужу
ват да се поддржит од секоја страна.

Денеска најголеми сточари се: Постол (Пол е) ЧереШiа и Тодор Ча
ла. Обајцава имајет помеѓу 5-6 илјади. Од нив цоголеми ќеаја је Аврам
Самоиловиќ од Маврово, кој имат и најголема и најсложна и послушна за
друга. Тој имат девет илјади овци. Али и Аврам не "и имат достигнато ста
рите сточари со дванаесет илј ади овци.
Довде искажав за крајон и народон миј ачки многу нешча, кој и ако не
се занимливи за сегашнијов насад (појас), дека му се повеќето познати, се
надеја али ќа бидет од интерес за нашето стопанство. Зате се и решив под
старост да го прикажа крајон наш мијачки.

.~

...... <"

Шарпланинец на стража пред бачилото
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Бачило на Бистра
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V. ДРЖАВАТА И ОВДЕШНИОТ НАРОД
(Да бидеш итар значи да умееш да предвидуваш)
Народот во Галичкиот крај, па и по целата јужна област е вреден,
штедлив и честит во својата целина, со државата задоволен и се чувствува

среќен што сиромашните не се понижувани, но слободни луѓе во својата

родена држава. Но, петстотинигодишниот живот под турското ропство

создаде во народот особени навики и погледи, тој понекогаш )Кали за жи
вотот каков што бил во Турско и реагира за по некои работи во оваа свој а

држава.

Во овој дел ќе се обидам да го изнесам и ни:вното жалење за минато
то и нивните негодувања против денешнината, затоа што и едно и друго е
корисно да знаат државните органи за нивното управување.

Било да се гледа на државата како на насилна творба, создадена со
долги борби од кои слабата страна морала да го прими законот на појаката
страна; било да се гледа на неа како на божја творба, во која владетелот
господари по бох<јата милост, било најпосле да се смета дека е таа резул
тат на спогодба од двете страни и да е на сите фактори договорена одреде
на нивна улога и да не може уредувањето во др)кавата да се менува без
притисок на двете страни: владетелот и народот, едно е неоспорно: без
онаква или ваква држава не се може, дека државата е голема организира

на сила во кој а народот, сакал или не сакал, треба да ја признае и да се пот
чинува на нејзините закони и власт.
Секоја држава има свое потекло и своја историја, секоја има поина

ков состав и склоп, и секоја поинаку се управува спрема условите на нејзи
ниот живот, спрема потребите што има да ги задоволи, и спрема целите

што треба да ги постигне.

Било да е државата апсолутна монархија, било да е уставна, и на овој
или оној начин парламентарна, било да е овој или оној начин тип на репу
блика, нејзината функција и нејзините цели секогаш се и мораат да бидат
исти во јакнење НС\ државата како целина, чување на своите граници и

мо:жно проширување, додека под своја заштита не ги прибере сите делови
од својот народ, одржувањето на правниот поредок и слогата во народот,
ово~можување на сите што подобро да напредуваат и што поголем мате
ријален и духовен )КИвот да има народот.

Овие се основни должности на секоја држава и нејзина подобро жи

веење не е лесна работа, затоа што често пати има и спротивни барања на
поединци или групи луѓе. Во држава која е среќна да е составена од еден
или ист народ и иста вера, која никому од соседите ништо не должи и

ништо од никој а побарува, остварувањето на овие функции тогаш е рела
tи~но лесна работата .

.".

; ·но народите се постојано во движење во разни страни и оттука на

.:&.':Еа.нуваат разни мешања како по крвта така и со верата, така и во мента

Литетот и желбите на одделни делови, што сето тоа го отежнува управува
њето на народот. Малку се др)кави со единствено жителство, а меѓу нив ед-
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на од среќните држави беше предвоена Србија*. Голема е разликата меѓу
мал а Србија и голема Југославија? Сите ги гледаме големите тешкотии на
владетелите и владата, кои се на кормилото на државниот брод.

Реков погоре кои се главните должности на секој а држава, тоа важе
ше за држави пред војната. А денеска, со добивање големи технички, еко
номски, социјални и политички промени во светот, функцијата на секоја
др)кава многу се зголеми и многу е компликуван механизмот за управува

њето на државата. Инаку, управувањето на државата претставуваше нај
висок степен на мудрост, а денес таа мудрост, тоа искуство и тој држав
нички дар треба да биде уште поголеми пак да не биде доволен да задово
ли секого и сите. Б и било наедно и интерес на државата и државните влас
ти не само да не се прават никакви пречки, но треба да им се укажува на си
те олеснувања .I:I на некои грешки да се гледа низ прсти ако критиката е без
зланамера.

Граѓанството треба да биде убедено дека секој а држава, п а и нашава
држава, сака да биде општото добро во целина над посебните интереси на
групи и поединци. Така работела, така работи и така ќе работи секоја
држава, како што секогаш работи и секој човек и домаќин, раководен од
своите интереси. На државата ~и е цел да биде ијака и напредна и нејзини
от народ барем во мнозинство да биде задоволен.
Се што презема таа го прави со таа цел, по општиот природен закон
на самоодр)кување. Државата, односно нејзините управители можат неко
гаш да направат и некој штетен потег, но ако го направат, направен е од
човечкото несовршенство и недоволното познавање во дадената ситуаци

ја, во најдобра мера дека добро работат. Инаку, би значела дека државата
ја сече гранката на која седи, би значела дека врши самоубиство. Тоа не е
во природата на ниеден организам, п а ни државен.

Како стои нашиот народ спрема својата држава, како гледа на неа,
во што е задоволен, а во што е разочаран?
За да се одговори на овие прашања, нужно е да се обратиме наназад
и ги процениме нејзините поранешни поими за државата.

Нашиот народ живеел во Турското царство, во кое било се по инаку,
отколку во другите балкански, национални и христијански држави. Кај
нив се кристализирале сосем други погледи за државата, и без преод од ед
на држава во друга, се растроил во основа животот. Настанале некои пара-

доксални појави.

·

По големата радост кога се истерани Турците, за кои, како по некој
завет предаван од колено на колено, немало ниеден убав збор, настана ра
зочарување, кое постојано се зголемуваше. Другите поколенија се раѓале

и умирале со надеж да не постои Суљо (Турчин) и тој не постои од 1912 г.
Кај младите луѓе немаше граница од радост, а злото преминуваше на секој
стар и искусен човек. Навистина бргу се покажа дека старите имале право
што биле резервирани.

*Се мисли на Србиј а до Балканските војни. Ред.
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По првата ука и бука, по низ а свечености, по воодушевени манифес
тации, настана некакво правење на биланс, некакво изразување на загуба
та и печалбата. И, за чудо, на мнозинството им изгледаше дека се е во де

фицит. Навистина стои фактот дека многу се добил о и многу се изгубил о.

Јас ќе се о бидам да укажам и на едно и на друго, и ќе оставам читате
лот сам да даде заклучна оценка.

Ќе почнам со она што овдешниот човек изгубил. Турција беше един

ствена држава во Европа со најпроста администрација, со евтин живот и со
најголема слобода за човекот, подразбирајќи под зборот слобода нешто
сосем друго од она што овој збор значи во Европа.

Во Турција ни за муслиманите, ни за христијаните немал о така наре
чени граѓански ни политички слободи, но за нив никој паметен никогаш не
би зажалил. Турција беше технократска апсолутна монархија, во која сул
таните ја држат верската и цивилната власт, а со државата управувале
како што сакале, преку повереници. Оваа доверба е диригирана одозгора
надолу. Во Турција зборот на валијата беше закон. Во Турција владееше
принцип на доверба, а кај нас контрола.
По заминувањето на Турците нашиот човек увиде дека има непрече
на слобода на движење, работа и трговија. И денеска во нашата држава
има слобода, но со 101 испитување на условите за работа и со употреба на
адвокати, со десетина уверенија и голема денгуба. Во Турско сето ова не
беше потребно. Држиш продавница, во неа продаваш што сакаш, отворај
и затворај ј~продавницата- се по своја волја. Со никакви протоколи и ре
гистрации. Ке се рече дека сето ова е анархија. Затоа се вели дека Турција
е назадна и затоа пропадна. Може да е точно, а може не, оти за народот
оваа слобода не е (секогаш) благодат.
Во Турско човекот слободно се раѓа и умира. Турскиот додаток на
државата човекот и не го сеќавал. Со државата имал многу ретко работа.

Зар не е благодат да дочекаш длабока старост, а да не добиеш позив, да не
залепиш таксена марка, да не побараш никакво уверение и не бараш адво
кат во цел живот. Вака беше во градовите, а уште повеќе во селата.

Во Турско во градот пасош се добиваше за еден час, а на село за еден
ден. А во нашата држава за пасош се има некое чудно мислење, кое овој
народ не може да го разбере. Пасошот се смета како милост, како некоја

исклучителна доверба, како дар и привилегија. Тој се дели како причесна,
како чесно дрва од Христовиот крст. Бог да ние на помош! Колку маки,
колку сечкања, колку пари и колку денгуби, и ден денес за една таква се
којдневна потреба- пасош. А среќа е и што не постоеја општини во Тур
ско. Денеска власта ти дошла пред куќа и в куќа, тоа е права напаст! Зар не
е напаст да трпиш некого еднаков, а често и понизок од тебе да ти биде

власт?! Зар ова значи демократија и слобода? Управувањето на државата
со партии ќе доведе неизбежно до тоа партијата да го постави за претседа
тел и пратеник некој шарлатан, п а оди и не поклони му се!

Колку убаво би било обата да ги поставува државата. Но тогаш не

би биле демократски управуван народ! А тоа е, зар не, голема штета и сра
мота за ХХ век. Главно е да бидеме демократски нсtрод, а се друго е според
НО1
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Друга привилегија за нашиот граѓанин (христијанин) во Турција е
што не служеше војска. Турците се бореле во Арабија, Кавказ, и секаде по
светот, а ние седиме дома, работиме и тргуваме. Ако ги анализираме овие
ситни привилегии на народот во турската др:жава, немодерна и назадна, а

му ги даваше на народот, до -каков заклучок ќе дојдеме? Нашата модерна
национална држава за народот е комплицирана и создава повеќе трошоци
за народот.

Во Турско ока шеќер чинеше 2 гроша, канта петролеј 18 гроша, ока
тутун 10-12 гроша, 500 кибритчиња 1 грош, шпил-карти за играње од 1 до
3 гроша. Овие цени се багателни.
Од ова се гледа дека режимот по вкус на овој свет е просветен апсо
лутизам. Државата е бо)кја творба и нека владетелот (раководителот)
татковски се грИ)КИ за среќата и благосостојбата на поверениот и во ама
нет о ставен народ. Од ова се гледа жалењето за пусто Турско.

Вистина е дека се :живееше примитивно и патријархално, ама се жи
вееше комотно и без секојдневно сечкање.
Животот на народот во Турско спореден со )Кивотот во денешната
модерна држава ми се чини дека може да се спореди сликовито како сло

бодно трчање и трчање со многу препони (пречки), или слободно шетање
низ шума или низ модерен парк, со многу предупредувања.

Сега ќе на број ам многу неоспорни придобивки.

Како и да е, сепак радост е да живееш во своја родена држава, како
рамноправен член и да се надеваш да можеш да станеш слу)кбеник, гене
рал, пратеник и министер. Голема радост беше во првите денови и години
христијанинот, до вчера понижуван, сега да може да го ПОНИ)l()'Ва Турчи
нот.

Голема добивка е што нашата држава бргу заведе ред и заштита на
луѓето и имотот. А во Турско имаше многу зулуми и несигурност. Па и за

тоа Турската империја пропадна во европскиот дел.
Голема заслуга има нашата држава во градење патишта, железнич
ки пруги, со тоа доаѓа до размена на добрата во цела земја. Во областа на
техниката и културата државата инвестира во градовите во јавни згради,
градење пошти и банки.

Во областа на здравството се градеа болници, стапици и се водеше
борба против маларијата и други заразни болести. Се изградени водоводи
и се испратени на село многу лекари.

Уште повеќе се водеше грижа на полето на народното просветува
ње. Се изградени многу училишта во селата и со тоа се намали процентот
на неписмените. Наставата на село е неквалитетна со 120- 150 дена во 1 го
дина, без надзор.

Државата водеше сметка и за стручно оспособување на полето во
трговијата, техниката и земјоделството. Само слеп човек мо:же да не види
за овие 20 години колку е подигнато култ.урното ниво на селото и градот.
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Во редот на националната култура се работи на разни здруженија,
соколски организации, Црвен крсти Народна одбрана.
Банките му даваат помош на народот со давање кредити. Но со нив
некои луѓе настрадале, не успеале да ги вратат. И тогаш некои приватни
банки пропаднаа, а штедачите ги изгубија парите. ·
Работи во аграрот. Се даваше земја а и се одземаше и се вршеше ко
лонизација. Тука имаше големи грешки, оти се работеше на брзина, има
ше и злоупотреби. Со овие акции на државата народот е задоволен.

Ми останува да кажам неколку зборови што нашите браќа и ослобо
дители мислат дека нас не задолжиле и усреќиле, за политичката и граѓан
ската слобода.
Веднаш да ка)l<ам дека денешнава генерација најсрдечно се заблаго
дарува на слободата. Но мо)l<е да се дадат и некои забелешки. Правата се

дадени на хартија (книга), а во практиката има многу триења и фалсифи
кати; за да се избере некој пратеник, се прават шпекулации. Па зар тоа е
граѓанска и политичка слобода?! Тоа е плукање на народот в образ!
Ваквата наметнување на несакани луѓе државата го правда со не
кои големи државни причини што народот не ги разбира. Народот ги од
бива наметнувањата.

Работејќи вака, народот во Галичката околија само еднаш доби са
кан пратеник, а тоа е д-р Тома Смилјаниќ. Пред тоа беше избран Торбеш
Осман од е. Требиште. Тоа е голема грешка кога има голем број истакнати
чеснилуѓе.
Минатата, па и оваа скупштинска сесија со топуз е наметнат г. Бран
ко Тодоровиќ, бил агилен, енергичен за околијата, ама народот оди со не
го не од симпатија, туку од страв.

Затоа не е чудно што нашиот народ чувствувf). гадење пред секои из
бори. Па како може народот да се радува со вакви политички слободи?!

На крај, упатувам жалба на адреса на државата која се огреши спре
ма народот од овој крај во 3 наврати.
Во 1920 г. во октомври злогласниот одметник Каљош направи пус
тош во Галичник. Со 100 вооружени Арбанаси ја изгоре општината и 2 ку
ќи. Уби 2 жандари и 1 домаќин, изврши пљачкање (крадење) во неколку

најбогати куќи, однесе 60 товари куќни предмети по избор, украде преку
1.000.000 динари во готова, зеде 2 домаќина за уцена.- едниот по пат почи
на, а другиот е откупен за 300 турски лири, а најпосле од постела зеде од 2
богати куќи 2 деца од 6-7 г. и ги однесе во Албанија. После 1,5 г. ги врати со
голем откупи стравотни потресни сцени.

Овие работи се извршени ноќе со пукотници, песни и викотници.
Веднаш од Белград дојде г. Жика Лазиќ и генерал Воислав Томиќ и со свои
очи видоа чуда. Каљош со дружината и пленот мораше да се задр)КИ 1 ме
се~ во околината на Галичник, оти не можеше да го прејде кордонот од
ВОЈСКа. Од тоа се гледа дека потерата не успеала.

По сето ова настана нешто многу трагикомично. Галичаните се упа-
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тени на државен суд во Тетово, судот досуди Каљош и дружината да се каз
нат со робија и да ја платат штетата. Галичаните се потресоа, а многумина
се иселија од Галичник. За ова е известен Пашиќ и сите политички првен
ци. До ден-денеска ништо не е сторено за обештетување. Државата се
оглуши и никакво оправдување нема од·следниве причини:

1. Бидејќи напаѓачите се албански државјани, нашите судови не мо
жат да им судат.

2. Галичаните бргу им соопштија на блиските и подалечните власти
да преземат мерки. Власта не реагира, дури им ги зеде на галичаните и

пушките како да се ортаци со Каљош.

3. Стои фактот дека 1920 година беше тешка и дека државата нема
ше можност да бара оштета од Албанија за кражбите.
4.

По

1 г.

Каљош пак го опљачка и запали е. Тајмиште. Државата

веднаш им помогна на селаните.

5. Во Велес настана поплава, а државата му помага на народот од
поплави, суши, а за Галичник нема, иако тоа место е омилено и ценето во
Србиј а. Но во народот постои изрека: Плот гние, али борч (долг) не гние.
Друг случај на оглушување на држ"авата е овој:

На Трпко Ѓиноски пред Каљоша други арамии му украдоа ергеле од

100 коњи и покуќнина. Државата и тогаш не даде ништо.
Треќа жалба на народот против Државата е неоправдано посегање
на власта по селските утрини и приватни планински пасmnта.

Жал ќе ми биде ако бидам лошо сфатен од државата (за ова што го
кажав).

Враќање на грабнатите деца од ал
банските арамии во 1920 год. На фотографијата
се Соломон Муратовски (Моне) и Дамјан Ча
ловски со Соле Крлачовски кој ги презел од
албанските качаци каде што престојувале цела
година.
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VI.

НАШАТА НАЈМИЛА ЗНАМЕНИТОСТ

МАНАСТИРОТ СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЛ

- БИГОРСКИ

Мијачко племе имат ушче една голема знаменитост со која может
да излезет пред други и да се пофалит.
Охрид го имат Св. Наум, Прилеп Трескавец и Слепче, Кратово го
имат Св. Јован Лесноски, Паланка Св. Ј оаким Осоговски, Пчиња Св. Про

хор Пчињски, Куманово Св. Ѓорѓе Нагоричански и Матејиче, Скопје:

Марков манастир, Св. Аранѓел Кучевички, Св. Богородица Побушка, Св.
Никита и Св. Андреја на река Треска, Тетово имат Лешочка Св. Богоро
дица и Кичевско ја имат Св. Пречиста.
Сиве овије манастири су ~и видел, сиве се убави и на многу убави мес
та поставени, али Св. Јован Бигорски ако не је прв, сигурно је меѓу првите.

По убавина на место со Бигорски манастир мож:ет да се мерит само Св.
Наум Охридски и Дечани.

И вистина, ниједен манастир од Св. Наум немат поширок и поживо
писен и разноличен поглед. Пред тебе цело Охридска Езеро, а лево и дес
но до каде шо допирајет очи човечки се се огромни снежни планиње и во

стред лето, а карши тебе се гледат Охрид на· една возвишица, застој ан како
некоја, во празнично руво облечена невеста. Чији очи может да посакајет
нешчо поубаво, чиј и поглед может да се заситит?!

Манастирот Св. Јован Бигорски- општ поглед
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Дечани имајет пак, друга своја величина и убавина. Тије се при кра
јот и излагат на Дечанска Бистрица и на една ретко живописна клисура.
Над Дечани се Проклетија и Комови, зопчести како некоја огромна пила,

пред нив ј е широка, шарена, зелена и питома рамница Метохиј а, а далеку,
далеку на кон југоисток, до небо се воздигат величествена Шар Планина,
прошарена со снежни платна.

Кој погледје поубав? Онја од Св. Наум или овја од Дечани? Ја не би
умејал да пресуда. Има да кажа саде али и еднијот и другијот слатко го опи
јанувајет човека, душата му ја растреперувајет и го дигајет до небесни ви

сочиње, готов да запејет: "Слава во вишњих Богу и на земљи мир в чело
вј~цiех благоволеније! ''

Еве каков је Св. Наум а какви се Дечани! А шо остануват да кажа за
наш Св. Јован Бигорски? Зар не се исцрпени сите убавиње земни со овије
два манастира? Не, не се!
Југославија је голема и со убавиње, прва меѓу сиве европски др)кави.
А во Југославија Македонијаје нејзина најубава област. Западна Македо
нија пак се одвојуват над сите крајеви и таја имат закријено нешчо и за нас
Мијаци и за наш Св. Јован Бигорски.
Манастирот Св. Јован је баш во склопот, во утробата шарпланин
ска, над река Радика.
Ја без зазор вела да немат поубава планина од Шар, ни поубава, вис
тински алписка река од Радика, ни поживописна клисура од Радичка Кли

сура, кој а зафаќат од Мавроско Пол е и терат

50 км

длжина до Дебор или

до увирот Радикин во Дрим. Страните по сета длжина се обрастени со раз

новидна шума, а врвовите се дигајет до две и преку две илјади метри и до
пирајет дур до небо. Ширината на оваја клисура је таман колку да се про
бијет Радика, некогаш мотна и пенава, луда и палава: страв да те фатит од
б учењето нејзина, а некогаш пак бистра како слза и зелена како некој драг
камен, виткајеќи се како некоја огр.омна змија.
Ете во стред оваја клисура каква немат друга во Балканиве, настре
де пот измеѓу Маврови Анови и Дебор, се наодит знаменити Бигор.
Манастирот и сите згради се подигнати на една сте на од биrор стоти
на метра над Радика, завијен во една красна шума како да је прилепен на
длните поли и скутеи на една висока и многу, премногу стрмна планина,

висока до две илјади метра, дополу обрастена со гора и прошарена со шпи
ли, коде шо орли вијет седела, а отполу покријена со убави пасmпча на ко
ј и пасет галички стада.
Сите манастирски згради се заврте!Ји·кон запад, сите прозори имај ет
слободен поглед на Радика, кој а ј е туј е прилично смирена и доста широка.
Карши манастирот је висока Крчин Планина, а на десно кон север
широка Дешат Планина. На подножјето на Крчин, преку Радика, близу
какосорокада'идофатиш,се наодит печес(5-6)села,завијени во шума,
во градиње и ливаѓе, да не знојеш које је од које поубаво и понасмејано.

К уќите се раштркани како вили по некој парк.

40

Височината надморска на овије села је од 6 до 9 стотини метри, сите
се завртени кон исток и секоја куќа је прав санаториум. Првото над Ради
ка, најблизу до манастир и право спроти него је Ростуше најстаро белки
село, седишче на Стрез галички.
Некогаш многу далеку и мочно за посетување, денеска је многу лес
но и многу пријатно. Човек шо кинисуват на полноќ од Белград, на десет
наутро је во Скопје, малу попладне је во Маврови Анови, а пред ужина је
на Манастирот.

Ете во каква велкчествена и красна, а никако пуста и дива природа

се наодит обител Св. Јован Бигорски! Зиме умерено топло, лете ретко
пријатна свежина, воздух шумски редок и провиден, плн со миризби и без

зрнце прашина. Поглед преку мера мирен, но местото не је створено да "и
потресет сите човечји сили, токо да створит волја и радост за живот, да
умирит оболени нерви, да растерат секакви бриги и зли мисли и да внесет

во човека едно мирно духовно расположење, една крепост и смиреност: се
шо клонит и гонит човека на размислување за величината Господова и за
празнина и помин времен на нашиј ов беден земен живот!

Кажав како стојит Св. Јован со природна убавина. Да опиша сега

кратко како ј е со згради спроти други големи манастири.

Св. Јован имат голем и многу здрав о зиздан храм подигнат од пред
стотина и четиријесет години. Храмов је прочујен со најголем и најмерак
лиски изработен иконостас, работен од копаничари Мијаци, ми се чинит

од Осој и Гари, а белки некој и од Галичник. Иконостасов "и прикажуват
сите збитија и од Стари и од Нови Завет. Истиве овије мај стори го имајет
работано и иконостасон во црквата Св. Спас, во Скопје, еден во Крушево,
еден во Бугарија и многу други. Али овде је имајет оставено сета своја мај
сторија, бар тије таке сведочит и со сликата (резбаријата) својашо ја има
јет оставено при самото дно на иконостасов и со речите своји: Шо знојев
ме, овде го оставивме. А не је и никакво чудо за луѓе и од луѓе со нивната
побожност и нивна љубов за својот крај и својот Св. Јован.
А и без овеј а, зар и местото коде шо работале, во онај а красотиј а и
самотија, во онаја чистотија и побожна стредина рисјанска, не им го имат
појачано меракот и дарот? Жиците на умот и душата човечка инаку трепе
рит во прашлива и развикана чаршиј а во Скопје со онолку свет, а инаку на
Св. Јован, каде од пејењето на славеји и други Господови пилиња не мо

жеш да разговараш, а над глава ти шумит извор и и ти кликтај ет орли.

Б ашка од овеј а, храмов ј е богат со одежди и црквени книги, со крсто

ви и други црквени утвари, со свешчалници, со богати кандила и велелеп

ни полилеји, со премногу убаво зуграфисани икони, од кој и по некоја је во
стребро :завијена. Имат и многу убав владиков стол и небо в олтар и амвон,
а подот зе поплочен со убави плочи и на стреде је некаква шестострана
плоча со двоглави орли и некакви натписи.

Зографот на овој живописен манастир бил некој Михаил од село Са
марина помеѓу Костур и Корча, чо~ек од на~а крв ијозик, а сигурно добар

ученикнаголемитевизантискимаЈстори.КоЈшосакада го запознае пра-
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виот лик на светците на византиското сликарство, нека го погледа вни

мателно трудат на овој зограф. Во пофалбата за овој чудесен манастир го
истакнувам особено мај сторството на овој зограф и неговото искуство во
правење на боите и подготвувањето на златото. Изминале 150 години, а
сликите ја задржале свежината и сјајот, како да се вчера правени. И живо
писот ( фреските) заслужувајет внимание.
Знаменита е и работата на многуте кујунџиски изработки на рамки
те на иконите на венците. Селото Битуше до Ростуше било позната со сво
ите мајстори кујунџии, меѓу кои во последниве 60 години се истакнувал
мајсторот Мијаил. Сите добри мај стори својот занает го учеле во градови

те Верија (Вер) и Његуши (Наусти) на подножјето на Олимп. Овије места
биле познати по кујунџиството.
До храмов је и звонара, камбанарија, незавршена угоре со камен ка
ко је започната оздола, али звонарава се поносит, а со неја и манастиров и
народов шо во неја имајет неколку звона дарувани од српски књажеви од
о б ете српски династији од Обреновиќи и Караѓорѓевиќи.

1.

НАТПИСИ НА МАНАСТИРСКИ ЗВОНА (КАМБАНИ)

Еве какви натписи носит звонава шо 'и прило)киле књаз Милош
Обреновиќ, књаз Александар Караѓорѓевиќ и књажевиќи Петар и Андре
ја Караѓорѓевиќи:

Ово звоно приложио Г. Милош Т. Обреновиh, књаз српски, мана
стиру Бигору у Дибранској нахији, у Албанији.
11

Храм св. Ј ована Крститеља 1837 год.

11

Натписот (на звоново) шо го прило)КИЛ књаз Александар Караѓор
ѓевиќ гласит:
11

О во звоно прило)КИО манастиру <;в. Ј ована Претече, књаз српски

Александар Kapaljopljeвиh, за спомен свој, супруге свој е Персиде и роди
11
теља својих 'Борlја и Ј елене, у 1850 г.
Натписот на звоново шо го приложиле књажевиќи Петар и Андреја
Караѓорѓевиќи велит:
"О во звоно приложише манастиру Дебарском Св. Ј ована Претече
књажевиhи српски Петар и Андреја Караl)орl)евиhи, за спомен свој и се
стара својих Полексије, Клеопатре и Ј елене, у г. 1850."
Имат звона Москва и Рим, имат Париз и Лондон, и тије звона се не
размерно поголеми од манастирскиве, али звонењето нивно во големи

градишча со укање и бучава слабеј ет, се мешат со други гласови и ја немат
сладоста како манастирскиве звона.

Светијованскиве звона звонит во Радичка долина, која је тесна и
глобока, али висока 1500 метри и звуците нивни по сто п оти се враќајет,
чудно се сустигнувајет и се мешајет и давајет една непост~а хармонија.
Б учењето на Радика саде ја поувеличуват сладоста. Сиве овиЈ е звона зво-
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нит само во големи празници, а особено на соборни:те дни, на Иванден
и на
У секневање. Тога Радика екат и се разлеват, цвилит и стенит, а сите
по
тишча се покријени со гости во многу живописни рува, секој и спроти
носи
јаташоимје.

До храмов имат и една пространа гробница и коскарница (крШiта ).

Потаке се дигајет стар:Ите, горни конаци на приземје и два ката со

два чардака, со игуменова и владикова одаја, со салон и канцеларија
и со
десет:ина одаји и одајчиња за калуѓери и за гости, се на горни кат. На длни
јот кат пак се соби за калуѓери и други разни потреби.

·Под овије конаци је двор, а кон север имат. една голема маѓерница

(кујна) и една фурна и некакви други одделенија. Горниве конаци преку
овије споредни згради се спојувајет со длната зграда, која је на лице и
која
имат околу тријесет метри длжина ипакје на два ката.
Обава ката служит за трпензарији на соборните дни. На горни кат је
мошка, а на длни женска трпензариј а. Овакви трпензарији ретко да
имат
други манастир, белки од некој и светогорски манастири.
Кон југоисток во горнава трпензарија зиздот и зградата се заокруг
лени и тује је челото на трпензаријава со убаво изработани и утврдени
сто

лови за владика, егумен и други увсокени гости. Од тује надолу по длжина
се утврдени трпензи и столови во три реда и со доста ширина за слободно
да может да врвит гости и послуга. Во оваја трпензарија может слободно
да обедувајет 4-5 стотини гости воеднуш. Во горнијот дел се живописани
и
многузнаменитиегумени.

И длнава трпензариј а одговарат спроти горнава.
Потаке, идет друга една зграда обична со неколку соби за калуѓери
горе, а долу служит за пералница и некаква работилница.
У шче потаке пак идет новијот конак, зиздан набрго по храмот- пред
Овја конак оздола гледан је на пет катови, а вистински
имат два ката и во нив се неколку многу големи одаји во који может
да се
сместит и до стотина гости во соборни дни. Длните катови се тремови.
Та
ваните и враќето се украсени со убави резбарији.

130 до 140 годшш.

Овја конак беше најличен и најздраво зиздан. Ќошињата му се од

еден многу убав зеленикав камен и премногу убаво се клепани сите
каме
ње. Висината од темели до стреј а износит близу 20 метри.

Во овја конак 1912 и 13 година беше сместена српска војска и по не
стреќа (и белки од недоволно пазење) изгоре.
Обновувањето негово завршено је дури 1938 година со многу маки и
трчање, зафалувајеќи на денешниов старешина прота Ташко. Трошоцит
е
за обновување излегоје околу 300.000 динари и "и даде државата. Не мала
заслуга за овја дар припаѓат г. Драгишове Цветковиќ, министер-претсед
ник.

Над овја конак, при влагањето во манастиров имат ушче една стара
зграда во кој а се сместувај е сејмени и Турци.

Меѓу сиве овиј е згради се наодит две дворишча и во едното ј е една ја
ка чешма, убаво озидана и зуграфисана.
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Од кругов надвор се наодит една зграда на кат наречена казар:ни:ца.

Долу је племна, а горе некакви одделенија за изработување млеко и за жи
вување на некој а манастирска послуга.
Стотина метра потаке и надолу под една стена се наодит мало пара

кливче со едно изворче вода, со ај азмо (свет а вода), многу поштувано од си
поклон:ици.

Оваја црквица се есапит неправедно како матица на манастиро~. Во
неја стојала ѓоа кој зноет колку време и Светијованова икона, која је прав
византиски жив опис и која носит датум, ми се чинит 1020 год. Каква стари
на?!

Оваја икона сега је во храмов главна и неа ја окова со многу скопо
цен стребрен оков егумен Аритон Цубалески од Галичник, који беше во
два реда егумен.

Некаква библиотека или некаква збирка од стари рукописи не зно
али имат манастиров. Али и теја шо би имало, за овије послешни сто годи
ни разграбано ј е од Руси, Б угари и други странски потници.
На 1889 година ја дур бев ученик во Белград проживев на манасти
ров некако у егумен Аритона десетина дни и тој ми покажа некакви стар и
рукописи. Во нив ме заинтересува еден лист донесен од ШИIIIевечкиот ма
настир покрај Треска недалеку од Скопје (ако не је од манастирот Св. Ан
дреја на Треска) и ја го прекопирав со рока точно, го однесов во Белград и

му го предадов на професорот мој Љубомир Ковачевиќ, кој беше прочуен
српски историчар. Тој лист беше родослов на Немањиќева лоза и кога го
прочита професорот, премногу се зарадува, зашчо си најде некој и имиња
за који не се знојело или не било утврдено. Истата година тој рукопис бе
шеобјавенво "ГласСрпскеКраљ.АкадемијеНаука''.

Друго шо ме заинтересува беје дебели книги рукописни со славјан
ски црквени слова (букви) и во нив, из година во година, беј е забележувани
имиња на покојници, за вечно споменање на литурѓија, шо се велит пару
сиј а. Во тиј е книги видов премногу убави имиња од селана исламизирани.

Како која година подоцна, таке·и овије книги беје се по без мерак
водени.

Од овја опис јасно се видит али Св. Јован не остануват со згради по
долу од најпрочујени манастири. По моја оцена, Бигор је и пред Дечани и
Св. Наум.

Како стојит Св. Јован со имање? Во непосредна близинаимат некол
ку ливаѓе, две-три лојза, една голема градина, покрај Радика, една водени
ца и еден ан. Во село Рајчица близу и пред Дебор, имат доста стари лојза,
сега пострадани од филоксера; во Прилепско Поле имат нешчо земја и во
Елбасан имаше до пред неколку години убав број маслинови дрвја и овја
егумен Ташко се потруди и "и продаде дека беје остан~ти во туѓа држава.
Манастирот имат и свој а гора, кој а едва да се одржа со суд.

44

Од стока манастиров имат неколку моски, волови и коњи и стотина

овциикозиза свој е идаре (потреби).
Од овеј а се гледат али обител Св. Јован слабо стојит со имање.
Кој и му беје приходите за издржување? И~ворот за издржување бе
ше просење и дарови.

Непрестано еден до два кауѓера одеје на просење по неколку месе
ци. Одеје по ближни и далечни села и градишча, одеје во Србија, Бугарија
и Влашко. Одеје и во Цариград. Одејеќидоцираје до нашинци, гурбетлији
(печалбари); у нив слијеје, на нив се наслонуваје, со нив шетаје. Собршmте
пари точно ~и запишуваје и чесно ~и предаваје на егуменот. Многу пати по
некој кауѓер се враќаше со 150 и 200 турски лири и скоро без никакви тро
шоци, зашчо и спијеје и се ранеје се у нашинци. Најубава берба даваше
Србија и Цариград.
Од овеја башка, лете сите сточари од сецана мијачки, горнорекан
ски и други давај е по едно, две и три ј агниња за манастирот, а давај е и по не
која грутка сирење. Галичник како најголем и најјак се беше меѓу првите
со дарови и помагање. И селана горнорекански кога беје јаки, како шо бе
је, кој и зборвет арнаутски, а кој и се прејаки православци, многу го помага
јеманастиров, меѓу нив се одликуваше Стрезимдр.

И соборите на Иванден и ца Усековеније даваје доста приход. Иде
ше многу народ и со голема радост, вера и побожност. Егуменот ~и дочеку
ваше убаво, али и тије не идеје со празни роци, ТОЕ:О сите носеје разни даро
ви во руво и тканиње, во постелни рабоќе, во жива стока и во пари. Н4 ма

настир вечераје гостите, цела ноќ се веселеје, се молеје Богу, одеје на ли
тија, ручаје и фаќаје да си одцт. На собориве во стреќни времиња се зберу
ваје од 1.500 до 2.000 души народ. Сијот народ беше убаво дочекан, нагос
тен и испратени пак на храмов ќа му останеше некој вишок оД 50 до 60 ли
ри.

Убав приход паѓаше на манастиров и од запишување парусија за веч
но споменање на мили покојници на литурѓија. За теја се плаќаше по пет
лири турски.

Камо је таја вера и таја љубов, камо се тије времиња? Изгледат, баре
у нас је таке, да не се трпит слобода и вера заједно. Колку едната напреду
ват, толку другата се губит. Гледајеќиго овеја, мене дурими се зажалуват
за зулумите турски, зашчо ми се чинит али тије највише ја крепеје верава.

2. гости и поклоници
Сине села мијачки, цела Горна Река, Маврово, Ниќифорово и Леу
ново, сине_ села по Радика до Дебор, град Дебор и негова околија, Голо
Брдо, цел Дримкол дур до Охрид а, Кичава и Кичевско, гостиварски села и
тетоски и град Тетово- сиве овије места ревносно, некогаш повеќе, неко

гаш помрва, го честеје Св. Јован и го плнеје со гости и го помагаје со даро

ви.
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По некоја година се видуваје поклоници дури од Призрен и При
зренско, во шарени, живописни и богати облекла, и мошки и женски. За да
се дојет од Призрен, требет да се превалит Шар и да се паднет во Тетово, а
од тује преку Влашrnца и Бистра да се поминет карши Галичник и да се
слезет во Радика. Од Призрен до манастиров едва втасувај ет три дни пот,
вистина живописен, али мочен, а и за живот опасен пот. Али вера не зној ет
за препреки. Тије се враќале, вистина, уморени, али со душа плна и окрепе
на. Призренци беје најмили и највише честени гости и познати беје како
песнопојци на дип убави српски песни. Колку ј е овеј а попаметно од денеш
ново ломење по планињево во стреде зима?!

До 1890 година призренци идеје, а после прекинаје, нешчо од опас
ности патем, а нешчо и повеќе од егзархиска пропаганда, кој а мрва по
мрва го зарази и манастиров.

Сите шо одеје на манастир се облекаје во најубаво празнично обле~
ло и милина беше да погледаш цело море од народ во различити рува со

разни боји и везови, со разни накити и разни кровови. Теја беше нај)КИВО

писна етнографска изложба и најпотплна, зашчо во неа беје застапени и
свекровци, и свекрви, и млади невести и момци, и дечковци и девојчиња.
Шаренило какво мо{кет да дај ет само овај а земја.

Св. Јованје удостојен со посета од крала Александра Ујединитеља и
Мученика, кој го обдарил манастиров со богат поклон.
И многу министри и големи личности го посетувајет Бигор, али во
дарови повеќето се покажувајет доста скржави, како да не знојет како чо
век се држит на свети места.

За важносва на нашијов манастир нека се запаметит и овеја.

Резба со ликот на ненадминатите мајстори
Петре Гарката и Макарија Фрчковски

46

Манастирот Св. Дечани секоја година праќал по сиве градишча сво
ји луѓе со писмени покани за да дојет на собор на Голема Богородица. И
многународ и о дел и се враќал многу задоволен. Многу наши луѓе оставај е
аманет на својите да ~и посетит Дечани.

Народот пак, од Ипек (Пеќ) и Призрен враќаје посета најмногу на
Св. Јован Биторски.

Најмногу посетители имат манастиров откако се отвори аутобуска
ва линиј а. Овиј е посетители се од цел а Ј угославиј а и други далечни земји и
го посетувајет манастиров како туристи на 1О до 15 минути и е два да имај ет
време да влезет во храм, да го видит иконостасон и да запалит една свеќа.
Ниједен од овије не го потрошуват манастиров, али ретко и некој да погре
11
11
шит да оставит некој динар. Едно Хвала лепа и бегај! Сепак нека идет да
је разнесувајет славата на храмов.

3. КАУЃЕРИ, ЕГУМЕНИ И УПРАВА
Монаси и егумени најмногу биле од Мијачко и облИЖIШ крајеви.
Ретко се догодувало да залутат некој ј абанжиј а, најчесто некој Русин.

Живот и поредок во манастиров бил по углед на Илиндар (Хилан
дар) и Зуграф, само мрва поубла)кено. Пост строг и редовно служење. Се
та власт беше во егуменот и манастириве имај е и голема автономија.

Во цветањето на Св. Јован од 1800 до 1880 год. манастиров имал по
десетина и петнаесет монаси и ј еромонаси, а од тога·удри се надолу. Денес
ка имат два или три скромни монаси начело со прота Ташко од село Биту
ше.

Еве го списокот на сите егумени и старешини од 1789 година па се до
денес врз основа на архивските податоци:

1. Хаџи Танасија од селото Маќелари, близу до Дебор, управувал од 1789
до 1795 година,- се на се б години.
2. Митрофан, од Лазарополе, од 1795 до 1807 год. -12 години.
3. Арсенија од Галичник, од 1807 до 1839 год.- 32 год.
4. Јоаким од село Бибањ од Горна Река, од 1839 до 1867 год.- 28 год.
5. Михаило од Галичник, од 1867 до 1894 год.- 27 год.
6. Аритон од Галичник, од 1894 до 1908 год. -14 год.
7. Глигориј а од село Доленци, Кичевско, од 1908 до 1911 год. - 3 год.
8.ЈеромонахПартенијеодселоДоленци, од1911 до 1912год. -1 год.
Во периодот по ослободувањето:

1. Ј еромонах Јосиф Хилендарец од Босна, од 1912 до 1914 год. - 2 год.
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2. Свештеник Петар Поповиќ од село Осој, qд 1914 до 1915 год. - 1 год.
3. Протојереј Атанасие Ни:Колиќ, наречен поп Ташко, од село Битуше, од
1915 до 1916год. -1 год.
4. Ј еромонах Партенија од село Доленци, од 1916 до 1918 год.- 2 год.
5. Протојереј Атанасије Николиќ, наречен поп Таrпко, од 1918 до 1941*
год.- 23 години.
Задните егумени јаки, достојни и заслужни биле архимандритите:
Арсенија од Маврово, Аритон од Галичник и Мијаил, пак од Галичник.
Аритон имат два п оти егуменувано, а Миј аил погина на чуден начин како
жртва негде по Радика во Клаковиње.

Откако се ослободивме, скопска Митрополија промени неколку
старешини, али не би стреќа да се најет некој е, во се достојно и способно
духовно лице за да ја обновит славата и честа на храмов. А овја манастир
вистински заслужуват да имат начело некој прави Ристосов војвода.

Денешниов старешина, прота Tarnкo, је бивш мајстор, после мирски
селски свештеник, а некој е време и неквалификуван охридски учител со
скромна писменост, али доста лукав, шерет и бистар од природа и многу
снаодлив и практичен со многу домаќински особиње, али без никаков ду
ховен авторитет.

Ипак, стреќа, и негова (Ташкова) и манастирска, шо се најде за да се
закрепит манастиров бар од економско пр9паѓање. Енергичен ј е, чуварен
и домаќин и засега нека је и оволку доста. Ка дојет време и ќа му се најет и
подостојна замена.
Негово високопросвештенство,.нашиот митрополит Јосиф, требет
да го знојет убаво Ташка, зашчо и наши прости луѓе, а и многу други шко
лувани лица му имајет правено (на Ташка) многу и различни замерки. На
сето теј а ѓоа Митрополитот одговарал: "Каков вол има, со таков и ора".
Од овј а одговор се гледат али не је многу задоволен, али да го трпит дур не
најет некој позгоден. Ако је овеја точно и ако вистински мислит да му на
јет во широка Југославија некој подостојен заменик, нека му је проста. А

до тога и прота Ташко би требело да увидит некоји своји мани и да се по
трудит да "и поправит. Ја пак мисла али је прота Ташко, оваков каков шо
ј е, проста како порочан за овеј а време.

ШО ЗНА ЧИЛ МАНАСТИРОТ СВ. ЈОВАН КАКО

ДУХОВНО И ПРОСВЕТНО.НАРОДНО ОГНИШЧЕ
Од сево овеја довде искажано јасно се разбират али оваја света оби
тел имала голема важност и големо значење. Овја храм бил расадник на
просвета и огнишче за одржување вера. Многу и многу учители и црквени

* Убиен е во војната. Ред.
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певци овде се подготвени, многу селски попови овде имајет учено и на уче

но да служит и Да пејет. Нигде позгодна стредина и поубав урнек (узор) за

строго богослуженије. Во исто време нигде ни повелелепна служба. IIају

бавото било вострестредено овде. И за сијов народ манастирот Св. Јован

служил како големо воспитно стредство за се шо је убаво, возвишена и го
лемо.

Селските попови, ако не знојеле нешчо, овде иделе да научит и да се
посоветувајет. Некоја тешкотија во служба, кога паѓајет два празника во
еднуш или нешчо друго заплетено, каде ќа научит, ако не на манастир?
Некоје родство кој ќа им го објаснит ал/ допушчат венчавање ал/ не, пак

ако не егуменот или некој друг кауѓер?
После, големо значење имаше манастиров и шо имаше исповедник,
достој ен за да му искажет човек сите тежини и болови дутпевни.

И најпосле, во тешки времиња, било за народот, било за самијов ма
настир, овде се соберувале првенците за да најет некој излаз, под окрилје
то Св. Јованово. Инаоделе. Етеовејајезначењетонаовјасв. храм!

Манастирот Св. Јован Бигорски со конаците и црквата
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4.

КОЛКУ ЈЕ СТАР И КАКВО МУ ЈЕ ПОТЕКЛОТО
НА МАНАСТИРОТ СВ. ЈОВАН

Немајет многу писмени трагови, нити пак некакви преданија ни за
старосва, ни за потеклово на овја манастир. Ако се судит по иконана Св.
Ј ованова, тога ј е од прва половина на Х-ти век и овеј а је многу з~ верување.
Зашчо во тије времиња паѓат и работањето на учениците Св. Кирилови и
Методијови, тога скоро било и Самуилово македонска царство, а тога Ви

зантијаја имат створено и славна Охридска архијепископија, која трајала
околу 800 години. А во тије времиња требет, или нешчо понапред, и наро
дов миј ачки да је доселен и заселен.
Во народов се споменат некаков Јован и некаков Владимир, нечији
књазови, али нишчо одредено не се знојет. Белки би требало по овја траг
да се дирит. Али немат никаков изглед даје овја манастир нечиј а задужби

на, зашчо је створен пред да се појавит овамо Немањиќи и зашчо немајет
остатоци од некоја стар а црква. Се шо је- народов сам го имат подигнато.

По ка:жување, манастирот Св. Јован Бигорски бил созидан негде
близу до Охрид околу 1020 година. Овја датум го носит и иконава Св. Јо
ванова. Манастиров се требет да је преселен овде коде шо го гледаме де
неска.

Некој и верувајет да је иконава сама дојдена отоде, а други пак ушче
поцврсто верувајет да ја имат донесена отаде некој Јован (или Иван), еден
од 70-те ученици Св. Климентови и Наумови и да тој сам бил од село Биту
ше. Иконава ја оставил на овеја место .и тује отпочнал зиздање. Овеја дру
го тврдење је повише за верување.

За црквицана.мала шо је созиздана во крастана (сте на) постојит нат
пис 1867 година. Инаку, иконата шо је внотра сосе је пропадната. Останата
је само гнила шчица и нишчо друго. Может во оваја црквица да је чувана и
главнава икона дур не је созиздан првијот некогашен храм. Инаку, во оваја
црквица се пристапуват со многу голема побожност и со голема чест.
Преданије кажуват, и овејаје многу за верување: Даје малава икона
во малава црквица дојдена од Ростуше, кога је црквата ростушка претво
рена во жамија, а иконава је спасена и закријена и попосле донесена во
оваја црквица. Оваја иконаје Успеније. А и црквата или манастирот стар
во Ростуше бил Богородичино У спеније.

Постојит некакво преданије дека во Ростуше постојала некаква

црква или манастир У спеније со големf! конаци од 70 одаји. Вистина је де
ка таков храм постојал и дека је после претворен во жамија, а од лани на
истото место имаме црква. Али при копањето не се најдени никакви теме
ли шо би покажувале да постојало нешчо друго и големо. Белки би требе
ло да се копат поглобоко и понаоколу. Предањето кажуват да се спушчил
и улизнал некаков брег и да ја затрупал зградата. Мо:жет, се может. Толку

повеќе шо је местоно брежно. Покрај овеја, требет да се имат наум и да је
Ростуше едно од најстарите села и да со Битуше заземат најубав положај.
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Ако се додајет на овеја и верување да постојал и некој Јован од Битуше,

еден од 70-те ученици Климентови и Наумови, тога многу се засилуват и
верувањето да постојал и некаков манастир. По исламизирањето на Рос
туше, судбината му се Знојет. Во потврда на овеја идет и преданије народно
за попот ростушки шо се исламизирал прв и кому му 'и турил черевата вој
вода Мијо на место Туричерева, близу до Лазарополе.

За мене шо не су никаков ни археолог, ни византолог, ни иконограф,
а знојеќи каде је Охрид и каде је манастирот Бигqр, знојеќи и шо бил тога
Охрид во време на Св. Климента и во време на Самоиловото царство,
нишчо повеќе не ми требет за да заверува да је овеја и овакво потеклово за
нашијов прастар и знаменит Св. Јован. Зар не је доста и самијон датум и са
мијон живопис на иконана? Кој је тој лудак шо ќа помислит на некаков
фалсификат? А побожноста наша зар и таја не је други доказ и за староста
и за знаменитоста на оваја обител?
Шо је по природно отколи да је иконава Св. Јованова, за да се спасит,
пренесена од Охрид каде нас, кога знојеме али тога биле и лути борби ме
ѓу византискијот цар Василија П и Јована Владислава, наследникот Саму-

илов?

·

А другијов Јован, зашчо да не могол да бидет еден од стотници уче
ници Св. Климентови?

5.

ДВЕ ОПАСНОСТИ ИМАТ ПРЕЖИВЕНО
МАНАСТИРОТ СВ. ЈОВАН БИГОРСКИ

Имат преданије go народов да манастирот Св. Јован преживел две
опасности: една да бидет уништен, а друга да бидет претворен во турско
теќе. Која била по напред и кога, не се знојет убаво, нити се знојет како и со
чија заслуга је останат. За спасувањето да не бидет претворен во теќе, по
народно кажување, заслуга имат некој виден човек и чорбажија од село
Стрезимир во Горна Река, кој бил фурунжија во Стамбол и имал пријател
ство со мајка му султан-Азизова.

Кога видел е нашиве првенци шо наумил некој силник и паша дебор
ски, се собрале во Галичник ожалостени, загрижени и уплашени да сакајет
некој е чаре и се сетиле преку тој стрезимирец да се поплачет Цару.
Шо намислиле, теја и направил е и го известиле.

Овја се ујадил многу и неколку време прекинал да ја посетуват ста
равасултанија. Повиканоднеја, овјаје се извинил ије кажал и објаснил се
бепот (причина) и со слзи ја замолил да го замолит сина си Азиса да ја
спречит оваја нестреќа. Султан Азис ја уважил молбава мајкина му, али
плашејеќи се од побуна и лоши последици, ако употребит сила, употребил

лукавство и му пратил еден пакет ѓоа некаков дар, а во него бил некаков
експлозив и во отворувањето силников погинал.

Таке велит преданијево народно, и ја во него верува. Пак исто, али
мрва поинакво, преданије велит:

51

Пред 550 години на овја манастир нападнал некој бег од Дебор, кому
не се знојет името, со нијет да го претворит во теќе или да го запалит. До
шол на манастир, али преданијето велит да му се случила една нестреќа.
Имено, по дојдувањето негово у манастиров и кога се готвел да го сторит

теја шо намислил, му дојдуват еден суварија (жандарм на коњ) пратен од
Дуруз (Драч) и му дават на бегов една запечатена кутија ѓоа некаков дар за
бегов. Кога ја отворил кутијава, таја пукнала· и бегот погинал. Лешот не
гов со многу салтанатлак пренесен је во Дебор и закопан, а манастиров
спасен.

Оваја опасност требет да била многу поскорашна, околу пред 150 го
дини, а првата за унишчуваЊето требет да била по напред, за време кога је
вршено исламизирањето на сине села по Радика.

Меѓу исламизираниве наши останата је оваја негова смрт да се при
ка)куват и да 'и опоменуват и плашит, бидејеќи да је постреде казна божја,
зашчо бегот сакал да разрушит ваков храм божји.
Нека је фала, чести слава на сите дедовци и предедовци шо ја крепе
ле, чувале и дочувале оваја Св. Обител, со која можеме со бел образ да из
леземе пред секого. И вистина, Св. Јован Бигорскије еден од најстарите и
најзнаменити манастири народски, пред сиве задужбиње немањиќски, по
дигнат и зачуван од едно мало и чисто славјанско племе Мијаци.

6. БЕЛЕШКИ ПАНЕВИ К. ЃИНОСКИ ЗА МАНАСТИРОТ
св. ЈОВАН БИГОРСКИ ЗЕМЕНИ од КНИГАТА:

11

3БОРНИК

ПАНАЈОТА ЃИНОВСКОГО ИЗ СЕЛА ГАЛИЧНИКА (в Дибрах) 11
(песни, обичаји и разноличен ситен материјал)
Имат запишано за манастирот Св. Јован само имиња на егумени и
монаси, кажувајеќи кој од коде је, али не по некаков ред, токо разбијено и
кој знојет по каков случај. Стојит на пример: ~~после го (манастирот) за
11
пустиле Т. (Турци), а кога и како је сторено не кажуват, а по неја следу
ват: После на 1743 година пак го поДновил овја манастир Иларијонјеро
монах, тој бил втори ктитор на овја манастир и се сторил егумен. Овја егу
11
мен Иларијон јеромонах бил од село Елевци под Дебор. Се споменуват,
таке исто, кога и од кого биле изведени, изработени манастирски згради,
како конаци (ќелији), трпензарија, маѓерница (кујна) и друго.
11

Имало нацртани и две надгробни мраморни плочи внотра. В црков
се шест ќошиња. За обете постреде је двоглав бел орел на чиј и гроди је из
режана 1795 год., а горе над главите по едно колце со звезда внотра и околу
11
со натписи. На еднијот: Помени Господи раба Велјана папучија, јеромо
11
нах хажи Тарасије егумен архиѓакон Стефан~~; а на другијот: Помени
Господи раба својего крај а и змека (мисла да је Крста и Змејка) јеромонах

качи (требетдајехажи) Тарасија итн.
11
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Се споменајет иконине и иконостасон, кога биле пишани и од који
зуграфи и од коде биле родум.
А за еднаикона (мисладаје Св. Јованова) запишаноје овеја: Икона
та (каква, неизвесна) сама дошла и седела сама 33 години (во 987 г.). Долу
11
11
пишано беше на неј а: помени господи раба Ивана •
За галичка црква се велит да је она постројена на 1809 год.

Галичкаархитектура

Опеаната чешма Упија во Галичник
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VII. ДУХОВНА КУЛТУРА
1.

СЛАВА И КРШЕЊЕ ЛЕБ

Ако меѓу словенските народи постои некаков изворен и народен

обичај ( обред) од побо)кен и христијански карактер кој б и бил како специ

јален и би припаѓал само на еден нароД, тоа е обредот Слава, за кој знае са
мо српското племе. (Ние Македонците не сме имале Слава, неа сме ја пре
зеле од српскиот народ како резултат на заедничко живеење или сожи

вот.) Затоа обична се вели: каде што има слава, тука е и Србинот.
И Мијаците и Брсјаците и сите други племиња најугот (во Македо
нија) знаат за овој обред- обичај. Наспроти поранешната егзархиска и
грчка пропаганда, овој обичај се задржал, што докажува дека на народот
му се бендисувал, му легнал на душата како битен белег на неговото хрис
тијанство.
Не сакам и не умеам да навлег)lвам во потеклото на овој обред и на
неговата врска со поранешната незнабожечка вера на прастарите Слове
ни кои можеле да имаат некакви свои домашни богови. Сепак интересна е
дека само српското племе (народ), при преминувањето во христијанство
то, прифатило некоја своја верска свеченост и 'и дало христијански карак
тер. И веројатно затоа што за оваа свеченост го врзуваат многу духовни
врски, на Србинот славата му е помила од сите други светци што ги слави
во текот на годината.

Господ и сите големи и мали божји служители се заедничка надеж и
упориште не само на сите Срби туку и на сите христијани во светот. Но, не
говиот сведен и неговата слава Варвара се само негови и покровители на
неговото братство, па тој во нив полага сета надеж и ги велича над сите.
За илјада години од прифаќањето на христијанството и на земјата
што ја населило српското племе, морала да има постојани промени, како и
наследување на славата така и во верскиот церемонијал и во другите обре
ди. Денешните луксузни славски среќи, денешните уметнички изработени
предмети, па и целиот денешен поредок на гратчињата и големоградската

слава, секако не ја чини суштината на славскиот обред. Правиот народ жи
вее под сосем други животни услови и сите тие услови влиј аат на целиот
живот, п а и на овој обичај.
Јас наоѓам дека всушност славата е во тоа што секоја потесна или
поширока фамилија или секое братство ќе си има своја слава ( сведен), све
чен ден, како што се вели кај нас Мијаците и дека овој домашен заштитник
ќе преминува во потомството во век и. векови.

Кај нас Мијаците не барајте ни славска свеќа, ни коливо, ни колач,
ни сегашниот начин на послужување и честитање. За сето тоа по селата не
знаеле. Но и кај нашите домаќинки покрај д~угите лебови се подготвува
еден од истото или од поквалитетно тесто КОЈ се нашарува со проскурска

шара и со чаша и утредента се изнесува на трпезата. Покрај тоа, домаќин

ката подготвува во една чинија варена или неварена пченица и чинија ви-
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но со три чаши од утрото, каде што пред иконата гори кандилото, а кога ќе
дојде попот пред кандилото, ќе се запали и свеќа, а попот ќе испее тропар
(молитва), ќе го земе лебот и ќе го исече на четири делови, така што лебот
да добие облик на крст, а наедно ќе го пол е е со вино, потоа со пченица, и со
тоа е завршен о.

Кај нас спроти празникот во црквата носат нафора и по три леба од
кои еден му се дава на попот, а двата на парчиња им се делат на сиромасите
пред црквата.

Посетителите честитаат со зборовите Да ви е среќен ilpaзнuкoiil
Аранiел и за мно2у 2одини, на празникот слава- сведен. Спроти празникот
се канат гости на вечера и на самиот ден утредента и на ilaiilepuцa. Гостите

се поскромни или побогати, во зависност од имотната состојба на куќата и
расположението на домаќинот во односната година: Се подготвуваат бо
гати софри, но, не се оди во крајност како во некои краишта. Бидејќи дено
вите на славата во поголем број се паѓаат по одењето на ма:жите на печал
ба, гозбите обична се сметаат за женски гозби. На тие гозби ги водат и
младите невести.

Покрај кршењето на еден главен леб со гостите, секоја куќа леб
крши уште на некој празник, но без гости. На овие денови во куќата владее
свечено располо:>I<:ение, поубаво се облекуваат и се подготвува побогат ру
чек, а се прават и посети само на ракија и вино. Тие гости се викаат ракија
ри. Обична од црква одат во посета на поблиски роднини и пријатели.
Овие споредни второстепени сведни доаѓаат како денови врзани да
се избегне смрт или некоја друга несреќа, или како денови на некој среќен

случај или се некој спомен на постара слава на фамилијата, пред да се де
лат браќата и некој од нив одбрал нов сведен (празник).
Но и ден-денеска во Галичник има по 20,30 фамилии со исто фа:ми
лијарно презиме кои го слават истиот светец. Така на пример сите Чапа
ровци го слават Аранѓел, а сите Бундовци Пречиста.

Во мојата фамилија Дурузовци ова е напуштено, така што наша пра
стара слава била Св. Илија, а потоа дошло до тоа мојот татко Огнен да ја
слави Параскева, стрико ми Гаврил ги слави Кузман и Дамјан, а другиот
стрико Јосиф го слави Св. Аранѓел. Но не се застанало само на ова, така
што мојот постар брат, откако се одвоил од заедницата, ја зеде за своја сла
ва Св. Шпиридон.

Оваа појава секој повиден член на фамилијата да сака да има своја
слава МО)Ке да се напаѓа, објаснува и брани, но јас само ја констатирам и
единствено објаснување наоѓам во тоа дека ништо не е вечно и дека се под
лежи на промени. Галичник во се е понапреден и либерален, па и во овој
правец. Другите села се поконзервативни, така што овие промени ги има
помалку.

Од ова се гледа јасно дека славата кај нас Мијаците, иако нешто пои
наку, сепак во суштина останала силна и драга верска и народна свеченост.
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2.ИМЕНДЕН
Кај нас Мијаците, а и пошироко во целата област на нашиот народ
покрај славата, како што накусо ја опишав, постои и силно проширен оби
чај празнување на именденот.

Овој обичај постои кај Грците, Бугарите, Русите и кај други христи
јански народи на исток и коренот му е во христијанството. Јас сметам дека
е мошне убав обичај на кој никако не треба да се гледа различно или по
преку како да ја слаби славата. Напротив. Овој обичај го јакне христијан
ството.

Сметам дека празнувањето на именденот постоел о порано во цело

то бившо кралство, па постепено почнало да се спречува во одделни краи

шта како што се забележува тенденција во некои новоослободени краи
шта денес. Уверен сум дека ваквата промена го разжалува нашиот народ,

кој во тоа гледа еден начин на неоправдан удар на неговото достоинство и
на неговите верски чувства.

Ова празнување првобитно е од грчко-византиско потекло, а цели
от Балкан во културен и верски поглед бил во состав на Византија и на
нејзината висока култура. За се што имаме во сите правци и морална има
теријална култура, ние сме ученици и наследници на Византија, како што
била и цел а Европа до наездата на Османлиите.
Кај другите народи во Европа посrои празнување на роденден, како
нешто што одговара на именден.

Добро е и тоа, и нека постои. Ако добивањето пород за фамилијата
претставува радосен и значаен ден, тогаш е сосема разбирливо тој ден во
фамилијата да се памети и слави.

Образложение на празнувањето на именденот многу е поубаво. На
децата обична им се давани имиња на празници на тој роденденски ден или
најблизок до него и со тоа детето се ставало под патронот, под заштитата
на тој светец. Каде има поарно од ова.
Селата и градовите имаат свои слави и заштитници. Фамилиите или
братствата имаат своја слава и оттука само еден чекор понатаму, па поеди
нецот да добие свој заштитник. Можеби ова ја покажува човечката сла
бост и на овој и на оној свет тој да се обезбеди со што повеќе заштитници,
како што денес многу луѓе материјално се осигуруваат кај повеќе осигури
телни друштва. Но, и едното и другото се·во човечката природа и е добро.
Кај нас од запад почна да се шири воведување на родендени и против
тоа не можеше ништо да се има, но ако би сакал да направам избор, јас б и
гласал за именден, иако и роденденот се сведува на исто, бидејќи и тој се
базира на некој светец.
А во што се состои ова празнување? Во ништо друго освен во прима
ње посета тој ден веднаш по слу)кбата божја во црквата. Во посета доаѓаат
преку целиот ден поблиската и подалечната родбина само на кафе, на ча
ша ракија или вино, и тоа е се.

Бидејќи секоја фамилија има повеќе членови со име на некој светец,
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тец, тога~п повеќепати во годината се примаат вакви посети. Бидејќи во

годината речиси скоро секој втор ден има по некој таков празник, тоа соз
дава кај народот можност за посетување на своите блиски и пријатели, за
одржување на што поубави односи и за што посвечено расположение.
Сето ова значи мошне силно закрепнување на човекот во тешката

борба за :живот и сметам дека нема посериозна причина за отфрлање на
овие имендени. За мене ова претставува нешто повеќе и подобро, а не не
достаток.

Во галичкиот човек силно преовладува природата на лисица над

волчјата. Не е за чудо. Животните прилики и вековното искуство го на

правиле човекот да попушта и да угодува. Не можејќи да дојде до целта со

сила и со привилегирана положба, тој до целта достига со милкање и со

снаоѓање. Оттука во мојот крај се создадени и мудри изреки: Наведена
:Zлава сабја не ја сечеШ; И овде uоШ.uишуваШ и Шаму.

.

Суверениот закон во борбата за живот не трпи многу деликатности
и не знам какви да се суптилни размислувањата.

3. ЖАЛЕЊЕ НА МРТВИТЕ
Кај народот со патријархален живот и силна верба во бесмртност на
душата и задгробен :живот, култот кон гробот мора да се цени високо.

И меѓусебната љубов помеѓу браќата и сестр·ите, помеѓу децата и

родителите и помеѓу сите роднини многу е поголема и подлабока на село
отколку во гратчињата и големиот градски живот. На село животот е мно
гу поинтимен и по исполнет, членовите на семејството се многу поблиски и
во почести контакти, солидарноста е поголема, радостите и гри)ките се за

еднички. Сето тоа ја зголемува љубовта, а степенот на жалоста зависи од
степенот на љубовта.
Кај народот на село нема ни породилишта, ни детски јасли, ни заба
вишта, така што целиот детски живот се врши во тесниот и топол круг на

семејството, пред очите на родителите и под нивна грижа. Братчето ја чу
ва сестричката, а таа го слуша братчето и сите се вртат околу мајката како
пилците околу квачката.

Мајката и таткото на село не одат на фабрика или на дуќан, па скоро
цел ден ги нагледуваат децата и скоро секогаш некое дете е покрај нив.
Децата на село спијат во една постела и се покриваат со иста по
кривка. Јадат заедно и сркаат од иста чинија. Ваков живот од малечки до
повозрасни години создава необична поврзаност, бидејќи сите радости и
страдања меѓу себе ги делеле.
Жената на село своето дете го раѓа покрај семејното огниште, без
помош на бабица или доктор, но во топло присуство на свекрвата, јатрва
та, золвата или на сите заедно, кои се возбудуваат од радост и речиси јаде
лат болката и стравовите на родилката.
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И детето и родилката се предмет на најне:жна грижа и внимание. Ра
ѓањето на детето претставува голем семеен празник, проследен со многу

гозби и обичаи. Кај народот на село мајката сама го одгледува своето дете
и сама го чува во крошни и на раце.

Се е по инаку во големоградскиот живот, било да е детето на сиро
машни работници или на буржоазијата или на високата аристократи
ја.Таму се предвидени можеби сите хигиенски услови и сиот луксуз како за
родилката така и за детето. Но, се се одвива во студена атмосфера.На село
како надомест за тоа, родилката и детето ја имаат сета љубов.
За понекоја госпоѓа од високата аристократија во книгите стои за
пишано како некое чудо, дека еднаш или двапати го бакнала своето дете.
Во нашиот народ, фала Богу, не е така, на село бакне)ките се секојдневнии
без бројни.
Тогаш дали е чудо што таткото А.агличанец и мајката Англичанка
одвај можат да пуштат солза за својот пород, а што нашите жени и сестри
сечат коси и го нагрдуваат лицето со плачење, тажат така, што и камен да
заплаче.

Сево ова што го испишав и го реков го направив само за да покажам
дека кај патријархалниот човек чувствителноста, радоста и тагата се мно
гу посилни отколку кај така наречениот човек со повисока култура.
Оттука и жалењето за покојниот и култот кон гробовите кај Мија
ците е на мошне голема височина. И малу болните и потешко болните че
сто се посетуваат од роднините и од пријателите и им се носат разни пона
ди, се води сметка за нивната материјална состојба и на мошне дискретен
начин му се укажува помош на семејството на болниот. И не само тоа, и во
комшиите и кај роднините се престанува со шеги и сме а, сите се ујадени, се
одлагаат вршачки и други приредби, се одлагаат планираните патувања, а
сето тоа од чувство на солидарност спрема болниот и неговото семејство,
од страв да не дојде до најлошото, кобниот час.
А кога ќе дојде тој кобен час, со плачење тажна ќе чука камбаната
во црквата, со што ја огласува смртта на покојникот. Тогаш сета блиска и
подалечна родбина, пријателите, комшиите одат во куќата на покојниот
со свеќи и цвеќиња. Тука најдобро ќе се почувствува дека целото село е ка
ко една голема фамилија. Поворката трае за сето време додека покојни
кот не го изнесат од куќата во црквата. Најблиските жени со домашните за

сето време додека покојникот е во куќата го тажат. Во тажењето на покој
никот му ги споменуваат сите случки што му се случувале во животот, осо

бено оние тешки и жални. Ваквото излевање на тагата е тивко и воздржа
но спрема старите, а нежно и со потресен тон спрема децата, младите, де

војките и младоженците или спрема таткото кој остава полна куќа деца.
Покојникот го облекуваат во најубавата облека, во рацете му се ста
ва свеќа, наградите икона, над главата кандило, очите убаво му се закло
пуваат, а на устата му се става прамен свила за да не биде отворена. Кај
Мијаците не е обичај мртовецот да се бања пред да го облечат. Умрениот
се погребува утредента по опелото во црквата. Ноќта пред погребот цела
та родбина го чува покојникот и ги одменуваат домашните што треба да се
одморат за погребот.

58

На село, фала му на Господа, се уште не е дојдено до таму лекар да ја
утврди смртта, а не е потребна никаква интервенција на власта околу по
гребот и гробиштата. Според тоа, нема потреба од никакво трчкарање,
ниту плаќање скапи такси. На село човекот слободно се раѓа и слободно
умира на неизмерна штета на статистиката. Во куќата на умрениот за
брзано се подготвува пченица, се меси леб, се меле пченица, се вари, се но
си на гробишта и им се дава на присутните. На погребот на покојникот
учествува целото село освен децата, девојките и младите невести и по
тешко болните. Погребот секогаш е свечен, со еден или повеќе свештени
ци, со ритуал и со барј аци.
Утредента по враќањето од погребот роднините одат на домашните
да им изразат сочувство и да ги утешат. Посетите продолжуваат и другите

денови. Се носи понуда во јадење и пијалак, затоа што во куќата на покој

никот се тажни, разжалени и потиштени.

Како при породот, при свадба, при ѕидање на куќа, така и при смрт
им помагаат на разни начини на сиромасите.

Надворешната жалост за умрениот кај нас Мијаците се изразува на
разни начини сообразена со тежината на загубата и од степенот на срод
ството.

Луѓето не се бричат една недела, некои шест недели, или пуштаат
брада.

Мајките и вдовиците не ги перат шамиите што ги носат на глава и ги
оставаат да се извалкаат и поцрнат, се облекуваат во поветви алишта и
престануваат да одат во посета и да излегуваат од куќата.
Невестите и девојките го сметнуваат накитот, се облекуваат по
скромно и прекинуваат да ги посетуваат веселбите, ората и сл.
Кој накит ќе го симнат и која облека ќе ја носат и за колку време од
редува семејството, а по веќе утврден ред и традиција, а сето е поврзано во
зависност од сродството, возраста, положбата на покојникот во фамили
јата.

Освен тоа, во куќата за покусо или подолго време се затвораат про
зорците на една или повеќе одаи во куќата.
За поздравување е одликата на нашиот народ кој има почит кон ку
ќата во која се случила смрт. Кога се прави свадба, музиката кога врви по
крај таква куќа престанува да свири. И комшиите внимаваат извесно вре
ме да не пуштаат гласна музика или песна и веселба. Зар во овие манифе
стации не се искажува дека )КИВотот на село е како животот на кошариња

та на пчелите. Се е поврзано. Се е солидарно.

Семејството на покојникот во текот на годината ќе носи на гробот
неколку ручеци и тоа: по седум дена, за шест недели, за пол година и за

една годишнина. Исто така ручеци се носат и за задушниците (мртва сабо
та). Покрај тоа, стрините, тетките, како и сестрите на покојникот, во дого
вор, до шест недели носат ручек на гробот на покојникот.
Фамилиј ата на покојникот по шест недели, пол година и година при
редува литургија и парастос во црквата и почест на гробот. Во секоја од
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овие прилики се приготвува пченица, варена или мелена, се пее во црквата

и потоа се дели во црквениот двор на сите луѓе што се присутни. Во Галич
ник ретки се не дели или празник да нема неколку пченици. Овие пченици,
приложени во големи тепсии, мошне вкусно се украсуваат со шеќер и бом
бони, со разни бои и суво грозје. Со пченицата и со други благоти, со раки
ј а и особено со она што го сакал покојникиот во животот се послужува
народот. Некој и ако не се послужи, сите ќе речат Бо2 да 2о upocШu.
Со ова не е се завршено. Мнозина ги запишуваат имињата на милите
покојници, за да ги спомне свештеникот на пеењето на литургијата на го
лемите празници.

Постои и еден убав обичај, од Велигден па се до Спасовден и Духови,
гробовите да се украсуваат со цвеќиња и со велигденски шаренијајца, при
цврстени со гранчиња од расцутени овошки.

Најпосле, поимашливите фамилии на по некој од своите покојници,
му го запишуваат името во манастирот Св. Јован Бигорски вечно да се спо

менува, а тоа се вика Вечна парусија. За тоа во турско време се плаќало
пет турски лири. 3 а манастирот ова бил убав приход, а за фамилиј ата уте
ха и гордост.

Ни со ова не е завршен култот спрема мртвите. Бидејќи многу се по
лага и на тоа коските на својот мил покојник по седум и повеќе години да
се откопаат и по црквените правила да се опеат и повторно да се закопаат.

Оплакување на починатиот

бО

При ова се служи служба, се држи парастос. Сето тоа претставува тажна и
утешна свеченост за фамилиј ата и родбината.

Бидејќи нашиот народ во најголем дел живее од печалбарство, мно
гу од нив коските ги оставаат и надвор од родното место. Се случува и тоа
фамилијата, кога ќе може, коските да му ги пренесе во фамилијарната
гробница.

На крајот да го спомнам и тоа дека покојниците што умреле и се по
гребани на печалба, ги оплакувале дома, над нивната облека што ја става
ле на маса. Плачењето го изведувале така како мртовецот да е пред нив ту

ка. Потоа нивната облека ја раздавале на сиромаси за душа на покојникот.
Од сево ова се гледа дека кај нас Мијаците култот спрема мртвите е
на завидна височШiа и дека и во ова може да се мери нивната култура.
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VIII. ДУШЕВНИ Р АДОСТИ, ВЕСЕЛБИ, БРИГИ И ДРУГИ Р АБОЌЕ
Оскуден во ј адење и пиј ење, народов наш пребогат ј е со душевни ра
дости и уверен али ниј еден други крај не может да се мерит со нас, Миј аци
те. А пошчо човек не живит саде од гнетење, тога можа да реча али мије
Миј аците не саде шо не сме за жалење токо может секој и да ни позавидит,
зашчо мије ја имаме поскопата ~рана- духовната.
Каде и во ошчо ја наодиме таја ~рана? Во сешчоје, во сета ·живот на
ша, во сета борба за наша вера, за наша народност, за наша слобода, за наш

образ и углед. Со таја ~рана од детинство сме задојани и до заден час, на
претек ја имаме. Ниеден чин во животта наша не је без некаков адет, без
некакво гошчавање, без некакви песни и церемонији. Мије сме едно старо
најчисто славјанско племе со најубави народни адети и со најјако право
славиЈе.

Фала на планињено наши, фал~ на височинана, шо сме од жадено да
леку и мочно может човек да не нај ет, али најголема фала на женине наши
шо ~и чувај ет сите одлики наши како најголема светиња. Каква мо1:ша бор
ба тије имајет со мажите им и децата своји, који скитајеќи по веков гледа
јет секакви чуда и кој и се готови се да потценувајет, на се да се потсмева
јет. До скоро тије победуваје, али во задно време фати да се сеќават во
многу нешча попушчање и напушчање. Ни попот је токмо поп, ни учите
лот учител. И еднијот и другијот учени се али недоучени; згора-згора гле
дајет и не се кадри да ја разберет неизмерната цена на овја духовни капи
тал без ошчо човек не је човек, токо ајван.

Вистина, нишчо на веков не је вечно, се се мењават и заменуват; али
и едното и другото требет да одит по некаков ред и да држит и правец и
смисла на понапрежното, а не да се турувајет и расипувајет без замена, да
се удират де лево де десно и да се правит скокови и долови. 1а има вера во
нашата мајка и жена, во нашата ќерка и невеста, али ќа умејет и од сега со
ушче пој ака љубов и упорност да ~и бранит и да одбранит сите обележј а на
родни и сијот устав женски шо го дигајет Галичник и галички крај високо
над си други.

П а кога се и во ошчо се тиј е радости, веселби и обичаји, кога зафаќа
јет и кога се свршувајет?

Цела година и цела живот без прекинување је исткајана и прошаре
на со нив, таке да се не знојет ни почетокот ни крајот. И шо је најглавно, во
нив земај ет дел и стар о и младо, и мошко и женско.

1.

ОД ЕСЕН ДО ЕСЕН

За да клада некој ред, ја ќа зафата од есен и ќа тера до есен.
По свршување летни гајлиња и рабоќе, по наместување овци и бачи
ла, по донесување сено, дрва, жито и други потребни шејови, постриг и по-
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делување бачила, после сите пролетни и летни радости и веселби, после
свадби и вршачки, после весело Преображеније со собор и крсти носење
на Света Петка, после мушчулоци и есенски свадби на Голема Богороди
ца, кој а до некаде се токмит со Петровден и после есени Св. Јован, кога
мнозина одит на собор на манастир Бигор, тога се свршуват летото и за
фаќат готвење за пот, на печалба по векови за месец до месец и пол Галич
ник готова се испразнуват и добиват инаков, некако уј аден изглед.

Со испраќањето на овците и ќејајите, Галичник го дочекуват најго
лемото испразнување.

Ѓурѓевден ј е весник на зеленило и радости, на отворање пердиња, се
лење и чистење куќи, на чекање солунци и на плне~е село, а Петковденје
меѓник и почетник на нешчо тоговито и на гајле. Гурѓевден ни отворат и
срце и дУШ§t за песни и телесност, а Петковден з~ гајле, за работа и за мо
литва. На Гурѓевден се метет задните снегови шо останале по дворови, а
на Петковден поново обелуват Галичник со снег.

Значит ли сево овеја и прекинување на живот? Не! Животот наро
ден си течет по углед и во согласност со животот на прадедовци, се прита

јуват, земат инаков вид, алине сепрекинуват. Сево овејајесадеготвење за
обнова, за преобразување. Зар овеј а не личит на преобразување на бубине
во пеперуги?

Бистра Планина

-

руда pyдfiHa
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Ја не мисла и неќу опширно да, 'и опишува сиве моменти, адети и
празници како шо ќе идет во ред, токо саде ќа 'и спомна и придружа со не
колку речи. Опишувањето на ситно сакат цели книги и други труд, а теја
би било многу благодарна работа за некој од младиве школувани галича
ни.

Да почна.

Мажите и стоката ји испративме, дома се имаме од домаќи:ните при
брано. Петковден го отпразнувавме и ручавме. Крчин и Сто го во побелеје,
а еве го белич и до село. Време је да се фатиме за стивало и гребени, за
фурка и вретено, за сукало, за разбој. Децава и куќава сакајет облекање, а
и свадбине 'и чекајет.
Свекрва или постара јотрва направуват распоред на влната според
како која је за ошчо, давајет куманда и започнувајет работење сложно и од
срце, со претекање, а многу п оти и G.O песна за да излезет секој пофален.

Овеја ќа се работат дења по свршување редовните куќни рабоќе, по
смирување малите и по испраќањето големите на школа, оваке се работат
и ноќе. Како се дните се покуси и покуси, најмногу се работат ноќа, стану
вајеќи со два -три саати пред ден и поработувајеќи толку и по вечера.
Работајеќи се зборвет и се шакуват и се бројит колку дни поминале
од некој празник и колку дни се останати за тој и тој празник, до Мртва са
бота, до Митровден, до Аранѓел, до Поклади, до Пречиста, до Св. Никола
и до Божиќ.

Овије празници не радвет заради одмор и во исто време и ни служит
и како мера за теја шо сме изработале и за теја шо ни остануват да се рабо
тат. Се работат без да се дигнет глава и улавечки и се распрашувајет како
стојиме спроти комшии и роднини. А дните си врвит брго и недели и празницисенижет.

.

Еве го Митровден, по него Аранѓел и Пречиста, а меѓу нив много
други по:мали сведни. Во сиве овије празници се одит в црков и се одит по
гости, по слави, коде шо го чинит сведенот, коде шо кршит леб, како шо се
велит коде нас. Али овије празници се најмили на млади, летошни невести,
на свекрви и на деверчиња шо ќа одит е колач на посета, на ракија или пак
на ручек или на вечера.

Со одење во "е колач" свекрвиве 'и воведувајет снојите или во на
род, во друштво и среќни се и невестите и свекрвите. Тога по некој и помла

ди и побогати свекрви заборавајет на годињето, се цвитнувајет и облака
јет и поубаво од снојите или особено ако се овије земени од посиромашна
куќа и со посиромашко руво. Сепак не се многу за осудување, зашчо и тије
тога поново ја проживувајет младоста своја. Ако је убава и по табијет не
вестата, тога свекрвава се дујет како пауница. Кинисувајеќи дома, све
крвава је дават невесте си насаати, како да се др)IШТ на софра и како да ја
дет, да зборвет шо помрва и потивко и кога и како да поздравит и пољ убит.

По овије гозби се стреќавајет повеќе невести и служит како некакви
невестински изложби. Сите 'и гледајет и сите им оценувајет секој лаф и се
које мрднување и сторување а утредента ќа се чујет в село о цената на секо-
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ја невеста и свекрва. Оваја оцена не трпит поголем суд и может да им го по
дигнет и да го оборит угледот и на едната и на другата.

Овије гости се женски и во нив немат ни кикотење, ни пејење, ни иг
рање, ни скакање. Во нив владат една свечана достоинственост, едно осо

бено духовно расположеније. По еден празник ете ти го други, а измеѓу
нив се наодит и други забави и радости, други разоноди. Започнувајет да
идет писма и абери од испратените и ете ти пак честење и посети. Во меѓу
време се родило и малечко и пак радост, пак гости, одење по мушчулок,

одење на ризик, носење понади на родесницата, кршчавање пак големи го

сти. Зашчо у нас роѓевање дете беше и ушче је голема радост. Зате мије ве
лиме да се смејет и греѓено и зиздовине кога се раѓат дете, а денеска? У ф!
Згодно је да кажа да се селана наши згруписани и куќа до куќа и на
родон наш је дружељубив и имат прилики за дружење. Сено село је како
една феlмилија, едни мисли, едни )Келанија, едни гајлиња, еден дух како во
некоја кошница пчели. У нас не се знојет шо је теја самотија и досада.
Меѓу други забави да споменеме и лизгање. Како се местата наши
брежни а снег, фала богу, доста, тога во недели и празници кога је тивко
време, деца и момичиња и невести излагајет, седнувајет на корита или на
кожувчиња или од некој рамник се спушчајет како стрела долу и пак се ка
чувајет. И многу пати таке.

2. ЗИМНИ КУЌНИ ЗАБАВИ
Зимни куќни забави се и прелки кога се берет девојки, секоја со сво
јата влна, сите се претекувајет, се шегувајет, задирајет и го вртит разгово
рот за ергени. Во такви вечери вршит и некакво гатање со зрна од пчени
ца. Клавајет по две зрна в кација на оган и зрната ~и наименувает со име на
некоје момиче и момче за које се мислит али се потсакувајет. Некогаш
зрнава одбегнувајет едно од друго, а некогаш се приближувајет; некој пот
мошкото подбегнуват, а женското му се приближуват, некој пот против
но. И тога во сите шо гледајет настанува смејење, кикотење и се правит
шаки и досетки. На едни имје многу мило, а други мрва се ујадувајет. Има
јет и многу други зимски играчки и гатаници, како: "Каде имат каде немат:
два пати маж и жена, кордален и кордаленица, армосаник и армосаница,

две на цакулиња и една на кош". Сите шо слушајет ќа сакает во маалото
или во сето село некоја куќа шо је таке составена. И таке се повторуват
безброј пати.

Ушче некој ден и еве се поклади и запостување, еве ја Св. Пречиста,
Св. Сава, Варвара кога се варит наедно секакви нешча и се дават по ком
шии.

По Сава и Варвара ете го и Свети Никола со бела брада. Овја праз
ник је мил и прв је зимски празник. Многу кршит леб, го славит, а имајет и
многу имиња Николовци, и покрај едното и другото се правит и многу по
сети. Пак гледаш из село тајфи ракијари каде се вкрстатувајет по страни-
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И спроти празников гости на ручек, пак гости и на вечер. Шо је Пет
ровден лете, тејаје Св. Никола зиме. На Св. Никола први пот заодувајет и
летошните невести в црков и се поведувајет први ора пред црков, саде
)Кенско. Овије ора се играјет многу кусо без никаква музика, токо саде со
пеење на жени и невести. Песните не се ни весели ни љубовни, токо по
божни и верски, со многу убави речи и содржание.
Покрај сево овеја Св. Никола је мил и шо донесуват први солунци.
Не поминале ни два месеца откако се испразни селото и откако шо остана
саде со терзиите, воденичарите, со старците, со учениците и со општина

рите и ете пак фати да се плнит.
Сточариве 'и сместиле стадата, 'и уредиле трлата, набавиле јочмен и
сено за подранување ако дојет нужда, и до јагнило се одгајлени. Пред нив
стојит месец и пол со најубави празници. Патувањето не је како некогаш
длго и скопо, и мочно и ризично, и тога: која душа да се смирит и не паднет
во искушение да си појет до домаќинката, стар а или млада сеедно.
Истово овеја бидуват и со другиве еснафи. Сите видови мај стори за
наетчии се тукуречи без работа, а и млекарите имајет до на пролет мртво
време, и тога и тије се соблазнати за да поддојет дома, и вистина од година
на година зимниве солунци растет, а летниве опаѓает. На овја начин и со
овије причини многу је измената физиономијата и на лето и на зима во Га
личник, али не је поогрдена.
Зиме Галичник, а донекоде и другите села најплни се и најубави од
Св. Никола до Танасовден и Три Светители. После пак фаќат празнење.

Прво сефте заминувајет сточари, зашчо нив 'и чекајагнило, ајагнило је и
најголема гајле и најголема радост и надеж.
Секој может лесно да замислит али сево овеја време је во знак на
празнување, на гости и веселби. А како и да не бидет? Зиме снегови, меќа
ви, дни куси, ноќи длги. Ни работа ни гајлиња и тога шо остануват отколку
одење в црков, визити по имиња (именден), викање на гости пријатели и
родниње и седење на гости. И теј а какви гости?!

Ако се гостите канати за на ручек, ручекот се здружуват со вечерата
и оваја се бришит; ако ли се канати на вечера, враќање дома со ден или од
гости право в црков. Овије ручеци и вечери се многу богати и дури и лук
сузни. На гости се викајет најмилите, денот се одредуват со спогодба и гоз

бата се закажуват неколку дни и цела недела понапред, за секој да си зно
јет да си правит свој распоред. Се шо се готвит је најубаво и готвено је на
раат, а не наврат-нанос. Гостите не се многу, од 15- 30 души и МО)Кет да се
услужит со ќеф и како шо требет. Јеловникот се правит спогодбено со гос
тите. Ако је у Муратовци вчера готвена некоја манџа, риба или комат или
чорба, тога утре у Черепналковци теја не требет да се готвит. Домаќиниве
сето честољубие свое го влагајет за да бидет пофалени и да не останет по
долу.

Додајте на сево овеја претходно добро душевно расположеније,
здравје и младост и чист ладен планински воздух, тога ќа добијете слика
какви се овиј е гости и веселби, со каков иштав се ј адет и пиј ет, какви шаки
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и смејачки се правит, какви политички дискусии се водит и како се крити
кувајет, како се пејет и колку се играт.
Кој го не преживеал овеја време зиме во Галичник, тој не је токмо
галичанец, тој не знојет шо је плно уживање, тој је половина галичанец.
Зима и лето давајет заједно верно огледало и верна слика на животот наш

мијачки.

.

По Св. ·Никола ете ти го Св. Шпиридон, Бодник, Божиќ и Василица
со адетчиња боднички, со вечера бодничка, со месење колендари, со гот
вење погача и питулица и со готвеници шо следувајет на Божиќ и Васили
ца, со правење трла од тенки ветчиња и со молитви и бајачки за напредија
востока.

На Василица дечиња одит од куќа в куќа, по родниње и со суровици
'и фрцкајет домаќинките зборвејќи:

"Сурова суровица, весела годиница,

дај, бабо, пастрмица
да натуча бакрдица

·

".

Овије тога им давајет колендари и пастрмица стреќни со честиткава.

Изработка на ракотворби
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З.НАБОЖИЌ
На Божиќ сите три дни се вијет оро пред црков и се пејет божиќар
ски песни како на Св. Никола.

По Василица ете се Водици и Свети Јован. На Водици се одит по
крсти околу цело село, со попови и барјаци, и со песни и молитви. Земање
кумство Светијованово во Галичникје напушчено од пред педесетина го
дини, а во некоји села ушче некако се одржуват. Тој бил многу убав обичај
со берење гости на сето село.

Меѓу Божиќ и Водици многу фамилији од Галичник и секако и други
одит на манастир Св. Јован Бигорски на поклонување и на уживање на ра
ат. Галичник на манастир си имат и своја одаја, а таке и по некој е од дру
гите села. Тога поубаво се пречекувајет и повеќе се провеселувајет отко
ли на големите соборни дни.
По овеј а без многу чекање ете ти го Св. Танасиј а, Св. Антониј а и Три
Светители. Свети Танасија во Галичник го славит баре една треќина и ете
ти пак посети и гости.

Брзо по овије сведни ќа дојет Сирна Недела, Мртва Сабота, едни и
други Поклади и чесни Великови пости. Во Сирна Недела месо не се јадет
и се месит комати обична за секоја мошка глава по еден од овије комати се
носит по родниње делови и таке и се добивајет.

Задниве поклади се викајет Прошчени поклади и тога во недела си
от народ одит по родниње на прошченка, помладите у постарите: ќерки,

сноји и синови у мајките си и едни и други пазејеќи на старост. Овеја се
вршит со голема озбилност за да си ја умирит секој душата, влагајеќи во
пост. Мијаци не живувајет ајвански:живот.
Со Чисти понеделник се завршувајет еден светол период на безброј
празници и веселби. Народот је вистински и душевно и телесно засегнат и
со некаква нарочна радост влагат во чесни Велигденски пости. Попушча
ње на зимска острина и замирисување од далеку на пролет им ја поувели

чуват радоста и духовната сила за чесно и достојно да го дочекајет Христо
вото воскресеније.

До пред тријесетина години готова сијот народ строго др)кеше пост,
ам~ и сега плно се шо јадет саде еднуш, имајет по некоји шо неколку неде
ли Јадет на три дни еднуш, а готово и немат женска душа да окусит мрсно.

Дрвено масло во стреда и петок ретко имајет да коснет. Риба само на Бла
го~ец и Цветници. Спроти стреда и петок црквата је плна со народ на бде
НИЈа.

Верски свети и веселидни се: Летн:Ик (1 март) кога врзувајет млњаци
( стребрени пари) на деца на грло, Тодоровица, Четиријесет моченици,

Крстатна недела, ~лаговец, Лазарица и Цветници. За Цветници годишни

те не вести добиваЈет нов елек срмен, од куќата коде шо се можени, и теј а је
за нив голема радост. Дента примајет и посети да им се честитат елекот.
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На Благовец постојит верување да слагат анѓел господов и дрвјава
да се занишувајет и како да се поклонувајет и таја ноќ спроти Благовец

многу девојки, невести и жени престојуваат по пердиња (прозори) за да го

видит овеја;ја вела: блаеси и им и им завидува!

Во Велигденски пости главна женска работа је ткајење клашни, а

девојките удирајет многу на везење рокави.

·

На Лазарица одит деца из село по родниње со кошничиња и им дава-

јет јајца. Нив 'и викајет лазаричари.

4.

СТР АСНА 1-IЕДЕЛА И ВЕЛИГДЕН

Млади невести летошни, сите се причествувајет на Цветници, а де-

војки и стар и жени на Велигден.

·

Страсна недела црквата ја плни глобоко побожен свет со озарени
лица.

Во оваја недела работа за клетва не се фаќат од Велја стреда. Наве
чер во стреда се клавајет јајца во бакам, а на Вели четврток се готови. Во
Галичник се многу мераклији во шарање јајца велигденски. 'И шарат со

лута вода и многу убави шарки изводит. Ако је Велигден подоцна и ако је
запролетено, тога девојки, невести и деца слагајет кон Лазовине и Песого
рица и берет пролетни цвеќиња: кукурек, качунка, подлеска и гороцвеќе.
Со нив се закитувајет и закитувајет икони и Христgво Распјатије. Овеја го
вршит со голема радост и голема побожност. Осеќајет само од себе и сами
во себе нов живот и воскреснување на цела природа: и зате тије шо го осе
ќајет во себе и шо го гледајет околу себе го пренесувајет и на Господа.
На сите редови шо се в црков оваја недела сите одит в црков, отколи
девојки шо одит само на Велигден, на полноќ и пред полноќ од страв да не
задоцнит за на "потрчајче 11 за литија околу црков и за да го чујет првото
"Христово Воскресеније"! Тога сета црква из еден глас пејет на свој на

чин: "Христос Воскресе!" "Вајстина Воскресе! "... "и сушчи во гробје жи
вотдарува!"

Коде да се сретнет двајца, се поздравувајет со: Христос Војскрес! и
мењавајет црвенијајца.
Сиве три дни се играт пред црков ора, поручек до мрак оваја света
недеља работа немат фаќање, саде визити, шетање и веселби!

На Балаклија петок женскадија излагат од село надвор по ливаѓе и
зеленило и берет цвеќиња и разни билјачки и пејет песни билјарски и игра

јет ора. Задниве години се одит многу на Св. Петка. Зашчо да не идет, па
тот је најживописен и овја храм ден из ден добиват се поголема важност и
за прошетка и за молитва.

Во народот наш од Велигден и Спасовден до пред тријесетина годи
ни немаше друго поздравување отколи со Христос Војскрес. Во задно вре
ме мрва по мрва се губит. На Спасовден се поздравуваје со: Ристос се воз
несе
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Велигденски јајца се чувајет за солунците, мажите шо ќа идет од
гурбет. Некој и години ретко Велигден :П:аѓат рано и тога и солунците и до
машните )Калит шо не се поздравувајет и со: РистосВојскрес.
Со црвени ј ајца најубаво исшарени и врзани за зелени ветки се китит
гробови на свои мили за и тије да се зарадвет. Колкава љубов и колкава ве
ра и побожност. Ја мисла да је овеј а асли култура!

5. ЃУРЃЕВДЕН
По Велигден ете го Ѓурѓевден. Пак радост, пак обичаји, излагање
надвор од село, пак берење билјачки и цвеќиња, пак песни билјарски, пак

ора. По Ѓурѓевден на Св. Еванѓелист Марко големо и многу торжествена

литија, одење по крсти, правејеќи сега голем круг околу село, зашчо сне
говите се веќе истопени, сиот народ од срце пејет:

11

Крсти носиме, Бога молиме, Господи, помилуј!

Дај нам, Боже, дар бериќет, Господи, помилуј!
Дај нам, Боже, :житојвино, Господи, помилуј!

Житојвино, мед и млеко, Господи, помилуј!
Да је село се весело, Господи, помилуј!"

Често пати литијата се задржуват по чешми и свратувајет во некоја
куќа накрај за да се одморит и почестит. Зиме со ракија за мезе послужува
јет расол, а сега канит и кисело млеко од есен чувано во качиња и посипано

со лој за да не гленосуват. Кој не вкусил овакво млеко, не знојет шо је мле
ко. Куќава шо је посетена со крстиве се бројит за стреќна и одликувана.
На сево овеја додајте опшчо будење на природава, почнување на цу
тење на дрвја и листење гора, појавување на секакви буби и пеперутки; до
дајте жуборење на извори, гргање на чешми, бучење на запенати и како
снег бели потоци и далечно тотнење на Радика; додајте опоен воздух и рас
кошна светлина и раздразливо пријатна топлина; додајте најпосле и бро
јење дни кога ќа дојет стадата и карвањето со деца и мажи, со браќа и деве
ри шо ќа го исплнит селото со радост и ќа му дајет сосе и други лик: ете то
га и само таке ќа разберете содржината аа духовнијот живот на галичанец
и галичанка.

Од рабоќе овије дни останувајет за доткајување и валање клашни и
ЛО)КНИЦИ, носење ветки за оградување градини, носење бела и црвена зем
ја за обелување зиздовите по одаји и за подмажување огнишча и куќи.

Со Ѓурѓевден се отворат, како да кажа, сезона за нишање со нарочни
песни и трајет се до Спасовден. Во исто овеја време се почесто се правит
рашетки до Св. Петка.
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Кога одит нашиве на Ѓурѓевден по билјачки во Песогорица, тога се

смилувајет со нив и многу жени од селана исламизирани: од Скудриње,
Присојница, Ажијевци и Ј анче и заједно со нив пејет исти песни, зашчо не
било одамна кога и тије сироти биле рисјани еднакви со нас. Добри се и за
жалење, а ми се чинит али и тије жалит.

По Ѓурѓевден Св. Еремија и Танасија кога втасувајет стадата и кар

вањето, чекани со преголема радост и по теја курдисување бачила, почну
вање да се одит по пазари и други рабоќе, земајет свој редовен ток.

Св. Кирил и Методија, Костадин и Елена, Голема Недела, Мртва
Сабота, Поклади, Вртолум*, Иванден** со некоја сиромашка и посна свад
ба и ете сме до највеселите и најзнаменити галички, мијачки празници, до
равноапостолите Св. Петар и Павел, прочујени надалеку со соборот и
свадбите.

По неколку села мијачки имајет по еден исти соборен празник: за
Галичник, Тресонче и, чини ми се, Селце је Петровден; за Лазарополе и
Росоки Илинден; за Гари Богородица; за Сушица Св. Петка итн.

Во Галичник, можа да реча без да претера али 98 °/о од сите свадби до
пред 25 годиње се правеје на Петровден и овја праз~ик го соберуваше на
родот од сите градишча и земји каде шо работајет оставајеќи ~и рабоќе и

ќареви, саде да се најет во Галични!<. Кој не би могол да најет чаре, остану
ва за до година. Теофил и Василко Гиноски работајеќи во Шкодра се дојде
ни за Петровден преку Призрен и пешки за два дена. Сине наши луѓе се по
знати као издржливи и брзи пешаци, али овије браќа ја носит славата! За
мислете: коде је Галичник, а коде је Шкодра!!! И од овеја может убаво да
се ценит колкава је привлечноста на Галичник со Петровден и обратно.
Откако дочекавме слободија во Србија од развивањето на брзо и ко
лајно патување, Галичник је секоја година почестен со многутости и наши
и ј абанжии од далечни и предалечни земји, а меѓу нив и многу новинари и
со апарати за филмови. Безбели едни од други чујувајет, идет и фала им
многу за интересувањето.

6.

Г АЛИЧКА СВАДБА

Ја би могол да ја опиша галичка свадба, али за теја би требела цела
студија и цела дебела книга. Ја теја сега не го права, али сепак редум ќа ~и
спомна сите редум по важни моменти.

Галичка свадба, се знојеше, траје седом дни. И вистина и не је висти
на ако се мислит саде на свадбата, а ич не ако се мислит на сите други редо
ви и гости шо се во сврска со свадбата.
*На Вртолум

(15

јуни) дечиња набодувајет слама на прачки, ја запалувајет и

вртит околу село.

**На Иванден девојки ст~шувајетрано, пред изгрејслнце и одит да берет лопув,

билка со големи лисје. По некоји одитна манастир Св. Јован Бигорски.

71

Ја го зема второво и вела да свадба галичка и мијачка трајет цела го
дина. Од свршување, кој е бидуват меѓу Петровден и Богородичини покла

ди на некој а гоДина се до Првиче од другата година.
Да кажа се по ред.

По намерување со око на некоја момичка, по распрашување одоко
лу преку жени али би сакале, се праќат скришем некој е лице за да ја изви
дит работата поодблизу. По поволен одговор, кој се дават не воеднуш, то
ко со многу затегнување и со големи али учтиви резерви, се праќат званич

но стројник да му бацит рака и да је дајет нишан со некој алтин. Сега се
утврдуват ден за званично прстенисување и се договарат али ќа се идет со
повеќе али со помалу ризари. Во дого:5оренијот ден се берет родниње и

пријатели и со попот и кумот начело одит каде девојкава, каде 'и дочеку
вает љубезно и 'и почестувајет. До пред 30 годиње девојкава не излагаше
пред гостиве- ризариве, токо стоеше со другачки свој и в трем или в клед и
со завијено лице ја подвидуваје роднињето од свршеников ијадаруваје. Во
задно време девојкава излагат пред гостиве и им бацуват рака, а тије ја да
рувајет со пари, а таја со дарови: ризи и ризинчиња; сево овеја се вршит
брзо за да останет повеќе време за веселје во куќата од свршеников. Шо
токо ќа заизлагајет од девојкинава куќа, одма ќа фатит да се фрлајет пуш
ки во куќава од свршеников. Теја је весело разгласување на сето село.
Ушче недојдени вршалениве, куќава фаќат да се плнит со родниње и при
јатели и сите пукајет со пушки, пишчоли и патлаци. Колку побогата куќа и
поголема фамилија, толку и пушки повеќе. Српскава власт во првите го
диње забрануваше и народот беше многу нажален, сега, фала Богу, раз
браје и не пречит многу. Добро је, немат никаква смисла да се ујадуват на
родов.

По неколку дни после, првата недела или првиот празник се одит
каде свршеницава со жива стребро. Во две цевчици од бозово дрва се кла
ват жива стребро и се затнуват со восок. Едното је за момоков, а другото је
го носит на свршеницата. И момокот и девојката го зашијувајет во поја
сите и го чувајет непрестано на себе. Вечерта по венчавањето, кога ќа 'и
затворајет овије две цевчиња со жива стребро се изваѓајет, се отворувајет
и се истурувајет на постелата за да се измешат. За секого је јасно какво
симболично значење имат овеја.
Живово стребро го носит у девојкава жени, невести и деца и тамо 'и
дочекувајет и убаво почестувајет. Девојката со свои другачки је в клед.
Живостребрариве носит дарови, златни и стребрени пари од куќата и род
нињето. Секој дарувач добиват дар од свршеницата, дарпна, риза и ризин
че.

По жива стребро покрај мушчулок на голема Богородица мушчу
локов претставуват готова цел а свадба со веселби, ар)кеви и салтанатлок.
На ден Богородица од куќава од свршеников се праќат по село зо
вачка дип убаво промената и со карта убаво накитена со невен и ружи (ше
бој) и со алтини и таја одит по родниње да канит за одење е поризи и за на
гости вечер на мушчулок.
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Цел ден идет од сите родниње и пријатели праќаничиња се во златни

и во стребрени пари забуцани во круша или заврзани со копринен конец за

строк босилек. Сиве овије праќаници 'и примат в куќи или свекрва или не
која јотрва 'и клават во една нова шарена торба трудејеќи се за да запаме
тит која праќаница од кого је, а мнозина 'и запишувајет. Строго се пазит да

не се направит грешка, да се предајет се до пара на свршеницата. Украду
вање од невестата се бројит за по голем грев отколи украдување од црква.

Околу голем ручек виканите се соберувајет и кинисувајет за у девој
ката. До 100 души малој и големо се зберувајет. Замислите најмрва двае
сет овакви тајфи каде се вкрстосувајет и втасувајет во страњено галички
сите преубаво и пребогато променати и додајте стројци и сватови од 5 - 6
свадби со музики и тога ќа мо:жете да си створите слика за животта, весел
бата и велелепијето на празникот Голема Богородица.

Во куќава од девојкава трпезите се веќе од понапред поставени и

суредени богато и дури луксузни трпензи за пијење и мезетисување- без
ручек. Долу жените од куќата од свршеникот 'и подавајет праќаниците се
по ред кажуваејќи шо је и од кого је и 'и примајет даровите девојкини. Де
војкаваја задирајет и се трудит да ја видит, а таја се се кријет. Свршеников
не одит никогаш во девојкината куќа и ни сега. По еден саат, саат и пол,
гостиве станувајет и си одит многу љубезно испратени како шо беје и
дочекани.

Вечер во куќава од свршеников се големи и тешки гости кој и трајет
и до полноќ. За овије гости се заколувајет од 5 до 10 кој е шиле)киња кој е јаловици, се истуруват печес (5-6) оки ракија и до сто оки вино.
Ете каков знаменит празникје Богородица во Галичник. Со неја се
затворат летниот период и се влагат во есен. Одма ушче утредента зафа
ќај ет домаќини да си одит, и Галичник почнуват да се празнит.
Ушче на два п оти се одит у девојкава. Есени по заминување солунци
(печалбари) со костење и на Водици одејеќи со крсти се вратуват у неја пак
со праќаници и со дарови али у многу скромна мера. На Велигден се одит у
девојкава со црвено јајце, а кога ќа си дојет солунци ќа извадит суво гројзе
и друга стрвост шо ја донесле солунциве. До Петровден веќе немајет ниш
чо и одење је прекинато.
Да кажа два лафа како се вршит во Галичник и како живуват сврше
ницава до омажување.

Девојки во Галичник се задевојчувајетушче од 14-15 години, а се вр
шит од 17 -19 години. Мошките се заергенувајет од 16, 17 години, а се завр
шуваје, до Србија, од 18 до 20 години.

Мочно беше да се најет девојка преку 20 години и ерген од 22 години.
Ја бев свршен на 22 години и другачките на жена ми је завидуваје шо се свр
шила за мене, али ја )Ј(але_је шо одит за стар ерген! А сега за нецели 25 го
дини се је изменето, и девојки престанувајет и се принудени да се вршит и
можит и во други крајишча.
·
Бендисување и изберување девојка повеќе припаѓаше на татко и
мајка отколи на МО)КОТ, а девојката ич не се прашуваше. Најповеќе п оти
ерген и девојка се свршуваје ни видено ни проговорено, ни стретено негде.

73

·

Едва ако се украла прилика да се видит кришемечки од некаква пусија, али
не и да се здружит и проговорит. Ергенов не само mo не је пушчан в куќи,
токо немал пристап нито в комшији.
По свршување девојкава прекинуват со излагање, со игри и со ора.
Колку ј е пак некогаш принудена да излезет по некој а нужда, теј а го правит
со многу чување, не само да не ја видит свршеников, токо никој од негови
те и близни и далечни родниње. Таја се облакат во ветво и се кријет се по
веќе и повеќе колку се приближуват Петровден. На месец пред Петровден
проста од куќи не излагат, дури ни на пенжере. Глава не покажуват, токо
:живуват долу в трем или в клед, дења окружена со другачки, везејеќи и до
вршувајеќи рувото невестинско. Сето теја време се разлевајет дивни, неж
ни многу украсени песни со необично точно споредување и со многу фигу
ри. Ја не само да мисла, токо су уверен да ниедна славј анско племе ги не
мат ни прибли:жно овој вид поезија и сигурно во овеја Галичник и Мијаци
се непостижими.

Еве дојдовме до Петровден. Задно готвење је завршен о во обете ку
ќи. Нанизот је готов и дојден, пченицата пред две недели донесена, измие
на, исушена и сомлена, со сите адети, церемонии, гатачки и пригодни пе

сни. Виното пред три дни дојде од Скопје и од мевови се источи во фуцели

ња со песни шо му следуват за тој ред. riиска од Еѓупци је земена како ка
пар да не откажет од пазарлокот. Остануват да се наберет папрад и да се
направит колиба на Еѓупците, да се видит барјакот алије во ред и да се при
берет некој е седло, некоја ama, некоја узда, фала Богу коњи имаме. Бели

он ќа го јават зетон, доријана ќа му го даеме Ристеве на бајрактарон, а ка
раманон је јак и стамен, ќа го задржа за мене. Помислите шо имаме ушче,
заре задутре је Св. Петар и гледајте да не се пострамотиме. Хм! Али одго
вори Анто да дојет да берет гајле за месото и варено и печено. Појди ти,
Томо, замоли го Минта Бегоски за клање и за куманда кога, колку и шо да
се колет, зар не је шака седом дни гости и преку тријесет глави малој голе
мо со ~есаријава зно, али не се страмиме: Груневица од Маврово је прва
месариЈа во сине три села.

Ти, Огненице, изброј чаши, каленици, чинии, ламби и се шо требет и
нареди да се измијет и уредит, а најди и некоја жена за се да берет гајле, да
не се кршит и развлечуват, заре свадба је свадба. Али од гурбет кумот и
старијот побратим? Хм! Викните го Митрета да го замола тој да ја држит
кумандата над побратимите.
Папрадот ијаорот се донесени, колибатаје готова, сега ~и чекаме да
дојдет ушче Еѓупците од Дебор, и од Кичава, и со име Божјо не се устраму
ваме. Сваќата је месена, лебовите се печени, котлите со грав и тавите со
риба и тије навреме ќа бидет.
Рано пред зора на ден пред Петровден се закачуват барјакот на свое
то место со песни и пушки и со многу пријатели шо идет на честит барјак.
Свадбата је почвата. Денеска се праќат'Зовачка из село да канит за вечер
на вода и на сваќа. Два-три саата пред мрак втасувајет пред црков тријесет
до четиријесет рала Еѓупци ~и чекајет да дојет свадбарот да ~и поведет. Па

зарот је направен шо да им се платит во пари, а шо во алишча и во клашни.
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Лупањето нивно ушче од пладне идејеќи по Радика се слушаше и разлева
ше и сите срца заигруваје.

Еве дојдое Еѓупците, пречекани по адет како шо требет, и зафаќат
играње. Брго шотоко ќа се сноќит, тије со побратимите и многу куќни лу
ѓе ќа тргнет во девојкината куќа за да ја носит девојката на вода на три
чешми из село. Овеја носење на вода је многу весело и дават чаробен из
глед, зашчо сите носит борина за осветлување патот, а сега се додавајет и
бенгалски огневи и ракетли, шо 'и викаме прпала. Одејеќи се пејет пригод
ни и многу други ритуални секакви песни. Замислите го Галичник со 30-40
поворки осветлен и замислите го какво је лупањето и разлевањето на сур
ливе и топаните. Вистина, овејаје една ретка панорама!
По дојдување од девојкава почнуват прва софра и гозба: пејење
сваќа со нарочни песни за тој ред.
Оваја софра не трајет повеќе од два саата, зашчо утре је тежок ден
за свадбариве.
Пред пладне рано се праќат во девајкинава куќа човек со фуцеле ви
но и со еден брав (овен) накитен со варак и трондафил. Овеја вино и овја
брав имат да послужит за сватовите покрај друго шо ќа си дајет куќата.
Денеска се праќајет со топаните из село зовачи, се младичи и побра
тими да канит за на строј. Ако имат некој умрен од куќава, се праќајет
Еѓупциве на гробишча како за опростување и дозволување. Свирит и то

пајет многу жалос
но и сева оваја цере
монија парат и срце
и душа.

Зовејеќи из
побратимиве
добивајет наредба да
'и запрет Еѓупциве
приближувајеќи се
до некој а куќа каде
село,

шо

имат

нешчо

од

скоро умрено.

Во овеја вре
ме зафаќајет да го
бричит зетот, со го
леми церемонии,

со

нарочни

со

песни и

тапани. И сватови се
заберувајет и зетот
се спремат. Тој ден
не се ставуват голе

Испраќање на топаните

ма софра и поручу
вајет на брзина, од
работа и луѓе.
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Околу три саатот попладне зафатувајет да одит сватови правејеќи
најдолг пот за да се надбодинувајет по Србиновица и цело отспротија каде
шо је патот порамен. Враќајеќи се, се враќајет по друг пот, таков је адетот.
Одејеќи, пазит во стреќавањето да се жеп со жеп, т.е. десно со десно*. Од
половина пот одејеќи, се одделувајет стариот побратим и шо побрго мо
жет и на пресреќа одит у девојкава, мењават плешка и друго нешчо свршу
ват и бргу се враќат да 'и стретит сватовите, да им се придружит и да се на

јет крај младоженецов кога ќа бацуват рака и кога ќа послужуват од коња
окружен со побратимите сите на коњи. Овеја посЛЈ)!()'Вање, давање и зе
мање чаша и ј аблко ј е еден дирлив и доста моќен церемониј ал за младоже

нецов за да не се збунит и направит грешка. Тој послу)куват десетина души
од девојкина страна, околу него се сите сватови и многу друг народ, сите
гледајет во него, некоји со симпатии, а некоји белки и со завист и злора
дост. Тој ни трепнуват со око да не згрешит во мењавањето чаши и ј аблко
и да не острамотит себеси и својите. А луѓе од девојкинава страна се тру
дит да го збунит.

Свадбата на Доксе Томов Лоноски, внук од брат на Риста

Во сево овеја време топаните топајет и свирачите свирит со најголе
ма одушевленије, со најголема сила и севда најдирливи мелодији и тога
ретко может да се додр)КИТ човек да не заплачет.

Дур бацуват рака зетов и дур се пејет нарочни песни најубаво сложе
ни, од нотра од тремот или кледот девојката опколена со другачки си
гогледат младоженецов из прстен.

* Овеј а ј е решено од главешините селски за да се избегнет кавги и нестреќа.
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Сево овеја претставуват врв на раздрагана радост, претставуват
круна на свадба галичка.

Шотоко ќа се свршит овја церемонијал, побратимите со зетот во
стреде 'и завртувајет коњите назад и со најголема брзина се враќат дома
коде шо 'и чекат убава софра. Тије набрго јадет и пак се враќајет без зет во
девојкината куќа.

За теја време сватовите одит г9ре в чардак, в одајите, поседнувајет
на, од понапред, поставена трпенза. Ка извадит свекорот се шо је за неве
стата: павти, колан, низалка и игла и ќа 'и клајет на една погача која ја кр
шит некако преку некоја риза гледајеќи кој поголема парче да задржит за
себе.
По овеја ја изваѓајет девојкава од клед, облечена во најубаво девој
чинско руво. Не ја ја изведуват некој од својите, мошко и женско, саде да се
татково и мајкино. Овеја се викат изваѓање на прстен. Пред 60 години ове

ја се правете ден пред Петровден. Од тејаје останато ушче и денеска носе

ње риба у девојкава. Таја со ред зафаќајеќи од кумот и свекорот на сите
гости им бацуват рока или 'и љ убит в образ. Одма по неа се врвит по сета
софра со две чаши во кои се пушчајет најголеми дарови за девојкава, а по

нешчо и за тије шо ја изведувајет.

По свршувањето на овја свечен дирлив чин, девојкава слагат в клед
за да ја преоблечет во невестинско руво. За теја време гостиве ручајет и

пијет. Кога ќа дојет време, стариот побратим слагат долу за да ја изведет
невестата и тује настануват ценкање за колку пари. Тије сакај многу, тој
давај мрва и се погаѓајет. Невестава је забулена во дулак. Изваѓајеќи је се
газит на послано. 'И изваѓајет и ковчезите шарени и плни со руво постела
и 'и товарајет на коњот од свекорот, а неја со многу вардење и запокријена
со мутавче ја качувајет на коњот од можат. Нејаја поведувајет пак некој
од нејзините и настануват испраќање од сиот род с.о ридање и плачење и од
неја и од нејзините.
За сево овеја време за секој момент се пејет сватовечки песни, и само
тије и никој а друга, а топаните и свирачите топајет и свирит најразнежено
секому срце да покорнет. Кроце по кроце и еве се сватовите сосе невеста

дома.

Невестава ја пречекуват свекрва је со погача во сито и ја поштрку
ват со пченица преку главе. Невестава је на коњ во двор со сите сватови.
Топаните топајет живо и весело и на сите лица се огледуват радост. Од ко
њот шо го јават невестата ја изваѓајет уздата ије ја клавајет на глава преку
дулакот, а таја климат јако за да ја отфрлит. Исто бидуват и со капата од
младоженецот.

Во двор и по скали се спрострени литовиње за по нив да газит невес
тава, без да стопнет на гола земја. Каква чест?!

Невестава ја соневајет од коња многу кроце и со пазење и ја покри
вајет како кога ја качувајет и старата побратимица и стариот побратим, ја
придржувајетдурдајаоднесетдоогнишче. Тује ја удрувајет три поти од

синџирот шо висит во котот на огнишче. После ја доведувајет до мешарка
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и је давајет сито и сукалка. Таја крлемајеќи се примат и едното и другото и
правит потребните движења за сеј ење и сучење. 3 а се во овеј а време голем
жагор владат и се пејет убаво суредени песни нарочно измислени за овја

ред, а Еѓупците запирајет и се одморувајет.
По овеја невестава ја слагајет долу в клед послан со папрад и таја ту
је ќа гувејет се дур трајет свадбата, тује и·ќа спијет. Дулакот је го соневајет
и ја застојувајет за да стојит право како свеќа. Сега сефте је се видуват ли
цето и убавината и нејзшш и од рувото. Покрај неја се золвичиња и девер
чиња, снои и други не вести и девојки и никогаш не ја оставајет сама.

Таја стојит како некој кип со глава поднаведена и очи оборени в зе
ми. За неја немат ни реч ни насмејување ни мрднување, а сите околу неја
зрчит во неј а љ убезно и мило и ја задирај ет и преДизвикувај ет. К уќните не
престано слагајет до неја да ја привидит и да се радвет и младоженецов се
прикрадуват да ја видит. Таја се кријет и позавртуват. На кој да је шо ќа
влезет в клед таја му се поклонуват до земи. Пред вратата од кледот је обе
сен еден венец лук за да не ја убарачит. По некој е време горе се свршуват
со вечера и рабоќе, се се смируват и се заспиват. Никакво канење не может
да ја натерат невестава да вечерат, а сигурно и од вчерадента немат нишчо
коснато. Занејанематниседнување.
У тредента ушче рано-рано ќа заидет видувалени, тај фи и тајфи и ти
је 'и изредувајет сите невести, честитајет и ја пофалувајет секојата. Овије
видувалени не седнувајет и се напивајет по една чашка ракија од на нози.
На сите при дојдувањето невестава се клањат.

Нешчо пред пладне ќа дојет званично и со салтанатлок родот нејзин
на видување, калабалок околу стотница. Овије се задржувајет неколку
време долу, се поразговорувајет и поплачувајет и одит горе на софра.
Меѓу видувалените саде мајка је не је. Таја је останата дома. Неја ја мочит
друго гајле. Софрава за видувалениве је со ракија.
Денеска се праќајет пак зовачи како и вчера, да канит за на венчава
ње. По селотопаниразлевајет.
До дојдување Србија, венчавањето зафаќаше од ручек и се завршу
ваше еден саат пред мрак и ако венчаваје 3-4 попа. Венчавањето одеше по
ред, како било лани вршењето.

На Петровден имаје околу 30-35 свадби. Една година, пред педесет
годинизапаметенјенајвисок број 40венчавала, а сеганидвајесет. Зашчо?
А зашчо? Илјада причини имај ет.
Нашава црквена власт најде да не је по закон венчавање по поплад
не, токо саде до пладне и пак таке нареди. Каде ли го најде, Боже, овја ка

нон? Оволку строгост од белградско православије нам не ни идет во глави
ве. Токо наредба је наредба и нишчо не можеш друго отколи да слушаш.
После зар увидоје али нигде немат други оваков Петровден и да се правит

сите свадби воеднуш и да не может да се провтасат и попушчије. Фала Бо
гу, инаку ќа требаше ушче пред зора да се завенчувајет.
Одеј еќи в црков се одит со барј акот напред и многу кроце, како шо
се пејет и во песната: ситно одит моме по венчање ... ! Одејеќи напред, одит
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зетот со зетовска риза преку рамо, а по него невестава под дулак. Свекрва
ва одит по невестава со котле вода и со строк усмев* 'и потштркуват. Други
некоји носит ракија, вино и леблебији и некоје мутавче за седнување на
пријатели и гости дур да се свршит венчавањето, зашчо понекогаш чекај е
ќи на ред се чекат саат и повеќе.
По венчавање патот се мењават и сега напред одит невестава при

дружувана од побратимицата. Излагајеќи од црков, се запејуват песна:
11
"Венчале се Милош и Милица •••

Дојдувајеќи дома пак невестава ја носит горе в куќи и таја послужу
ват сите гости со вино, а невести и девојки пејет: 11 Умејала невестава кума
11
да послужит ...
По овеја после на две-три порамни места излагајет свадбариве со

барјакот и зетот со мезиња и пијачки и со простирки и со топаните, по де
сетина рала Еѓупци, трајет до мрак ора. Овије ора се најубави, и тује се из

бирај ет најј аки играорци. Првите пофали 'и носит лазоровци или гарчани.

За овеја време во куќата од свадбариве је готова и ушче во мракот
седнувајет со кумот начело. Ушче незапочнато јадењето, се јавуват зетот
придружен од старијот побратим и бацуват рака на кумот и на сите поста
ри гости. Теј а му ј е како некакво о простување и многу ј е дирливо и на мно
зина натеруват слзи. Со овја момент се завршуват невиност и прва без
грrокна младост, се стануват човек со сите гајлиња, длжности и радости, се
одделуват од родителите.

Одма зетот по опростувањето со мајка и татко, со браќа и сестри,
слагат долу со стариот побратим. Истиов час и побратимицата и сите жен
ски излагајет, а зетов влагат коде девојкава и наодит трпеза поставена са

де за нив. Влагајеќи побратимов ја затворат вратата и скршуват од зизд
едно стомне плно со ореви, а побратими и дечишча ќа се изгазит берејеќи.
Еѓупциве надвор свирит нарочно ора за овја момент не.кој потресен аваз.

Горе по-чнуват да се пејет сваќата добијена од девојкина мајка и со
критикување како не била убава ни месена ни печена. Постепено гостиве
се загрејувајет и распалувајет. Во двор се завалуват голем оган за да се пе
чет јагне на ражен за побратимиве.
Горе на софра песна за песна непрестано, а долу во двор врева, ки
кот, играње оро. Оваја ноќ софрата не се дигат до ден и Еѓупците немат да
запрет ни секунда. Овја ден и оваја ноќ се најтешки и за свадбариве и за
Еѓупциве, посебно за овиј е.

Свекрва и куќешни, без да 'и узнает некој се распрашувајет како је
долу и околу полноќ кога добивајет убави знаци и абери, се појавувајет и
на софра и со озарени лица. Многу пати се фрлат и пушка. Тога софрава
ушче се позапалуват, а Еѓупците трештит.
Наутро рано се соберувајет сите домашни, гости и родниње и одит
11
сосе младава на чешма "на вода , со многу дарови донесени од мајкава неј-

* У смев- босилек.
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зина, за да ~и даруват гостиве. На чешма невестава одит со два ибрика в ро
ци да им туруват на гостиве да се измијет. Турувајеќи вода, мнозина фрла
јет песок за да се смејет и да ја мочит невестава да туруват повторно. По из
мивање и избришување, секому бацуват рака, и тије ја дарувајет со пари, а
таја со свој и дарови.

По дојдување дома, ќа му турит крлемај еќи се и на мажот и тој да ја
даруват со златна пара. По овеја се служит блага ракија и брго-брго секој
дома на одмор и спијење, зашчо сите се как.о мртви од умор.
Денеска подоцна отколи другиве дни зовачиве со Еѓупциве кинису

вај ет пак из село 'на зовење е поклон. Покрај побратимиве денеска одит на
зовење и зетов. На многу места се задржувајет и терајет со Еѓуmџте
езгији*.
Денешново зовењеје за викање поклонари за идење "е поклон", а
поклонарите заидувајет ушче од ужина. Се идет или саде на вино и ракија
или на ручек и вечера. Овије ручеци и вечери се најубави гозби, зашчо
тешките гајлиња се поминати и сега гостите чекајет раат-раат и зашчо не
идет сите гости воеднуш, токо се разредувајет. Невестава ~и пречекуват
пред куќи и им бацуват рака, а при одењето им туруват вода со ибрик во ле
ѓен и пак им бацуват рока, а тије ја дарувајет неја и едно-две момичиња шо
спијет покрај неја и шо је помогајет. Опростувајеќи се со домаќинов, го
стиве му давајет поклон во пари од черек бела межидија до ме)кидија или
черек лира. Мнозина, посебно ќеајите, поклонот го правит ушче спроти

Петровденипраќајеќијагнесугаре,шилеже,јаловицаилибрав.
Овакви гости за поклонари се берет три дни на ручек и на вечера. По
три дни после ушче придојдувајет по некој шо не провтасале имајеќи пове
ќе родниње и свадбари. За да се сторит атер секому, на многу места се пра
ќајетисинови.

Седмијот или осмијот ден поради некоја стреда или петок шо смета
јет за венчавање барјакот се соневат, Еѓупците се од ден-два напред испра
тени и свадбата је завршена. Селото се смируват и ушите се одморувајет
одбучава.

Остануват ушче една интимна и фамилијарна гозба кога ќа замесу
ват невестава по некој ден и друга голема најлуксузна гозба: викање на
Првиче и одење на Првиче. И вистина, од овије две гозби напред немаше
нишчо пораскошно и погосподствено. Имаше влезен еден дух во сите да
изнесет пред сватошчината се шо постојит најубаво. И добро беше.
Во задно време првичињава ~и правит одма по свадба, токо да речеш
со истите софри и каленици и ретко со.гозба, токо саде со ракиј а. Практич
ност отишла до толку далеку да се вршит во еден ден и едното и другото

Првиче.

Господството старо је истиснато во сешчоје, пак и во овеја саде од
ќифтинствово денешно, или пак таке ми се чинит мене дека су од старите и
јамалу.

* Езгија- специјално свирење на многу мелами (мелодији)
топање саде со прочкање, а после јако и свирење итопање заедно.
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без топање, после

Од сиј ов овј а опис шо го изнесов на свадба галичка ми се "LIИНИТ али
се добиват достајасна слика, али может да се претставит )КИВо колку чед

ност и страме)кливост, колку господственост, колку голем и богат цере
монијал владат во Галичник и Мијачко. Која покрајина и које племе срп
ско или бугарско может да покажет нешчо шо личит на овеја. Погледајте
~и песниве, запазите ~и речите нивни и гласот нивни и сите поетски украси

и фигури и речите, али не је за голема восхит да едно мало усамено племе

имат оволку возвишена и чиста свој а поезиј а?
Само Вукови народни песни, познати во веков, имајет овакви круп
ни и чисти бисери и нигде други.
Из сево овеја ја мисла али се оправдуват теја шо го реков погоре, али
свадба имаше да не трајет недела, токо година. И зар cb сево овеја не се об
јаснуват зашчо мије до скоро и не знојевме шо је разведување?

7.

ПРЕОБРАЖЕЊЕ

Од важни весели и побожни дни ми остануват да го опиша ушче Пре
ображење. Овја празник секаде и за сево рисјанство је голем празник али
за Галичник је нешчо прекуредно по причина на црквица Св. Петка, коде
шо се вршит сл~кба, се светит вода и се правит голема литиј а.

Храмот Св. Петкин је мала црквица далеку од Галичник околу три
километра, подигната пред околу стотина години како задужбина од деда
муВасев Чоланче.
Оваја црквица је на многу прекрасно место завијена во шума и зеле
нило и со најживописен и најголем поглед на четири страни. Патот до неја
ј е рамен и многу живописен.

Кон север ј е Галичник со Сто г и Требишка Рупа, над него на северо
запад Дешат-Планина и под неја Радичка Долина со многу села растурени

како лабуди; на запад висока Крчин-Планина со печес села, под него и пак
со Радичка Долина, на југ и југозапад огромна Стогово Планина и до неја
Ј ама и села: Гари, Осој и Могорче, а потаке спој на Радика и Црн Дрим со
ЖупаиГолоБрдодуридопланиње:ДваБратаиСтуденавоАлбанија.
На Св. Петка се одит рано, со изгревање слнце, а многу свет одит и
пред вечер на вечерна и бденије и на увеселеније покрај големи огневи.

Наутро из сине маала и по сине потишча ќа фатит да врвит тајфи ма

жи и жени, деца и невести и ќа се втасувајет по Србиновица и Ѓурѓево Бр

до. Се одит на нози и со коњи ~сион пот се покриват со едно големо испре
кинато шаренило од народ до Гурѓево Брдо. Се одит на длжина од киломе
тар и пол. Поубава и поголема поворка тешко может да се претставит!

Сите одит со преплни торби и дисази за јадење и пијење и се од убаво
поубаво, гледајеќи да не се острамотит пред други. Манжите се посни, теја

се знојет, и мнозина се причестувајет.
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По свршување служба се одит на една чешма на две-тристотини мет
ра од црквицава и тује се светит вода и се изводит литија со крстови и бар
11
11
ј аци и сиот народ пеј ет Крсти носиме, Бога молиме, Господи по:милуј ... !
На овј а ден идет доста гости и од други села, особено од Суmица и
Ј анче, а многу години и од Беличица. ·
По литијава зафаќат јадење, пијење, пејење и веселје. Народот, тај
фи -тај фи ј е поседнат на простирки по трева и со големо расположениј е ја
дет и пијет правејеќи и меѓусебни посети. Само се знојет али без тапани не
бидуват.
Околу два саата пред ручек се кинисуват в село. Карши село во Ку
цулова Ливада помлади се запирајет и зафаќат играње и погаѓање нишан.
Околу пладне и од овде се кревајет, секој по свој пот за в село, мнозина до
ста зажарени и дури навезани.

Во Галичник ретко да се видит напијен човек и на свадба, али на
Преобрrокење се згодуват и да се огрешит некој, највише по причина на
усилено и брзо јадење и пијење и на мешање многу јадачки и пијачки. По
ручек одмор и визити по село.

Мисла али овја опис дават убава потврда за необично богат друш
твен и верскоморален живот на галичани и Миј аци.

82

Мостот Елен Скок на Мала Река
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IX.

ВОСПИТАНИЕ, ЦРКВА, ВЕРА И ПОБОЖНОСТ

1. ВОСПИТАНИЕ
Мијаците се трудољубиви, поучливи и снаодливи. Не се тврдоглави,
ни вообразени, не се авантуристи и знојет за мера во сешчоје; кратки се и
питоми; не се кавгажији и осорни, со глава зизд не разбивајет, токо на се
која тешкотија је сакајет мирен и споразумен пот. Умејет да чекајет и да
глтајет, умеј ет да се направит и послаби и по мали дур да му дочекај ет зго

ден час и нивнијот петел да запејет. Мијаци се родени за дипломати и во
многу нешча не изостанувај ет и од Еврејиве.
Инаку, во работа се умеј ани и издржливи, преку мера се чуварни,
потпис и обвези поштувајет, со чесен се чесни, од нечесни се чувајет и од
далеку земај ет мерки за да не бидет изиграни; не се наивни и мрвина се тиј е
шо может да се пофалит да надмудриле некој галичанец и Миј ак.
Тешки )КИВотни прилики и скитање од детинство по туѓ свет и запо
знавање со многу милети и вери и имајет до голема мера изострено и обо
гатено со искуство. Мијакот је способен од секоја неола чесно да се истр
гнет; способен ј е и на сув камен леб да створит. За здружување пак ич не се.
Овије високи способности и чинит да Мијакот не одит за аргат, токо
наодит нешчо полесно и поизносно. Ако је занатчија, занатот убаво го ис
печуват за да станет устабашиј а и да створит тај фа. Во трговиј а исто таке.
Со пет пари капитал за две-три години ќа го видиш Мијаков каде отворил
дуќан негде на крај град, а по некој а година в стреде град и в стред престол
нина.

Во друштво умејет да се снајет ~о секого и со секаков. Умејет да на
правит и шака (посебно лазоровци), а умејет и да се воозбилит. Секој Ми
јак је како да стојит на сто јајеви (федери). Како да го фрлиш, на плешки
не паѓат; се помешечки.

На овије особиње Мијаците имајет да благодарит за сите своји успе
си во секој и земји. Отује зар и во Бугарија и во Србија и покрај многу сим
патији шо уживај ет, се осеќајет и по мрва како со некаков страв.

Како да се плашит од некакво мирно завладување. Исто како со Ев
реиве денеска. Ја вела да ј е претеран, неоправдан и неправеден овј а страв.
Миј аци не заслужувајет да им се завидуват, токо заслужувај ет угледување
на нив, особено во Србија, каде шо владат голем раскош и расфрлање.
А шо да кажа за домашно воспитание миј ачко?

Како шо им је и ~раната и животта и облеклото еднакво, таке им је и
воспитанието еднакво на сите.

Во мијачка куќа немат кочење и галење, али немат ни грубост и ти
ранија. Тамо владат една умерена стредина и една озбилност, една здрав а и
чесна стредина. Мијачко дете ~и кријет о"t.rите од татка си и подбегнуват. За
седнување на колено, за обесување на врат и за бацување, ни спомен. На
софра дете галичко со опул или со шептење леб посакуват и ј адет теј а шо

84

ќа му се дајет и колку ќа му се дајет. Канење и тутка.е>е на деца не је позна
та. М ајките се помеки, али и тиј е се строги и не трпит детински ќефови.
Непослушност едва да се знојет шо је. И стари слушајет, а шо оста

нуват за деца?

Во Мијачко сите деца шо се врсници и мошки и женски, сите рабоќе

детински како се јавувајет, таке и во исто време и ~и заучувајет и ~и
доучу
вајет. Во едно исто време заодувајет и на гурбет и на школа, во едно
време
дечиња по дрва, во едно момичиња запредувај ет, во едно завезувај ет, заме
сувај ет и се друго.

Тамо се створуват и од векови је створено едн:о наттрчување и никој
не пушчат да го претечет други.

О ваква дете од страм не может да живуват. Теја дете не может после
да посакат момиче; такво момиче пак никој не го ни погледуват.

3 ар не ј е силно овеј а и о ваква воспитание?

2.

ЦРКВА И ВЕРА

Мијаците се одликувајет со јака вера и голема побожност. Немат ни
најмало село без црква и по п, а имајет богами села и со две цркви. Рапчица
имат три цркви и неколку попови. Галичник околу педесет години имаше
пет свештеници. Ниједен, вистина, не беше учен, ни богослов, али сите бе
је вистински илендарци и божји слуги и многу честени од народот. Откако
дојде пак Србија, Галичник спадна на три, два и сега на еден. Баре и
тој
еден да останет стален, да задобијет љубов и чест, токо и него еден ден
ве
тер ќа го завеј ет. Големо ј е зло шо и поповиве се преместувај ет како други
чиновници. Црквите мијачки се плни со народ и во недела и во оби"t.rnи
празници. Плни се и на вечерна и на утрена и на литурѓија. В црков одит
и
старо и младо, и мошко и женско, а дома останувајет саде тешки болесни
ци и девојки. Наш човек ќа ошугавет и ќа чиндирисат, ќа се изедет }КИВ
да
не појет в црков. Ал~ не се виде некој в црков, зној да е болен, да не је в село
или да имат некој а друга неола.

В црков отседувајет до крај и до нафора и побожно слушајет пејење

то. Зате и ретки се луѓе да не ~и знојет повеќето црквени песни. Имајет по
мераклији шо ја зној ет и цел а служба и вечерна на уста (наизуст) и сине ек

тенији!

Во големи празници половината народ је надвор. Ни владици, ни
протојереји и ѓакони, ни хорови, ни прочујени пцалтови (појци), ни пропо

веди нити некакви други велелепија, а црквите се плни. Каков доказ
поу

бав за глобока побожност и ј ака вера на овј а народ.

Ене во Белград ~и имајет сите убавиње и торжества, а храмовине им
се празни. Зашчо? Зашчо вератаје ослабена. Во нашине цркви 5% ако и
зостанет од служба, а во Белград, во месецјануарија и до јунија имаше да
се извршит канонизација, имаше да се прогласит за светец еден голем Ср-
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бин и моченик и страдалник за име Исусово Ѓуро, деспот Ѓурѓе Бранко
виќ и зате во Саборна црква беше служба со Патријархот, со многу влади
ци и ушче повеќе протојереји и свештеници, а в црков и министерот на ве
рава и е два стотина души старци и старици, повеќето нашинци.

Овја случај ме порази име уплаши за биднината на народов. Шо мо
жет да се чекат од еден народ со оволку упропастена вера, со оволку голе

ма неблагодарност?
Во Европа и во католичките народи овакво нешчо не би могло ни да
се замислит. Тамо за скопи цени б и се плаќале места в црков, би се плаќале
и балкони и прозори, само да се видит и чујет нешчо, а у нас- пуста црква!

Народи, вистина, се држит и бранит со богатствата свој и, со науката
своја, со сите спреми свој и и со силнит.е свој и војски, али никаква силна вој
ска не је доста силна, ако војниците немајет големи идеали и јака вера. Не
је тек таке речено: "Бој не бије свијетло оружје, веh бој бије срце у јунака"
11
и она друго: "У рукама Мандушиhа Вука, биhе свака пушка убојита •
Дур немавме оволку школа и науки, ми се чинит али бевме многу по
здрави и пој аки, а сега сме сосе боздисани и сметкани.

Али да ја кривиме самава наука? Не! Вистинска, здрава наука (ве
ра), сите сили во човека ~и осветуват и 'и просветуват и крепит, а ако је бо
лесна и наопаку разбрана, како шо је нашава, тога таја сите сили 'и трујети
'и разоруват. Овеја зло је страшно и Господ да није на помош!
Ајде да се поврата пак на мијачката вера и побожност.
У нас покрај молитва постои и пост и чест на празници и св едни.

Никој а жена ни за жива глава не фаќат никаква работа откако ќа чујет клепало за на вечерна, а можи само. по голема нужда.

Осветување на црквата Св. Петар и Павле во Галичник во
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1931

год.

У нас некогаш многу строго се држеше пост, али
и ден-денеска пак

ушче се држит. Шо је теја омрсување во Великови али Богород
ичини по

сти? Месо ниеднуш, а риба само на Цветници, Благовештеније и на
Прео

браженије. Многу напред, особе~о жени, во Великови пос~и ј~деј~ по
ед:
нуш на ден, едноничеје, а по некОЈИ многу недели и тримереЈе (јадеЈе
секоЈ

треќи ден). Овеја го кажува за да се видит степента
на верата во нашиве

крајеви.

Да fur~)ffucl:!~iHSat~~o0б~icPxfil ~aJ:I~~~tffi БМШ.llli§ и познат

трговец, галичанец, Томо, во Скопје, во своја гостилница наредил
на кува
рот да му се служит во Страснана недела посно. Многу пати
браќа Срби
јанци му се исчудувале и го загледувале, а кога му досадило
, ќа им речет:
"А бре браќа, ја зном алије слободно мрсење, али не су чул даје
забранато
постење! " Шо могол сиромав друго?
У нас немат :жива душа да се не причестит баре еднуш годишно
, а по
веќето се причестувајет и во секоји пости. А во Србија причест
увањето је

многу ретко.

Деца наши се кршчевајет в црков и никогаш до м а. Венчава
ње, отко

ли аКО се ВДОВЦИ, се Б ЦрКОВ бидуват.

У нас немат случај мртовец да се не испејет в црков. Сево
овеја мо
жет да бидет оваке, зашчо секоје село си имат и поп и црква,
а не како во
Србија на пет села по една црква и поп. Зате тамо умрени ретко
видувајет
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црква, токо некогаш, често и по многу месеци, ќа поминет поп и ќа им ис
пејет молитва. Исто таке је и со кршчавање и со венчавање: се повеќе дома
и по тремови и вај ати.

Крст и крстење во Србиј а се скоро изгубени, а у нас на секој обед и
крстење и на секоје започнување на работа, крстење, на кинисување пак
крстење.

Жена ми Мара од Скопје била во војдата интернирана со осом деца
во Књажевац. По враќањето мое од Франција, ми кажуват али некогаш
пошла со две деца во некој е село Вратарница и тује заноќила. Вечерајеќи
таја и децава си се прекрстиле, а домашните фатиле да се кошкајет и пот
смејувајет. Тога некој е дете ќа је кажет мај ке си: "И нама је у школи учи
тељ така показивао

11
•

Пцости у нас се ретки и инаку, а богохулење и пцости на Господа и на
светители воопшто се непознати. Име Господово и светителско се споме
нат со страхопоштување.

Некој и овеја МО)Кет да го ценит и како назадија за нас, а за напредија
за нив. Нека им је оваква напредија тамо и шо подалеку од нас. Ми се чи
нит, се требет од многу и многу времиња овије крајеви да стојеле и со вер
ска и со друга култура многу повисока од сине крајишча во Србија. А шо се
ослободени понапред, и теја некако испаднало на нивна шчета. Назад. Би
дејќи многу назад од нас пред ослободувањето, ушче се поуназадени со

ослободувањето, зашчо воеднуш во Србија се отворени сите враќе за раз
врат.

По осветување на црквата Св. Петар и Св. Павле во 1931 г.
Црквените великодостојници пред куќата на Т омо Лоноски
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Филип Глава, еден од најбогатите сточари во Гали"{-rnик

Внукот на Филип Глава, Кире Филиповски на бачилото Салтаниц
а,

1959 г.
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Х. ШКОЛА, ДАСКАЛИ (УЧИТЕЛИ), ПИСМЕНОСТ
До година 1880 школата во Галичник и во сите села мијачки, а гото
ва и во цел а Македонија биле и беј е старински. Даскалите биле прости се
лани, колку толку писмени, научени или кај такви исти даскали или во не
кој манастир. Не бидејеќи ги за друга работа, тије се оддавале на даскалу
вање. Децата најповеќе 'и учеле во куќите своји. Покрај учењето деца,
тиј е зној еле и по нешчо друго да работајет за да может да се преранит.
Такви старински д':!скали ја шо 'и завтасав, беје по ред: К~стантин
Граоркоски (кауѓер), Арсе Пачауроски, Крсте Гиноски, Пане Гиноски,
Павле Глиќа, Стрезо Попоски, Јован Кољоски и К узе Цубалески.

Старите школа не Личеје ич на новиве. Учителите не 'и плаќаше се
лото, токо си 'и плаќај е татковците од децата спроти како да се погодит од

дете. Обична се плаќаше една бела межидија (пет динари во злато). Деца
та не се распоредуваје во разреди, токо секој е си учеше башка. Клупи, ма
си, катедри ни табли немаје. Секој е дете си седело на некакво столче, по
веќе п оти од до м а донесена. Пишале више помешечки каде ќа нај ет рамно
место. 3 а греј ење зиме децата одеј еќи на школа си носеле по едно соче.
Од книги тога децата имале некакви рускославјански буквари, кој и
идеје од Србија, највише. Од други книги највише наусница (часловец) и
псалтир. Многу пати ќе се најеше и по некоја песнарица српска. Азбука
беше старославј анска со 38 букви. Сефте се изучувај е сите букви со ред и
по име: аз, буке, веде, глаголе, добро итн. до ижица и после 'и зафаќале да
се сричат и читаат. Даскалите многу се помагаје со деца за да покажувајет
надругидецаида 'ипреслушувајет.
Шо се учело и шо се научувало во овије школа? Во овије школа уче
њето било: читање, пишење, сметање. Али сето теја се изучувало преку
мера убаво и поубаво од денеска. И не је никакво чудо. Зашчо да не је чу
до? Зате шо денеска учителиве 'и плаќат државава и шо се господиновци
кој и никому не давајет есап. Зате шо се учит денеска многу науки и нишчо
како требет не се научуват. А и како да се научит толку науки кога се рабо

тат по 150 дни во годината, а секој ден по 3 до 4 саати? Модерно школа је
бескрајно поубаво, али сакат да се работат. Денеска децата сричајет, дене
ска децата пишит дип мрва, денеска таблицана едва да научувај ет.
А и како да научит сироти кога д~неска школава каде нас од 365 дни
божији фаќајет, како шо реков, од 120 до 150 дни работни и теја по 3 до 4
часови на ден. Башка од овеја над учителиве немат никаква власт и ника

ков надзор. Ѓоа имат некој надзор, али каков? Никаков. Учители се над

зорници на учители! Каде се чуло и видело овакво чудо? Кој учител да
имат чест на надзорник кога се другари од едно школа и кога денешнијов
учител утре се сторуват надзорник и ќа му судит нему? Зашчо надзорни
циве не се нешчо нарочно избирани меѓу најспособните учители, токо се
многу канати и молени. А шо излагат од овеја? Од овеја излагат ни посла
ба просвета, ни поубави оцени. На 100 учители во Македонија 80 се одлич
ни! А шо правит Министерството и Ба~овината? Тије правит статистики.
И таке сега зградите школски се сто п оти поубави, а учењето ј е сто п оти
послабо.
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Старите школа фаќаје по 280 дни рабатни и ката ден работаје од нај
мрва 6 зиме до 10 саати лете. Зате читаје, пишеје и рачунаје несразмерно
поубаво и наученото им влаrаше во умот до гроба, а не изветруваше утре
дента. Во старинските школа децата учеје многу црквени песни, одеје че
сто в црков, пејеје и читаје апостол и се воспитаваје во побожност. Дене
ска се бројит за страмота сево овеја. Накусо речено: од модерново школа
тејашо је убаво не го видовме, а убавото од старинското учење го загубив
ме, да и од овај а страна сме во зиј ан.

Во турско Галичник и сине села мијачки и рисјански беје прочуени
надалеку со писменост. Процентот на писменоста во Галичник не беше
по долу од никој град, белки беше и погоре.
Од 1880 година се појави и во Галичник модерно школа со Јосета и
ПавлетаАжијески,алитијеимајеподва-триразредагимназија*.
Од 1890 година почнаје да идет школувани егзархиски учители во
Галичник и Мијачко и од тога просветата започна јако да напредуват. Али
напредувањето особено се усили од 1894 година, откако се отвори и српско
школа и откако фатије да се конкурисувајет обеве страни. Врв беше од
1903 до 1912 година и тога Егзархијата отвори и троразредна гимназија
(прогимназија) во Галичник, какви имаше во секој е поголема место.
Овије троразредни гимназији беје од прего·лема корист за просвету
вање на народов и неизмерна загуба ј е шо државава наша не увидуват
ушче али требет да се обновит. Во нив би могле сосе успешно да предава
јет поодбрани учители и не б и коштале скопо. Шо да правит родителиве со
децата им по свршување основно школа, кога не се ни за ошчо, а изучено

то им је дип не сигурно? Да /и праќај ет по градишча, много им ј е скопо и не
згодно. Кој Министер ќа /и основат и повратит во живот овије школа, тој
ќа се прославит t

* По VI, VII одделение. Ред.
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XI.

ПОТЕКЛО НА ГАЛИЧАНИТЕ И РОДОСЛОВ
НА НЕКОИ ГАЛИЧКИ ФАМИЛИИ

ОПШIIувајќи го Галичник и Мијаците, сметам дека не е излишно ако
се изнесе нешто и за потеклото и населувањето на селата, како и за потек

лото на некои фамилии. Мило му е на човека да фати врска со минатото,
да знае за своите предци. Обична, повеќето луѓе знаат за дедото по татко
или по мајка, но ретки се оние што знаат за дедото и бабата и по татко и по
мајка. Од овој родослов мнозина ќе дознаат многу повеќе и тоа сметам де
ка ќе биде голема радост за сите, а особено за денешните генерации и за

натамошното потомство. И не само тоа, од ова ќе се дознае и делењето на
фамилиите и страничните сродства.
Овој оддел е работен најмногу сnоред податоiЏiте од Тодора Пав
ловски Мангаровски. Нему му припаѓа заслуга за многу информации. Во
исто време тој изнесува и некои претпоставки засновани на некои прсда
ниј а, кои наоѓаат извесна поткрепа и во некои песни и имиња на реки име

ста. Претпоставките се однесуваат на потеклото и населувањето на Га
личник, како и на составот на галичкото население.

Павловски - Мангаровски поаѓа главно од доста поддржуваното и
хипотетично, но и веројатно предание дека ние во далечното м:инато сме
дошле од ГалиiЏiја во Панонија до Дунав и дека подоцна сме потиснати од
други посилни племиња, за време на преселбата на народите, сме го пре
минале Дунав и сме зачекориле на БаЈiканскиот Полуостров. За ова нао
ѓам потврда и во убавата и мошне стар а песна:
Рано ранила Петкана

На бели Дунав на вода(2)
и со Дунава говорит:
11

Дунаве, бели Дунаве,

Откако петли пееј а,
Триста ѓемии минае,

Најнапред беше млад Стојан
со шарената ѓемиј а,
со шарен кавал ~виреше,

твојата песна пееше:

- Мажи се, мажи,

Петкано,

Дури си у мајка девојка,

Дури си у татко ергенка.

11

Движејќи се полека лево и десно, тие допреле скоро до морето и за
станале во околината на Солун и тука околу реката Галика, која близу Со
лун се влева во Солунскиот Залив, го заселиле селото Галичник, а по некои
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село Галата во Панонија за која нашата песна вели: "Овча наија", бидејќи
главно биле сточари. Тие напролет ги терале овците на плаiШната Бистра,
а наесен пак ги враќале во Солунското Пол е. Не се знае колку вр~еме трае

nо, а дека вака било, може да се заклучи и од песната за ЛевеiШ Гуро, која
галичаните многу ја сакаат и ја ценат какq своја химна и реликвија (све
тост). Од оваа песна се гледа дека Левени Гуро со своите овци бил на Би

стра Планина, на пасиштата на Солу~уница, денеска сопств~ност на гали

чанецот Васе Р. Чоланчевски. Песната понатаму вели дека Гуро се разбо
лел и итно порачал да му ја повикаат сестра му Анѓелија од ПаноiШја "ов

ча наија". Од ова навистина јасно се гледа дека наџrите стари го правеле
ова движење ( одење) со овците. Веројатно истото тоа движење секако се

вршело уште во прастарите времиња во времето на Хомер, како што се

врши без прекин и денес, бидејќи на сточарењето на големи стада како
што е нашето зимно време му се потребiШ IШСКИ предели, а лете високи
планини.

Со време запознавајќи ги сите услови за живот на Бистра, наоѓајќи
дека ќе им биде подобро своите семејства да ги доведат постојано да живе
ат на овие простори, некои сточари или групно некој а пролет дошле на
Бистра заедно со своите жени и ги создал е денешните населби на Мијаци
те.

Движењето веројатно се одвивало по долината на реката Бистрица,
кој а по минува IШЗ Епир и Тесалиј а и се влева во Солунскиот 3 алив, некаде
околу гратчето Катерини, под Олимп. Движењето треба да го прифатило
и појасот помеѓу Костур и Лерин и Долна Преспа, па понатаму и Охрид и
Елбасан, во селото Љубојно и Брајчино близу до Преспа.

Пред шее~ет и повеќе години заслужниот син на Галичник Панајот
(Пане) Крстев Гиноски, покрај други драгоцени и интересни материјали
се знае дека изработил и детален родослов на сите галички соеви, но и тој
ракопис со многу други се загубил или во Врање, каде што за прв пат Ги
новци се преселиле во 80-тите години на 19 век или во Подгорица, каде
што конечно останале. Рускиот конзул Павел А. Ровински на молба од
браќата на Панајот отпечатил нешто од тој материјал во руското списани
е "Живаја старина , сето друго останало непознато за нас. На тој објавен
материј ал извршив одредени исправки и обј авувам nекои обичаи и песни.
11

Интересна е дека во галичките песни често се спомнуваат Дунав и
Будим и дека имаме многу крстени имиња: Дунава и Будимка. Зачуван е и

денес тип на нашиот човек, а за чувани се и особините на нашиот дијалект
во кој се вели мож, i"""ioiu, зоб, доб, рака. Движејќи се така, допреле до

Охрид, па по Дрим и Радика, едни стасале до селото и тука застанале, а
други отишле и натаму низ Дрим до Речани и Калиса (во денешна Алба

нија). Јастребов смета дека галичани и каличани се едно исто племе, што
може да биде и веројатно.

Изгледа дека уште во 16 век Галичник со окqлните села имал до 100
илјади овци и дека по цела Румелија (Европска Турција) бил прочуен со
волна и клашни (шајак), што може да се види од наведеното во некои пато
писи од тоа време. Се претпоставува дека по пропаста на Косовската бит-
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ка племенскиот старешина живеел во некогашното главино село кое се

наоѓало помеѓу Росоки и сегашното Лазарополе, кое тогаш не постоела.
Зборувајќи за исламизираните наведов што правел и како завршил овој
главатар војвода Мијо.

Од кажување на покојниот вуј~о на Тодора егуменот Аритон, То
дор укажува дека во Галичник отпрвин се населиле три куќи на Пулевци,
Церговци и Жантевци. Сите три куќи се изградени во стените ( карпите) на
присојната страна, така што едната страна на ѕидот ја чинеле карпата, а
другите три страни биле зидани со камен што се наоѓал на местото, или би
ле градени со плот, облепени со кал. Сите куќи биле на присојна страна и
во завет од карпата. Се гледа дека луѓето од памтивек умееле да одбираат
место каде да се населат.

Се смета дека најстари населби се: Скудриње, Ростуше, Требишче,
Жерноница, Тресонче, Стар а Сушица ( Старо Село) и Беличица.
Од Пулеската фамилија настанала сето Томово или Тортеско маа
ло, освен неколку фамилии коишто се доселиле од околните села, па дури
некои и од Албаниј а и од Епир.

Во Станишмаало имало три фамилии. Колачевци, Аврамовци и Ог

неновци. Колачевци дошле од Албанија, секако по пропаста на Ѓерѓ Кас
триоти.

Од Колачевци произлегле и Цубалевци.

Од Аврамовци се Ѓозинци, Булбуловци, Геговци и Прлеовци.
Од Огненовци се: Карадаковци, Лузевци, Желчевци, Маревци, Же
ваировци, Бундалевци, Веновци, Шотаровци, Бислимовци и Трипуновци.

Ѓиновци, Томовци и Угриновци се дојдени од селото Могорче. Кога

се дојдени и зошто се дојдени, не се знае. Се знае дека во Могорче дошле
Албанци од село Црнилиште и Десово од Прилепско и оттогаш да тир а ис
ламизациј ата во ова село. По наездата на овие Албанци зулумќари, арами
и, староседелците христијани се преселиле осум семејства во соседното се
ло Осој, а останатите се раселиле во околните села. Останал само еден до
маќин Трипун, на кого Албанците му ја гарантирале безбедноста. Ова се
случило во 1877 година.

Од Жантевци се: Кунчевци, Велјановци, Жиковци, Перчуклиевци,
Муратовци, Лаќинци, К уцуловци и Ажиевци, односно порано Тризловци.
За Кипровци се смета дека биле Власи. Од нив произлегле Канчевци
иКојчевци.
За нашата фамилија Дурузовци се смета дека е доселена од Дуруз
(Драч), а, по некои, се мисли дека дедовиот дедо Огнен бил мошне прави
чен и искрен човек и потоа според турскиот збор добру дуру го добил пре

карот Дуруз. Огненовиот татко се викал Илија и од неговиот именден на
станала поранешната наша слава.

Од родоначалникот на нашата фамилиј а се знае за Илија, Огнена,
Спасета и Павлета. Павлеви синови биле Гаврил, Огнен и Јосиф. А на Гав
рил синови му биле Серафим, Алекса и Тодор. Огненови синови биле А-
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ритон, Том о, Ристо и Рафаил. Првите тројца и денес се живи. Ј осифови
си

нови биле Аврам, Павле и Косто.

Овој Илија имал брат и од него произлегува фамилијата Панговц
и,
кои со нашите живееле во иста куќа.

Огпен ги имал Спасета и Наума, а Спасеви синови биле Дамјан,

ИваниПавле.

Наум имал еден син Илија, а Илија го имал Динга и Новета и од
тука

Дурузовци, Панговци и денешниве Меловци потекнуваат
од еден исти ро
доначалник.

Подоцна презимето на нашата фамилија е ·Мангаровци, бидејќи
де
дото Павле како трговец со волна и масло имал многу мангари
(пари) по

тоа го добил е и презимето. Некои од фамилиј ата ги завикале
и Арсланов
ци затоа што дедото имал мошне јаки заби, така што и стакло
можел да из

дроби и дигал вреќи по шеесет килограми тешки; не викале и Шалевци
, за
тоа што дедото Иван бил немирко и шегобиец.
За денешните фамилии Волчевци, Огненовци и Силјановци,
а по
доцна и Муратовци се знае дека е стара 280 години. Нејзин родонач
алник
бил и во песна опеаниот Стале овчарот, кој поради необичн
ата храброст
го добил прекарот Стале Боримечка. Во оваа фамилија најмног
у се истак
нал Филип, кој имал браќа Андон, Стале и Јован. На Филипа
синови му би
ле Серафим, Рафаил, Софре и Лазар. Сите биле познати
по способност и
чесност. И сите биле имотни, а Рафаил покрај реченото бил
и ретко остро
умен, слаткоречив и тактичар. На Серафим синови му биле
Иљо, Гене,

Миле, Трајче, Ефто и денешниот лекар Глигур. Рафаил немал деца. Со
фре имал два сина, Јован и Алекса, а на Лазара синови му
биле: Драган,
Филип, Вено, Борис и Димо.

Лаќинци по потекло се кардалиња од краишта близу до Солун.
Родо
началник им бил Неделко.
Од фамилијата Валајковци се: Камбуровци, Беќовци, Личенов
ци,
Крлачовци и Топузовци. Овие последниве биле мошне смели
и носеле

топузи и чувале браменица за овчарите да не ги пуштаат овците,
затоа што
тој простор бил наменет само за коњите на кираџиите. Топузит
е биле со
дршка и до скоро можеле да се видат, а можеби-и денес може
да се најде
некој примерок.

За Мелезовци не се знае од кое братство се, но изгледа дека
се од
Жантевци и се постара фамилиј а од нашава Дурузовци.

Голчевци, Филиповци, Сариевци, Дренковци, Ефтовци, Бошковц
и,
Секуловци и Бимбашовци се од еден сој. Се знае за родоначалникот
Слав

ко од кој произлегле Филиповци. Славков син бил Филип,
Филипов син е

Ристе. Ристеви синови биле: Арсе, Јосе, Дамјан и Илија. Арсеви
синови
пак биле: Глигур, Никола, Дамјан, Стефо и Ристе.

Јосефи синови биле Теофил, Мијаил, Димо и Стефо.
Дамј ан имал 4 син а и тоа: Евгениј а, В е но, Тодор и Софре.

Иљови и З унини синови се Ѓорѓе и Филип и ќерка Каља. Ѓорѓеви си-
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нови се Доксим, Јован и Стрезо. Зуна била ќерка на Том о Томоски и по неа

е роднинството на фамилиите ТомовцИ и Филиповци.

Ѓиновци, Томовци, Марковци и Угриновци се од едно потекло.
Пејчин им бил татко на прочуениот Том о и на Марко.
По прераната смрт на Пејчина неговата вдовица, мајка на Томо и
Марко, се према:жила и ги зела и синовите со себе.
По Том о неговите потомци почнуваат да се презиваат Томовци, а по

Марка Марковци.

Нивниот очув се викал Пардо, кој бил богат човек и неговата куќа
била кај сегашната Марковска куќа.

.

Маркови синови биле Алекса, Нико и Ѓорѓе.
Томови синови биле прочуениот Тодор, Дамјан, потоа Шпиро и Ар
се, а ќерки Зуна, мажена за Иљо Филиповски, Ружа, мrокена за Бектешо

виот син по неговото повторно враќање и прекрстување во православната
вера наречен Горѓе, и Кумрија, мажена за Трпко Тортески.

Тодоровиуе синови од првата жена Кумрија, ќерка Дамјанова, син
на прочуениот Гурчин Кокалески од Лазарополе, се: Симон, Аќим, Јосе,

Рафаил и Аврам, а ќерки Цвета, Глигурица Брезоска, Доста Иљовица Цу
балеска, Елена Петревица Кипроска и Магда и Менда, кои биле мажени,
првата за Василко Бундалески, и втората за Дукадина Гркоски.
Од втората жена Тодор имал два сина, Стојан и Натаил, и две ќерки,
Персида и Каља.
·

Персида се омажила за Ѓина Тодороски, а Каља за Тодора Чалоски.
Д)r<иевци или Тризловци - познат родоначалник бил Ажи Василко
со синовите Тодор, Алекса, Павле, кој подоцна станал владика Ажи Пар
тенија, Огнен, Димо, Стефо и веројатно Толе (Анатол).

Димов син бил Ј осе, долгогодишен учител.
Стефов син бил Павле, исто така долгогодишен учител, и ќерки Ве
зира, мажена за Исака Тортески, и Софија, ма:жена у Жиковци.
Брезовци- Нивниот родоначалник бил Пејко, а негов син бил Ажи
Мате.

Паѓа в очи преголемата плодност на нашите стари, која и денеска се
одржува. Тодор Томоски имал седум синови и седум ќерки. Исо Брезоски
имал девет синови. Мојата снаа Морфа, која по татко била Брезоска, а по
мајка Томоска, ми наброја 96 први братучеди. И денеска мојот брат Томо
има 9 синови, а Јован Ј. Филипоски има осум ќерки и шест синови.
Матеви синови биле Исо и Крсте.
Исови синови од првата жена се: Ристе, Нестор, Јаков и Глигур, а од
втората )Кена: Мијаил, Мате, Гапе, Владе и Јо~сим.
Се зборува дека најстариот предок бил доселен во Галичник од село
Брезово, па спрема тоа имаат брсјачко потекло. Глигур имал два сина, Ру
се и Кутре, и шест ќерки. Русеви синови биле: Вено, Деспот, Ефре и Косто

и ќерка Дрозда.
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Пендаровци:- Најстар бил Пане и син му Штерјо, а син на Штерјо
бил Косто, Костов син бил Штерјо, а негови синови се Аврам и Угрин, кој

немал деца и бил отепан како млад во Чаушица.

Граорковци, Пачауровци, Лунгаровци и Грандевци се еден сој.
Јуруковци и Геровци се исти сој.
Кржаловци биле доселени од село Кржалово близу до Солун. Од ова
семејство е денешниот Марко Делов Музески.
Музевци се доселени од Стара Сушица, сега селото е Сушица, а тоа
било пред 180 год. Нивниот родоначалник бил Мојсо, кој бил малку пис
мен и станал кмет, а кога неговите соселани оделе за тескере во Дебар, ги
потпрашувал од кое маало е, а тие му одговарале од Чучка маало, а друг од
Пешмаало итн. Нему тоа му се здодеало и почнал да ги прашува кој е ваш
кмет. Слушајќи ги имињата на Мојсо, Том:о, Пеца и Станишар, решил на
сите маала да им даде имиња по тогашните кметови.

На Черепналковци не им се знае потеклото.

Камиловци, Шуќурковци и Чудуловци се од ист сој.

Каркинци, Карановци и Чаловци се од ист сој.

Бундалевци:- Родоначалник бил Бундале, кој имал син Ѓино, кој по

големата чума на 80 години останал сам. Заради големото богатства се
оженил со млада .жена од село Гари и му донела син од 13 години по име Јо

ван, кого Ѓино го посинил, и му родила и близнаци по име Аврам и Јаков и
ќерка Ѓурѓа.
Јован посвоениот од Ѓино за жена ја земал Дрозда К уцуловска, Рис

те и Симон и

4

ќерки Трендафила, мажена у Воперовци, Доста мажена у

Колачевци, третата се мажила во Лазарополе у Јосковци, а четвртата Бој
ка у Жантевци.

Јован исто така се преженил за Султана Цубалеска и му родила син
Динго.
Ристе, по петгодишен брак со девојка од Тресонче од која имал едно
девојче, се, оженил по втор пат со Доста Бошкоска, со која ги имал синови
те Павле, Горѓе, Василко, Иван и Ј осе, кој умрел неженет, и ќерките Мара,
Злата и Цвета.
Мара се мажила за Трајана Чапароски, Злата у Лазарополе, каде се
оставила и се премажила за некој Урдаревски. Цвета се мажила у Ондов
ци, од братството на Волчевци. Павле се оженил за Милјана Брезоска, со
која ја родиле ќерката Ката, која се ма:жила у Буцевци, п9тоа маж је се
преженил за Дара Лузеска, вдовица на покојниот Теофил Гурчинов Фрч
коски, со која му се родиле синовите КостоиТодор.

Овде ми е згодно да наведам дека Галичник одамна имал многу по
клоници на свети места што ја пока)l<уВа и големата побожност и добрата
имотна состојба.

Ѓорѓеви синови биле Алекса и Гапе и ќерка Галена, која се ма)lси

ла за Јован а Бошкоски.
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Василко се оженил за Магда, ќерка на извесниот Тодор Томоски, и

ги изродиле синовите Страте, Ѓино, Кипро, Стрезо, Огнен и Аритон и ќер
ката Олга, мажена у Тортевци, и Злата, мажена у Воперовци.
Иван се оженил за Кумрија, ќерка на Ристета Николоски и со неа ги

имал синовите Ристе, Исо, Јосе и Доксим и ќерката Докија, мажена за Ефрета Караѓозоски.

·

На Аврам Ѓинов Бундалески синови му биле Стефо, Нико, Мико и
Мелко.
Стефо ги имал синовите Иљо и Анте.

Никови синови се Гале и Петре.

Мико имал еден син Аврам и ќерка Мара, мажена у Дренковци.
Мелко немал деца.

Јаков Ѓинов Бундалевски бил посинет у А:жиевци. Динго Јованов
Бундалески зел жена од Тресонче и .со неа му се родиле синовите: Јован,
Арсе, Трајан, Дамјан и Натаил и ќерка Зуна, мrокена у Колачевци, а потоа
се премажила у Чаловци, и Султана, мажена за Тофета Чадлоски.
Симон Јованов Бундалевски жена зел од Кипревци и ги имал сино
вите: Секои Стојче и ќерка Софка, мажена у Чаловци.
Секо Симонов жена имал од Пендаровци и ги изродиле синовите:
Шпиро, Филко и Аќим и ќерките Ана и Елена.

Стојче имал ќерка Тофа, мажена у Жантевци, и Морфа, мажена у
Иљовци.

Како родоначалник на фамилијата Ѓиновци се зема Ѓино, а негов
син бил Трпко, а Трпков син бил Петре.
Петре бил мошне богат~ имал 10.000 овци и многу коњи и измеќари.
Имал пет синови: најстар бил Ги но, Крсте, Јован, Мијаил и Нестор и ќерка
Елена. По смртта на Петре најстариот син имал 22 год. Како неснаодлив и
разгален, за кусо време богатствата го поделиле, и браќата се разделиле.

Крсте ја распродал малубројната стока, исплатил некои борчеви и
се о:женил. Бидејќи имал нешто школа, по сугестија на владиката отишол
во манастирот Св. Јован Бигорски, изучил книга и црковните правила за
по п, а имал и убав глас за пеење. Бидејќи не сакал да се запопи, се посветил
на учителската работа и како учител работел 38 години. Во Дебарскиот
крај бил најпознат учител и насекаде мошне ценет и уважуван. Учител
ствувал во Галичник, Дебар, Тетово и во селата во Горна Река, Врбен и
Кракорница и во манастирот Бигорски.
Крсте бил оженет за Катерина·на Велјана Пејчиноски од Лазаропо
ле и со неа ги имал синовите: Панајота, Теофил, Василка и Алекса.

Панајот (Пане) не се оженил, бил сакат во ногата. Теофил се оже
нил со призренка и немал машки пород. Василко се О)кенил за ќерка на
Кипроски и имал синови: Велимир, Миливој и Љубомир и ќерка. Алекса
се оженил со Сава, ќерка на Петрета Кољоски. Негов син бил Драгиша,
кој бил чиновник во Подгоричката банка, и ќерка Милица.
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Велимиров син бил Милан, сега чиновник во Министерството за

.

просвета.

Љубомир е директор на Јадранската подунавска банка во Љубљана
и има о сум деца.

Јован имал еден син, кој се викал Трпко, сега починат. Трпко Ѓино

ски бил сточар и имал два син а Јован и Каража.

.

Јован бил мошне бистар и имал завршено гимназија а загинал како

млад во близината на црквата во Галичник. Убиецот се викал исто така Ј о
ван. Убиството било поврзано со некоја свршувачка. Зад себе ги оставил
синовите Косто и Томо.

Каража се оженил за Докија, ќерка на Софрета Муратоски, имал че
тири синови: Трпко, Велимир, Драган и Василко, и осум ќерки.
Мијаил имал син Постол Мандиче.

Овие податоци за фамилијата Ѓиноска за постарите податоците ги
зедов од собраната граѓа од Панајота Ѓиноски објавени од страна на Па

вел А. Ровински, руски конзул во Подгорица во

1894 год., а поновите, по

мое лично сознание.

Јован што го убил Јована Ѓиноски при бегството, бил убиен од ас

керските плотуни насочени кон кокошарникот каде што бегал Јован.

Галички првенци
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XII.

ЗНАМЕНИТИ МОЖИ ВО Г АЛИЧНИК

Галичник со Лазарополе IЈМајет дадено и неколку знаменити луѓе.
По време како се појавени идет: Гурчин Кокале од Лазарополе, То~о и То
дор Томоски, Ажи Партенија, Горго Пулески и Панајот (Пане) Гиноски
од Галичник.

Ѓурчин Кокале или Кокалески је роден 1775, а умрел во 1863 год.
Живувал до пред осомдесет години и бил прочујен како голем сточар, у
мен, личен ијунак човек. Вредно је да се знојет али со своја рока си го имат
испишано )l<Ивотот свој со сите маки и напредији. Тој рукопис је дочуван
во потомците негови и је интересантен од многу страни.

Ѓурчин имал голема чест пред турски власти и деборски бегови и
имат голема заслуга во враќањето н~ исламизираните во рисј анска вера.

1. ЃУРЧИН ИЛИЈОВ КОКАЛЕСКИ ИЛИ КОКАЛЕ
Најстар и еден од знаменити луѓе во Мијачко бил Ѓурчин Кокале.
Татко му бил убијен и живувал женат саде 12 години и оставил по себе три
ќерки и три синови. Една ќерка и син умреле брго и останале два сина и две

ќерки. Силјан је постар, а Ѓурчин је од сите најмал, али и Силјан је млад и

сосе(м) ажамија. Татко им Илија по смртта оставил

150 овци и 6 коњи, али

f?рго се изеле и останале 40 овци. Силјан се оженил и се делил и зел 15 овци.
Гурчин останал, како помал, со мајка си и со две момички. Ним им остана
ле 25 овци и друго нишчо, сиромашчиј_а како никој нигде. Али мајка му би
ла од сој, јунак и богољ убива. Го зел& Гурчина и го одвела во Дебор и го на
местила како "шуле" (мало дете за ситна послуга по дома). Тује останал
две години и научил "фитос" (совршено) албански и бил чувани гледан ка
ко чедо нивно.

После мајка му го испратила со брата му Силјана во Катерини (грат
че под Олимп, наспрема Солун) и тамо бил пак наместен како дете за чува
ње, отворање и затворање врата. По овеја после мајка му го дал а со зета је
Илија Коштрески да научит терзиски занает. Останал две години со Илија
и научил терзилок совршено. После !'О испратила во Воден, в чаршија да
се "алошчисат", да се окршит. После Гурчин дотера до 17 години и останал
до м а оспособен за терзиј а и за ќиражиј а и за боражиј а и за базирј ан (трго
вец), ама сиромав. "Али фала Господу и на си светители шо ми дадоје прво
ум и разум, а после и јунаштво. Пред мене не моеше да излејет никој ни со
занајет, ни со пушка, ни со коњ бинегжија. Скакав 55 нози на три поти, 25
одеднош, коњи прескакав 6. Камен не моеше да ме заминет никој. Со 10
11
оки камен фрлав 50 нози.

Читајеќи го човек животописот Ѓурчинов, шо си го имат сам со свој а
рока испишан, гледат со чудење сите борби негови, сите рабоќе и сите ус-
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песи. Купувал и препродавал коњи, 'ранел свињи, држал анови, али мера

кот му бил да се сторит ќеај а и во теј а најдосор успеј ал.

Сам велит и многу се зафалуват на некој Турчин од Бер, од него ја
зел кршлата (зимско пасиште за овци) во Љубаново. "Тој се стори себеп и
од него су ќеаја и чорбаџија."

И вистина, купувајеќи и препродавајеќи овије пасишта и наместува
јеќи по ситни сточари (карашици), тој 'и поминувал овците свој и бодијала,
а многу пати и ќарувал.

На овја начин Ѓурчин стекол завидно богатства во многу илјади ов
ци (десетина), цело ергеле коњи и 2500 турски лири. Покрај овеј а тој купил

и два мулка

( имоти ) ,

зимско пасишче "Л улетско 11 и планина нл уковец 11

близу до Лазарополе.

,

Од живописов Ѓурчинов интере

сантно је место во које шо им дават насат
( совет) на синовите и мнуковите свој и и ка

де им препорочуват да се молит Господу и
на сите угодници негови. Тој им велит: ... 11 да
гледате сиромаси МОЏЈНе, да 'и најадувате
гладни и да одите смирни, а не горделиви.

Ако слушате заповеди моји, не моји токо
Господови, никогаш не паднувате, ни се ус

трамувате. И да б и се не устрамиле. Амин!

11

И мрва потаке, на крај им велит:
И вије синови и мнукови ... Дамјане и Ни
кола, ако слушате Господа и мене, да не чи
ните гордост, фодулок, не со руба и со пу
сат, токо со срце, а рубада носите, синко, ср
ма и пусат од стребро и коњи да јавате со
седла убави. Това (теја) не је фодулок ... То
га не может никој нишчо да ви сторит. Име
не многу ме заљубувале и Турци и рисјани,
11

•••

Ѓурчин Кокалески

ама со име Господово сите су 'и устрашил. 11

Ѓурчин је роден во 1775 год., а починал на 1863 и живувал 88 години.

Живувањето негово паѓат во време кога се одметнал од цара прочујени
Али-паша Јанински, шо беше ја потресол од темел цела Турција. Тога би
ле одметнати и други помали паши и во цела Румелија владал голем боз
гунлок (неред и анархија).

Ѓурчин, бистор и обдарен од Бога, намочен и окршен ушче од детин

ство, а знајејеќи арнаутски, грчки и турски, се пробивал из секакви тешко
тији, добил убави познанства и речта му врвела. Во Дебор ималјаки прија
тели, таке во Битола и во Солунско. Се гледат али сИте пријателства уме
јал да 'и искористит и за себе, и за село и за свој крај. Без оваква чести без
голема умешност како би могло да се извршит враќањето на исламизира
ните во ри~јанска вера? Нешчо шо се не сторило нигде!
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Покрај многу други рабоќе и добриње Ѓурчин го имат задлжено Ла

зарополе со убава црква, која је највише со негов труд и со негови пари по
дигната.

Добар човек и голем рисјанин, тој правел добриње и лево и десно и
имат право на голема благодарност од нас, негови потомци.

Али нешчо шо го правит ушче познаменит Ѓурчина, теја је шо ни

оставил по себе свој животопис, испиш~н со негова рака ушче пред 120 го
дини. Оригиналот је сега у мнука му Ефта, а овја животопис се удостоји да
бидет и штампан и фотографисан и проучен и прикажан од страна на г. А.
Белиќа, кој е денеска многу прочуен славист и дијалектолог. Штампан је
11
во неговото дело "Галички диј алекат и издаден од Српската академија на
науките.

Ако имат некој да умрел задоволен, тој требет да ј е Ѓурчин.
Нека му ј е слава Ѓурчину Кокале!
Уважениот г. Б~лиќ ја задлжи нашата наука и нашето племе. Вло
жи многу труд околу Гурчиновиот рукопис, но ја жала што тој, при своите
разгледувања и во изведувањето на за!{лучоците, не увидел дека Гурчин на
многу места грешит во запишувањето, што не је никакво чудо. Г. Белиќ го
зел сето овеја како да е сосе така и согласно со дијалектот и со многу нате
гање и резерви изведуват заклучоци што во повеќе случај и не др:жат. (Ри

ста Огњановиќ).

2.

ХАЏИ ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ

Ажи Партенијаје син Ажи Василков од многу прочујената и голема
фамилија А:жијевци. Роденје околу 1820 година. Тој је прв учен галичанец.
Во Атина свршил класична гимназија, а после и духовна академија во Ру
сија. Во свој е време бил еден од најучени луѓе во нашава земја. Бил двор

ски архимандрит во Петроград. Меѓу

f855

и

1860 година бил професор во

прочуено грчко богословско училишче на остров Халки и предавал сло
венскијозик и историја.
Во теја време се пробудил славјански дух во народов и почнала :жива
и упорна борба против грчката патријаршија. Околу година 1860 бил про
изведен за епископ и поставен во Кукуш и тује се покажал многу борбен.
Тога од неправди фанарски (патријаршиски) народот во многу области, а
највише во Солунско, фатил да се унијатит за да добијет заштита од като
личка страна и таке да се присилит патријаршијата на попушчање. Во ова
ја борба Партенија се покажал многу~ умен и куражен и името му се про
славило многу. Во тије времиња излагале и неколку новиње (газети) и се
печателе во Цариград. Во таја остра црквена и народна борба Партенија
бил меѓу најпрвите. Во пишењето јазикот му бил некаква мешавина ми
ј ачкомакедонска и рускословенска, али претегнувало миј ачкомакедонско
обележје. Другите книги 'и повеќето пишел на трновско наречје. При со
здавањетонабугарскиоткнижевнијозиккакосекогашшо бидуват се ја-
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вила борба меѓу повеќе струји дур
не надвладала некоја. Партенија
бил претставник и застапник на за
падниве

говори

и

зате

навлекол

омраза и завист у другите. Тој бил и
озбилен кандидат за први егзарх,

али оваја омр~за го посметала.
Партенија имат напишано и
две книги: "Црквена историја 11 и не
каква "Словенска граматика"; обе
ве овије книги ја во млади годиње су
'и имал в роци. До скоро, дваесетина
години овије книги се наодеје у вну
ковци му Ј о сета и Павлета А:жије

ски, који беје некогаш бугарски, а
после српски учители во Галичник.

Верува и децеска да би могла да се
најетна мутли (под стреа) некоја.
По Кукуш Партенија је по
ставен за епископ во Пирот и ми се
чинит да је починат меѓу 1880 и 1885

Пс.1ртенија Зографски
првиот македонски владика

и преродбеник

година во Цариград.

Со имево А)IШ Партенијево
имајет право да се поносит и Ах<и
јевци и Галичник и си Мијаци.

Родната куќа на Партенија Зографски што се користела и како училиште
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3. ЃОРГО ПУЛЕ ИЛИ ПУЛЕВСКИ
По него идет како еден знаменит и многу

оригинален и чуден човек Ѓорго Пуле или Пулевски.

Ѓорго Пуле је нешчо помлад од Ажи Пар
тенија, а и тој је умрен околу 1885 година и ја го
паметува по мрва шо човек беше. Ни овчар, ни
занатлија,достасиромавидостапатаксано (неу
редно) се облекаше и одеше. На нози опинци, а
на главе една сосем проста бела капа од клашни
галички и сигурно од него шијена. Тога сите но
сеје долама, а тој никога не ја слакаше. Беше
писмен колку секој тогашен галичанец. Али еве

овја и оваков прост селанин успеал да оставит и
ме во крајеви наши и да се чујет и во Србиј а и Б у
гарија и во Русија преку една книга негова печа
тена во Белград, а името је је, ми се чинит, Срп
ско-македонски-турски и арбански речник. Реч-

Ѓорго Пулевски

ников, иако ич не је речник токо некаков вид енциклопедиска читанка, је
изработен шо может понаопаку и посметено, али ете изработан је и обја
вен. Али на)!Lmициве се чудни луѓе. Шотоко ќа видит нешчо ново и чудно,

и тије ќа се заграбит лудачки. Али ете: колку је почудно, толку је и поинте
ресантно.

Али Ѓорго требет во тије времиња кога беје војните да се заразил и
со политика и кога се правеле договорите и одредувале границите имат

трчано многу пати и до Белград и до Софија и имат одено и до књаза Ми
лана и до Батенберга да им предложуват и да им советуват по нешчо.

Тој имат )Кивувано во Белград и се нудел доброволец против Турци
ја, али како Србија на 1878 година остана мирна, отишол по Дунав со Руси
и учествувал во опсадата на Плевен. Мнозина постари го имај ет запамете
но како одел со некоја сабја руска обесена по руски преку рамо. Гласот и
јунаштвото му се чуле овамо до Дебор и дебранки 'и успивале децата пее

јеќи: "Н~ни љуљи ѓали вогељ, мосен вени Ѓорго Пуле

11

11
•

Спи, мало дете, да

не дојет Горго Пуле • Умрен је во Бугарија, ко~е шо имал и некаква служ
бица. За него се прикажувајет многу нешча. Керка му негова је исечена
каде нас по Радика, за освета против татка је.
11

4. ПАНАЈОТ К. ЃИНОСКИ
Знаменит човек је и Пане (Панајот) Крстен Ѓиноски, знаменита му
јеицелатафамилијаЃиноска. ТаткомуКрстепосмрттаПетрева, кој бил
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најголем сточар, останат је сиромав
и отишол на манастир

да се оспосо

бит за по п, певец и учител. Неќел да
се запопит и се примил за даска.Ј] и

пцалт. Тој је од голема фамилија Ги
носка и остави синови: Панета, Тео
фила, Василка и Алекса. Тројцата
бее зуграфи (иконописци), а први
от, Пане, беше сакат во но г а. Се
вратил од гурбет (печалбарство) и
се сторил учител, зашчо покажувал

и бистрина и мерак.

.

,

ПанаЈот Гиноски

Како учител, тој го втаса
татка си во сешчоје и беше меѓу пр
ви пред него во сијон крај. У него кој
можеше одеше на доучување. За
шчо тој зноеше·ракам (рачун) шо
никој други не знојеше, тој знаеше и
по неделно слово да најет секој пра
зник кога паѓат, тој имаше најубав
рукопис и штампан и обичен и ша-

раше многу убави букви со две-три

боји. Од него кој излегаше, беше во сешчоје печен, негово трпеније и издр
жливост беје прочујени. Тој имат препишувани книги црковни и беседи од
некој патријарх од 1.000 страници пишани на книга (артија) без пречки
(ишпартани) а сепак редовите се сите еднакви по ширина и буквите од пр
во до задно потплно правилни: и еднакви. Негови рукописи би чинеле чест
и украс во секој а библиотека или музеј. Таков еден и најубав рукопис и ден
денеска се наодит и се чуват у мнука му од брат Љубомира В. Гиноски, кој

је денеска банкар идиректор на Ј адранско-подунавска банка во Љубљана.

И Пане и татко му Крсте беје големи мајстори и во подврзување
книги. Нивни подврзани црковни книги се наодит и денеска и тије немајет
расипување со стотници и стотници годиње.

Браќа му сите мераклии во живопиство и напредни во првите години
свој и работеле во Бугарија, после се преселиле во Врање околу 1882 годи
на. Од овде се иселиле во Подгорица, а Пане, татко му и мајка му, се зако
пани во Врање.

Во Подгорица нашле убава работа, многу цркви живописувале во
сиот крај и во сама Шкодра. Неколку годиње жените и децата "и чуваје во
Галичник и после "и дигнаје. Најубав живопис имајет .оставено на Св. Јо
ван Бигорски и во Никшиќ во новата црква. Во Подгорица стекле и убаво
имање, се ородиле со први куќи и во цел а Црна Г ора дошле до голема чест.

Еден од нив, Алекса, беше научил и фотографија ије белкипрв фо
тограф аматер нашинец. Тој го имат први зуграфисано Св. Јован и многу
други слики во Галичник. Сите негови слики се излезени 1888 година во ед-
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на голема и тога многу прочуена книга од Спиридона Гопчевиќа, штампа
11
на во Вијена, а со наслов "Македонија и стар а Србиј а •

Али славата Панева не му је во ~пособноста негова како учител, та
ка во негово опишување на обичаји наши, во берење песни и други матери
јал собран од него, а посебно во еден негов речник на галичко наречје
оставен во рукопис кој го најдов зафрлен у внука му Драгиша во Подго
рица.

Преку рускиот конзул во Подгорица г. Павел Ровински овије мате
ријали се допрени до Петроград и се објавени во свој е време во руската на
ука за славјанско проучување. Професор г. Белиќ богато се послужи со

овије Паневи рабоќе, како и со Ѓоргове Пулевски при изработувањето на
неговата научна студија "Галичкидијалекат".

Пане со точно бележење се бли)Ј<ИТ до Вука и него можеме да го це
ниме како даје мијачкиВук Караџиќ.

Се гледат али од 1860 до 1885 година и во нашијов крај дунал некој
дух за препород, се јавило некакво будење на славјанството. Началникот
на овеја се требет даје Ажи Партенија:
Па зар Мијацинемајетправо пред секого да се пофалит со овије сво
ј и прочуј ени луѓе?

5.

ФАМИЛИЈА ТОМОВЦИ

Фамилијата Томовци је една од,најпрочуени фамилии во Галичник.
Томов татко бил Пејко или Пејчин Гиноски. Пејчиница останала млада

ушче вдовица и се премо)кила в комш"илок за некој богаташ Пардо. Со се
бе павел а два сина Тома и Марка и не сакајеќи да носит презиме по очувот,
се завикале едните по Том а Томовци, а другите по Марка Марковци.

а) ТОМО ТОМОСКИ
Томо је роден 1792 или 73 год., а убијен је покрај Дрим меѓу 1860 и
1862 година. То:мовица била од село Могорче, ушче кога било сето рисјан
ско, а мајка му пак била од село Осој и о б ете биле од угледни фамилији.
Томо је појден жртва во борба со дебрани, зулумќари, шо сакале во
теј а време да му наметнет на народот некакви даноци на влна, маст-млеко,

на жива стока и друго, а шо не било во. закон и по закон. Томо, не сакајеќи
да трпит таква самоволја и такво пљачкање, сам и без никаква поддршка
од селово, се креват во Стамбол и ја оборил оваја давачка и на дебраните
ни пипер в очи не им дал.

Разлутен, оштетени ПОНИ)Кен, Туркеш-Леш, кој бил како закупец и
таксилдар на овије приходи, потплатил некој Малесорец и таке је Томо
убијен.
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Најзнаменито во животта негова је враќањето на исламизираните
од Галичник во рисјанска вера. Које со мило, које со сила, а најповеќе со
големо пријателство што го имал со пашите и беговите деборски, се свр
шило овеја чудо и се вратиле десетина фамилии во својата прадедовска ве

ра. Инаку, сега во Галичник и половина народ ќа беје "Курки" (погрдно
име за нашите исламизирани). Првенец во исламизираните бил некој Бек
таш, богат и угледен човек, и да би го придобиле него, Гурчин Кокале и

Том о му дал е за синовите по една ќерка своја. Покрај овеја, им дале и кум
ство над двајесетина куќи за да им замилејет верава. Из сево овеја се гле
дат али старите биле не саде големи националист:И и челични рисјани, токо
биле и глобоки политичари и дипломати.

Томо бил доста имашен со стока и пари, а после случај му дошол и да
се сторит и мулксајбија ( сопственик) на две пасишта на Бистра, а по име на
Чукни-топаница и на Пичкарица*.
До овије планиње Томо је дојден оваке. Кога се ојачала царска власт
и кога фатиле да ги притегнувајет бившите одметници, дошол ред да одит
на заточение и некоји паши и бегови деборски. Меѓу овије бил и пријате

лот Томов. При заминувањето, пашава сосе фамилија застанал да прено
ќит во Галичник у пријателот свој Томо ќеаја и при растанувањето од ми
лост и жалост му 'и дават обете планиње селски. Колку му имајет платено
тије си знојет**. Томо бил премногу кијрафетлија (личен) и од оружје но
сел чифт кубури и јатаган. Сејмен не др)кел ниту други галичани оставил
да држит сејмен ...

б) ТОДОР ТОМОСКИ
Тодор је прв син Томов и роденј~ 1818 година а умира на 1883. Тодо
рица ја викале Кумрија и била мнука Гурчинова Кокале од сина му Дам
Јана.

Тодор го наследил Тома со браќа му Дамјана, Шпира и Арсета. Али

сета Томова слава ја зеде Тодор, а нешчо и Арсе. Во една песна шо ја има
јет испејано за Тодора се велит да бил "Жимсе Крале" (мал крал), а за Ар

сета "Миралаје" (полковник, командант). Арсе многу годиње беше кожо
башија (кмет) во Галичник, а некоје време и "анза" (член) во межлисот
( околиски административен савет) во Жерноница.

Тодор ја додр)ка докрај не саде славата Томова токо и богатствата
негово ... Животта Тодорова је исплнета се во борба и главата негова не
престане била во опасност.

* Срамежливи луѓе и сите жени ова пасиште го викает "Женскана
** Ете за овије планиње потомците Томови водеје дваесет години парница со
11

•

државава наша и 'и добије пред две години, пошчо потрошије околу нив сума пари за
такси и авукати. Речи да 'и платије повторно. Со овеја државава не се покажа ни
прав една ни паметна. Али ново време, нови љ уѓе, нов морал и нова памет. 11 Коња јавет

младиАрсен, мома мусветит 11

•••
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Али звездата негова беше јака, и тој 'и избегнал сите опасности и не

даде грб никому. Сите приј ателства таткови му во Дебор 'и задржа, 'и пој а
ча и против него никој не можеше нишчо во тије времиња кога се живеел о
напушка.

Тодор беше човек од стредна височина, али балабанест (плеќест) и
како да је излијен. Очи големи, а косата и мустаќите меѓу руси и црномур
ни. Носат му беше многу извијен ... Погледот му беше остар и заповеднич
ки. Кротост, насмејување, шака и песна беје далеку од него. В куќи беше
неограничен господар, дури и тиранин. Насмејување со жена и деца ника
ко. Тој жена не поведе по себе нив црков, ни на свадба, ни на гости. Сите му
се тресеје в куќи, а и в село го честеје и му се плашеје. Кога поминуваше из
село покрај собрани мажи, сите му стануваје и му правеје место. Даре)КЛИ
вост и помагање немаше, али заштита даваше кој го замолуваше. Во меѓу
себни размирици се ќа беше како ќа пресудеше Тодор. Свесен беше од че
ста и власта што ја имаше и многу пати ја злоупотребуваше и си допушча
ше неправди и самоволји. Две девојки свршени за другего 'и граби со

пушка за синови му. Во Галичник више му се бојеје отколи шо го милуваје,
и него и неговите. Во теја време симпатијите галички, 'и имале Ажиевци,
на чело со Ажи Василка, кој бил човек многу помил и поразбран. Многу
п оти Тодор не могол без Ажи Василка и заедно со него о дел на уќумат ...
Главно обележје Тодорово је лично јунаштво. Тодор бил вистина
човек од ору)кје и оружјето не го имат носено саде за салтанатлак. Тој не
престано јавал бинек и никоде не мрднувал без чифт пишчоли деборски,
без јатаган и без шејшането негово, шо било кусо и широко како топче.
Тодор бил нестреќен да го изгубит татка си, а многу после и сина си Рафаи
ла. Али и еднијот и другијот 'и имат јуначки и достојно осветено. Правијот
убијец татков му Туркеш-Леша го имат убијено сам со своја рака и со Ав
метбегова пушка и помош во стред Дебор, пред врата, испраќајеќи гости

во рамазански вечери. Убивајеќи го, му викнуват: Ја су син Томов шо вра
11
ќакрвта татковаМИ ипобегнуват.
11

По овеја убиство фамилија Туркешоски и пријатели нејзини се диг
нале околу шестотини души и дошле во Галичник да 'и палит куќите То
моски. Едновремено и пријателиве Тодорови Авметбеговци соберувајет
тајфа (дружина) околу триста души, одит на бранење и фтасувајет пред
напаѓачиве. Тодор гледајеќи али ќа се сторит големо крвопролитије и али
может да пострадат цел народ го замолуват и измолуват Авмет-бега да се
тргнет. А Тодор ја соберуват фамилиј ата и одит в шума, близу до селото да

гледат сеир како му горит куќите: Томоска и Маркоска. Се шо било по
вредно душманите дигнале, а другото изгорело.

Не можејеќи Тодор да останет во Галичник, се преселил во Крушо
во, каде шо останал околу две години, а браќава Тодорови се преселиле у
Илија Филипоски у сестрава и м можена за Илија, и тује се женил и Арсе.

После многу годиње Тодора го најде друга нестреќа. Му го убије си
на му Рафаила, му го изгореје бачилото и му отераје 2.000 овци.

Тодор не 'и скрсти роцете, токо право в Дебор. Го дигна пашата и со
се паша и со три-четрстотини аскер право во Малесиј а, во село Камес коде
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булукбашиј ата на арамиј ите Махмут-Даца ... Г о убивајет него наместо и си
ја враќајет крвта синова си, а од стоката колку шо нашле своја ја соберува
јет, а шо останало кусо соберувајет кози, крави, волиња, пушки и кубури и
'и дотерувајет в село. Ни до тога ни од тога овакво чудо не беше се сторило
и тога Малисорциве му ја имај ет Тодору испеј ано песната во кој а го славит
како половина крал: Тодор Томе, Жимсе крале Млати зли Мамут-Даца,
итн.

Ушче еден редок пример за негово лично јунаштво.

Два Малисорци го имаје Тодора на пусија во Бистрица, одејеќи на
бачило да го убијет. Али Тодор, одејеќи секогаш опулен и имајеќи се на

ум, 'и видел чекачиве скриени и со пушките кренати и им ,викнал со го

лем глас: "Кој сте, бре?" и скокнал од коња и го завртел шејшането на нив.
Тије се уплашиле и викајет: "Држ раката, Тодор ќеаја", а Тодор пак им
подвикнуват: "Долу пушките", и тије 'и оборајет и Тодор им 'и земат и си 'и
обесуват на бисакот и 'и потеруват Малисорциве пред него назад во Га
личник и право на конак на сејмените им 'и предават од каде шо дошле и да
му кажет на тој шо "и пратил да м е убијет. Им по дал по една бела межидија
бакшиш да го споменајет. И овеја Тодор го имат направено, Бог да го про
стит и да му је вечна памет.

Ушче една приказна за Тодора од која может да се видит каква сло
бода и колкава духовитост имал Тодор.

Еднуш Тодор шетајеќи из градот со седум-осо.м дебрани, бегови, а
меѓу ними муфтијата загледувајет едно ку
че црно коде го нападнале други кучиња, а

тога беговите го задирајет Тодора и му ве
лит: "Види, види, го удавије попон", а Тодор
на теја ќа им речет: "Шо да чинит, сиромав
поп кога му се собрале десет на него, пак и
муфтиј ата со нив". Овеј а го велит за теј а де
ка меѓу кучињата имало и едно шарено ку
чишче поголема. Тога сите 'и обесиле муц
ките.

Зар сиве овије нешча не обележува
јет човека од ретка вредност. И вистина То
дор бил јунак и енергичен МО)К со кого мо
жет Галичник да се пофалит. Бил јаничар,
бил кабадаија, ама бил токмо мож.

Тодор имал околу три илјади овци и

цело ергеле коњи. Тодор и сам купил една
планина (пасиште)- Требишка Рупа и оста

вил по себе седом синови и седом ќерки, по
увеличено и име и богатства Томово.

Тодор Томоски
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в) ЈОСЕ ТОМОСКИ
Јосиф (Јосе) во сешчоје го наследил татка си Тодора и знамето него
во не 'и острамоти. Од си негови врсници беше посербез, поослободен, ку
ра)кија, пред никого не се даваше и не се понижуваше. И на Малисори не се
покоруваше. Тој на сејмен бачилско кафе и шеќер не даде во цел )КИВот.
Али времиња сосе и во сешчо се изменати. Противници ден из ден повеќе.
Настана нов дух и нов живот. Материјално ослабе, али се до заден час ни
кому не падна на колена. Името Томоско нигде не го поцрне.

Покрај се шо реков за Томовци, да кажа ушче една важна особина
нивна. Во Томовци и Марковци владееше голема семејна солидарност.
Сите за еден и еден за сите. Меѓу себе има се, али спроти другего сите едно.
Каква и да е страмота нивна и од нивни човек, тије ќа ја бранеје и покри
ваје.

И овеја требет да им се пишит во слава зашчо во Галичник семејна
солидарност је многу на глас ...

Селото Гари (амфитеатрално)
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XIII. ПР АКТИЧНА ФИЛОЗОФИЈА НА МИЈАЦИТЕ
Искажана е во пословиците, умните народни кажувања,
споредени

со досетките многу крупни, а често и со мрсни изрази.

Пословиците"'се заедничко благо на сите народи. Тие изразуваат на

трупано искуство на народот низ вековите и нивното
потекло не МО)Ке да
сеодреди.

Во пословиците е искажан мал или голем дел вистина, ама
никогаш

целата вистина. Обична за секоја пословица ќе се најде некоја друга по
словица која искажува некој друг облик на нештата.
Мијаците, а особено некои истакнати претставници

- галичани,

по

кажуваат не само големо богатства во лирската поезија, кое ретко го
има
кај другите словенски племиња на словенскиот југ. Мислам дека тие имаат
најголема ризница на пословично благо од која извира нивното сфаќање
на животот, нивната етика и нивната практична филозофија.
Како во својата поезиј а, така и во своето гледање на светот, тие по
кажуваат многу оригиналности по кои силно се
разликуваат од другите
племиња.

И во едниот и во другиот правец јас мислам дека Миј аците стојат ви
соко пред другите племиња, како по обемна разновидност на овие духовни
блага, така и по убавото и силното изразување.
Мислам дека сето ова е резултат на географската средина, на под
небјето и земјата како и сите други услови на нивниот живот. Населени
на
високите планински терени на Бистра, тие имаат тешки услови за
живо
тен опстанок и напор на борба, п а затоа кај нив се создава и развива и јакне
енергиј а и о стар ум.

Мислам дека и чувствата на тие луѓе се подлабоки и пошироки, уме
рени ( сталожени), потопли и поотмени.

Особено во естетски поглед мислам дека планинскиот човек стои на

повисока место отколку полскиот и низинскиот
човек.

А поинаку не б и ни можело да биде. И навистина поинаков и поубав

е излезат на сонцето на високите планини, одошто
во котлините и здодев

ните низии, поинакви се сите светлосни појави и сенки, поинаков е
широ
киот видик, поинаква е грмотевицата, поинаков е божилакот, поинакво
е
свирењето на ветровите и плускањето, поинакво е жуборењето на
водата

и б учењето на планинските потоци, поинакво е и цвркотењето на птиците,
поинакви се и боите и мирисот на ливадите и шумските цвеќиња, па затоа
поинакви ќе бидат односите на човековата душа, оти душата е како жица

навиолина.

Рамницата е попитома и поплодна, ама таа е млитава и тивка, додека

планината е сурова, остра, ама е величествена и поубава.

П? меѓу планинскиот и полскиот човек, ми се чини, постои разлика

како мегу крава и коњ или меѓу мисир и сокол.
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Друго е да пиеш барска и бунарска вода, а друго е да пиеш вода од би
стар и ладен извор.

Сиве овие фактори влијаат на секакви разлики кај цвеќињата, ра
стенијата и животинскиот свет; од тоа и човекот се разликува од поле и од
планина.

На прво видување се разликува полското и планинското цвеќе, како
што се разликува човекот по првиот збор и по првото движење и по пр
виот чекор се распознава планинскиот и полскиот човек.

Во својата животна филозофија и планинскиот и полскиот човек се
развиваат спрема наметнатите потреби во животот, раководени од силен
нагон на самоодр:жување и лична корист и благосостојба.

Целта на човечкиот живот на земјата не е етика ниту вера, ни поли
тика, а уште помалку поезија; целта е единствено подобар и уреден живот.

Сепак човекот во општеството е во борба со природата; човекот
создава се за својот живот. Во таа работа тој се раководи од некои морал
ни начела, но главното негово мерило ќе биде од практични причини.
Со еден збор, неговата филозофија нема да биде ни идеалистичка ни
високоалтруистичка, туку практично себична, компромисна и опуртунис
тичка.

Помо)lси, Боже, од двете страни на чаршијата- тоа е негов критериум.

Предвидувам дека сето ова убаво ќе се види од граѓата која по сеќа

вање ја давам без никаков ред и систем:·
А

zuo фрлаш zuолку склоци?

Ак iilu ilлаќа, ак iilи сака.

Арнауiilски шилежиња во Сiilамбол, на uјаца, сами зборвале и се
ilро-давале.

А бре,

iilu cu било ciilapo со opлиiile.

Ал заминаје oвцuiile ilpeкy Радика,- oiililyлu им се!
А о веку, ло2овнику!
Ако немаш ciilpaв од Бо2а, имај барем ciilpaм од луiе.
А шо ме кpujeiile Бо2а ви како кoiluлe?

Ако ложа, да се не омо.жа.

Ако не 2о јадеш варено, ќа 2о јадеш ilечено.
Ако лo.жeiil коза, ро2 не лoжeiil.

Ако је Баzдад далеку, Ршинов је близу.
Ако zociilи не се бесни, куќа не је iilecнa.

Асли ilpeд зора се мрзнеШ.
А шо се iiloilaнuш како черево нажар?

Ако не Ши је мил, окарај 2о, али не куди 2о!

АШу Ши мислиш зар cu ilоумен дека Ши је доламаШа uоубава?
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А uцика су, али и аuцик ме имаШ.

Аilцана је за л yie, а не за .жени.
Бла2а лакрдија и железна вpailia оШворуваШ.

Бр2о ќа .му излезеz_u бојиШе на .ме2дан.
Бо2 забаваШ, али не забораваШ.
БршuсШво

cu је браШсzuво,

а.ма сирењеШо за uари.

Без школа човек је и со очи слеu.

Борч не се ilлаќаШ од uресШанување, Шоко од скусување.
Бо2 не је чавка да Ши 'и исШераШ очиШе.
Брза кучка слеiiи кучиња раiаШ.
Брсјак велиz_u: се Шурчам вака, али не се .мијачам.

Бе2ај, бе2ај, uo2aнuja, еШе Ши 2о Еремија со свеШе2о Танасија.
БраШ браШа не раниШ, Шешко на Шој шо 2о немаШ.

Влк влакно мењавтu, а ќуд не.
ВлкоШ мо2ла сакаШ.

Вије ич не се uo2aiaШe: еден czue в осој дру2и в uрисој.

Вашево родсШво је девеzuШа вода киселина.
Во

iUyia .жена деца не се upaвuiU.

Во Турчина вера да немаш.
ВисШина сШрамоШа, али чисiUа рабоШа.

Во Солун висzuинаје iiapa сомун, али до Солун ШребеiU сШо сомуни.
Во моја куќа ilеШел uовелаШ.

Boдm:ila исШечува, а uесокоШ си осШануваШ.
Вересија, iloШpecuja.

Во неола се iloauнaz71кoj Ши је upujailieл.

Влкоz7l и од бројани јадел.

Вла.жна земја .мрва роса сакаz71.

ВисШина сме браќа, ама сирењеШо ни је uоделено.
В орман ферман не се uејеШ.
Во сШаро село нов адеШ не врвиШ.
ВрШи се, аоле, земја се z,upeceШ.
Види: не јала .мачка риба.

Вис_Шинтuа zuи је бо.жја бла2ословија: Иробрчи uouoн и: шо земи се,

замилува1 се.

Секоја моi71ика кон себе Lup2a.

Говорам i71u, ќерко, дошикај се, снајо.
Госuод да м и Ше чуваi71, синко, од борч.

_!о_3раzиале влкоШ зошчо му је дебел враШоШ?- Дека cu ја врша са.м

рабошаша.
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Глава ilpaвuлa, 2лава Шрzала.

Голем косај косни, 2олем лаф не вели.
Го немаШ Шој човек на земјава шо не милуваШ да му се дуваШ iloд
ilердув.
Госuод да Ше не осШавиШ без uријаШел и на арно и на лошо.

Госuод бедел не uримаШ.

Гладна кокошка се за iipoco соневаШ.

Гората не заuлакала од секираШа, Шоко од држалкаШа.
Деца наzоре, куќанадолу, мор бир (zорнореканска)

Две роци за една 2лава.

Деленариба, сuокојнизоби.
ДивиШе свињи мекиШе круши 'и јадеШ.
Дур да му дојеШ ќеф на боzаШијоiu, на сиромавијоШ душаiuа ќа му
uукнеШ.

ЕШе Шује лежиШ зојеко~и.
Еден во клинец, друzи во iiлоча.
Ела ми ilоваќе, ќа MU Ши дада uовеќе.

Едно мислиШ камилароШ, а друzо камилаШа.

Е немаШ: месен обесен- сакаШ oiieн.
Еј да

zo имав овја ум iipeд судење 1-:ако iio судење!
zo искривуваШ.

Едно криво дрво сијоШ Шовар
Ем вШесен, ем бесен.

Е Шој ја извлече iемијаШа на суво.
Ер коде да одиш окаШа си је се 400 драмови.

Е довде се беzаШ: било uишано да се 2инеШ iipeд оzнишче!
Е и ја су од мајка роден!
Е, роди, бабо, дezue!

Ecaii,

ќиШаu: Шорба и cШaii. *

Жеден коњ вода не uробираШ.
Зар

zuu веруваш да имајеШ Шолосуми,

самовили, скроuешници, веш-

чици имаiеuници?!
За ко2.о имаШ век, имаШ и лек.

ЗеШ роднина, ма2.аре сШока.

Зло за добро не идеШ.
Зло родило, зло Шр2.ај.
Зazue се велиШ да је веков скала.

И нашава таква је: аШевиШе косај се, а маzарињаШа клоци јади.

* Се мисли на пресметување меѓу наш човек и Турчин.
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Инаi71 је лош занаzu.
ИмаШ дојдување, ама имаzu и сШанување.

И uред ШвојаШа куќа ќезаи2раШмечка!
И без Шебе ќа се раздениШ!

И верка не uaiaШ далеку од клада.
И ако симајка, засШра.ми се.

И Шебе ќе ми Ши дojezTi црн i"""iezlloк.

И Шује 2о клава.мууров и овде.
И овде uoz71uuzuyвa и овде.
Исuечи ilaк речи.
И .мије z71рева не Пасиме.

И мије солено јадеме.
И овеја Шребеz71 да је не2ово масло.
И оваја {upбyntкa вет{е не се z71puиiii.

Иљо од лани ;пиче 2о скрши ендезеШо.
Из око в око да се не верувти.
И .мала невесШа и 2олема

ucz71u 2ара.меШ и исШи арч.

Имајеzu и денеска .жени шо знојеШ да врзувајеШ и да одврзувајеШ. *
Јовану едни крилја му се ексик.
Јозик коски немаШ, али коски кршиШ.
Јад-ењесудиШ.

Јадење се oczuaвaiu за уШре, али рабоШа не.
Каде oдuz:Ti влче, се камен 2о ШлчеШ.
Ка.жиму, а2о, дамубидеШдра2о.
Каде сила Иравина немаШ ..
Каде Шекла вода, Пак ќа ШечеШ.

Кој имај cu. 2о

l71oj знај си 2о.

KpOluкo ја2не две мајки цицаШ.
Кадија Ше Шу.жиШ, кадија Ши судиШ.
Кому 2решка и uоШсмевка.
Коњ је сам арамија.

Каква мајка, illaквa и ќерка.

Каде беје uред 30 2одини Томовци и Ѓиновци, а каде се се2а?
Каде одиzuе? ( весело и кокораво:) НА ГОСТИ.
Каде ошол кoњoili, нека oдuiil и о2лавоШ.

Која кобила се фaќaill, Шаја 2о вршиШ 2умноi71о.

* Се верува дека има жени што можат млад човек да го направат бессилен.
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Коде јуне, и јоже.

Кој ceдuiil iloд круша, тој јадет круши.

Коде cu видел да се боритмачка сомечка?

. Коде ilaiaт рофја,

тује трева не никнет.

Кој зло ilравит, зло ќе дочекаfl!.
Кој те ilраишт: ал' се бричит владика?

Коде ли је Жур, а коде је Елбасан?

Koza 2.о женив сина м и,

се чудеше цела Река, а ја ќе се чуда дур до века

(Горнореканска).

Кој сакат да седит на две столици, ziaiaт наземи.

cu ilијет.
cu iiостелеш, таќе ќе си ле2.неш.

Кој ilил, ilaк ќа
Како ќе

Како Шимене, Шаке Госilод тебе.
Каква 2.лава, таков бри.ч.
Крв вода не би.дуваzu.

cu., таква cu: Ајде в РакиШница. *
Летово zio ziлива је арамији во Б истра како ilpcт Илева.
Каква

Лозје не сакат молитва, Шоко моШика.

Ло2.а је cillpaмoilla а сиромашчија не је.
Ло2.а је

'pia.

МapuфeiU је во куilување а не во ilродавање.
Ма2.аре је сиромаzики коњ.

Мије сме мно2у добри рисјани, али идолите и Шолосумите ушче не
сме 2.u заборавиле.
Мнозина чиниШ: свој леб јади, ~yio 2.ајле бери.
Мечка од peшeillo не се ilлaшuill.

Млад неженаШ, сШрок босилек.
М и се чиниШ ти не ќа им.аш: каче за сирење.

М и дојде yмozu oillкo2a си ziojдe кумоШ.

МарШин во СШамбол, МаШин од СШамбол!
М ојаШа cilloкa не је

opociluja, м.ор каур,

да ја фаќаш и иiраш со неја и

да ја не кyiluzu.

Не ilлaшu је се на paбoilla, Шоко iледај Шаја да Ши се ГtлашиШ.
На сешчоје крајоШ да му io iледаш.
Н ему брzо ќа му ја чyjeut aecнaiUa.

На кучева вера да умра ако ложа.

Не биди серсем како Турчинна Рам.азан.
*Не разбирајќи многу од убавина, некој манrуп вака го решил прашањето.
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НишШо Гiослабо ни iiojaк.o од човека немало, бре луiе!
Не су знаел али од лotuo око и к.оњ iiук.нуваШ.
На ма2аре и на деШе измеШоШ не uм цениШ.

Не биди како коза в овци!
Не дуј се како мисирка, Ше зно шо

'pia cu.

На о2он да 2ориш, Лазаре, не Ши верува.
!-!е iiaiaШpoфja во коi7риви.

Не задел уrшј се да не Ше лизнеШ сучк.о.
Не сак.ајеШ да

cu 2ол фодул.

Не су ја сиромав, Шок.' је к.рлеж шо немаШ врклеж.
На влк.оzuје Повик., алисицаШа 2о јадеШмесоШо.

Нов ден, нова нафак.а.

Нефаzuен арамија uо2оле.мје од к.адија.
На невикан 2ост .месzuоШо му је зад враШа.
Нека је мрва, нека је бериќеzuлија.

Не су бре зизд да
На два

czuoja се на едно место. (Павле Ажијески)
z:uauixa беа кaila.

На сиромав човек ло2аШа му је сермија.
Не z7paвu се ГiеzИел на Шуiо бунишmе!
Некој.милуваi71 Гiouaia, а дpyiu iloilaiuнa ќерка!
Не ли се ќар и зијан браќа.

Не.му и од 2реот не му се даваm.
Heт<.ezu да

cu iiриск.оклив: о јавни,

о бодни!

не ilpaшaj 2шuалец, mоко ашuалец.

Не сака да ме жалиm, сака да м и се ilлazuui71 и завидувајеm.
Нилукјала Мара, нилукмирисала.

На зорзаман човек и ilai7paдoвu корење зајадуваzu.
Не Ши дава ни црно iloд нок.Шов.

Не клавај cu леба z7lu i71рн во здрава но2а!
Не је meja како

i71eja, z1oiiel

Невесz.uана Лај к.инск.а толку им је 2рда да немаzu место каде да се
ilриклајеi712рдилz~е!

Не лymu ко2о u.мaz.u да.молиш.
Не Шребеzu заднаzuа нспiред.

Не скакај мно2у, зар т~а ти и клаеi71 обеi71е нози во една узен2ија.
Не је вuure ви.ноLuо како шо беше неко2аш!
.
Наведена 2лава сабја не ја сечеm.

Не аотсмевај се да не Ши се Liomcмejem.
На секоје месење и Шорба zИресење.
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Не је убаво: едно, две, ајде на сејмени. *
Од коде идеШе?- (жално): ОД ГОСТИ.
Од уШ сокол, а од сокол уШ.
Оiон дрво не uробираШ.
ОШеШо је uроклеШо.

Од една овца две кожи не се дереШ.
Од веќавање куќа не се расиuуваШ.
Ociiiaнa сироШа: ПроменаШа небацена.

Оваја кокошка не uилиШ uилци.
Оваја маШица не uравиШ улишча.

Од ilujaнujoШ и будалаШа беiал:
Од зелице лице не се ilравиШ.

Од инаШ, бре деШе, Ши и iлаваШа ќа си ја ilриќосаш.

ОШвори и зрцкиШе да не Ши ји оШвориШ друiи.
Оврли и чеШиринаесеШ! Не биди: дрембуба.
Оному само една сурламу је ексик.
Овја мене ме iледаШ, а Шебе Ши зборвеШ.
Пycilla умирачка шо pacuilyвmu се!

Песна доilејување иiачка докажување -немаШ.
Пес рекол,

ilec одрекол.

По уilлашенизарадвани, боженце!
Пушка на uеш, СолунциШе зад ileш!
По мноiу манасШирl.t сме io вооиле деШенz{ево, мноiу амајлији сме
му врзувале, ilo мноiу свеШи водичиња сме io водиле, ама немаШ дерман:
ШребеШ да је лошо наiазено.
Поарно је бодијава да рабоШаш, оШколи бадијава да седиш.

ПлоШ iнијеШ, борч не iнијеШ.
По крај суво и сурово.

Прав е и како јоже в Шорба!
ПосШаро је село од сваШови.
Поiрешен ecau и од Баiдад се враќаШ.

По близу м и је кошулава од доламава.
Поминал iл ушец, наuравил iloШ.

Повелај здивни, сам сШани, Шивни!
Пара је Јуда.
Појди, дојдив Тетово, миilоминалеШово.

*Често тужење и посредување во турско време кај селските сејмени.
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ПракШично, ала неi7рилично. *

Паi7раШ је жива разделба. **
Речи5, бре каурче?- Е 5,

aza.- И ilеШнарока-10 u5 оi1инциШе: -15!

Роди .ме, .мајка, со к' с.меШ, фрли .ме на бунишче.
Риба се ловиШ во .моШна вода.
Риба од zлава зас.мрдуваШ.

'Pia за злаШо не се фаќаШ.
СеШо Шеја се i71рици и клчишча.

Србина

zo село наzледало,

дека и.маШ Србин убава невесШа.

СШрадна .мајка за cлeiloia сина.
СиШ zладне.м у не веруваШ.

Сложни кал yiepu и во iiеШок риба јадеШ.
Сакајќи шуШа pozoвu, изzубила и уши.
Сла.мка.му upeilкa.

Секој е чудо за Шри дни!

Со свој човек јади и iiuj, али алаш-вериш не i1рави.

Cu ааднал од i71рн на zлoz.
Со едно дрва ГiролеШ не бидуваШ.
Секоја сила је за време.

Секоја i1ланина сии.ма и своја Шежина.

Секој камен на својеШо .месШо ШежиШ.
Секоја овца cu висиШ за својаШа ноzа.

Се .мочив, се .мочив за Шебе, е два наilравив за себе.
СШани, ку.ме, не раздавај.мноzу!
Село iopuШ, баба се чешлаШ.

Cu нт.ило zрнче uоклоаче.
Cu нашла вреќа закрiiа.
Саuун куuил, саuун јал.

СиШе ilapu не клавај 'и во една ilаберка.
Секој ден не је Велиzден.

Ctuap ilpujazueл никоzаш душ.ман не бидуваШ.
Ci7poШu muoШ, и caaiUoiii.
CiUpaв чуваШ лозје.

* Овој израз му се припишува на бугарскиот цар Фердинанд. Тој на некој
бозаџија му се заблагодарил што му ја запалил цигарата од панталоните. Тогаш

Фердинанд му вели: Благодарја, момче! Практично, ала неприлично.

** Папрат е во Галичник симбол на разделба на девојката од родителската куќа

и прекид на девог-Iинството.
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СШаilоШ и.маШ два краја.
Се сла2ајеШ како ро2ови во вреќа.

Своја бри2а је бри2а, а селска не.

Са.мо .месо в куќи дошло.

Средул .мрдул, ilразен Шрбув.
Се бидуваШ, саде на ќосе .мусШаќи не!
Скока, скока и најдосора ле2на на брашно.
Секо2аш кој 2о и.маШ.мууроШ, Шој Ши је zociloдap.
СШаро крilи, конци 2уби; сШаро љуби, ноќи 2уби.

СШаро аро јаор дрва.
СмириШ.е се, шо 2о.мжиШ.е како црв и в кожа?
Со Турчин красШавици да не садиш.
Сите јајца нико2аш да 'и не носиш во еnнл кошница.
Секоја работа се вршиШ со луiе.
Со ред мелеШ воденица, со ред вaлaiil валавица.
Су.м ilо.минаШ ја из сиШо и решеШо.

Ти yz.uчe на Клакови не си ilо.минал. *

Тивка вода бреz рониШ.
Тије не 2о ilушчајеШ нив село, а Шој ilрашаШ каде је iloiloвaШa куќа!

Tyia рока не чешаШ т<.ако своја.
Теја.му се велиШ: По свадба Шоilани.
Tpileн, cilaceн!

ТаШка iuи сиро.мав 2о .мочеје како РисШоса на крсШ.

Тој и од сенкаШа се uлашиШ.
Теја се велиШ: не у.мри .м и .ма2аренце до зелена Шревица!
Тој је Шолку фираун да и из иzлени уши Ше ilо.минуваzu и не Ше зажалуваШ.

Тој је Шолку скржав да cu 2о ilоzледуваШ и из.меШ.оШ.
Трај! Не си косШен да ilукнеш. Човек за еден на.муз живуваШ.

Таке знојеШ ПеШко, Шаке ilлашиШ деца.
Тој шо је epбail, Шој 2о јадеШ ilиљавоШ.
Ти најде село без кучиња.
Тој шо изzорел од .млеко, дуваШ и на .мушченица.

Такво бачило, Шаков и.максул даваш·.
Тури .му сол! Тури .му ileileл!
Ти cu на лице свеШец, на срце iаол.

* Опасен пат низ една стрмна страна над Радика, меѓу Косоврашка Бања и село
Рајчица.
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Ти cu баш како ма2аре: ни се водиzи, ни се Шераш.

Тојмно2у Шенко uредеШ.
Толку је сиромав да нема ни ilec да зафаzuиШ за не2о.
Тој cuja имал муваШа на кailaiila.
Ти czupuкo, ама 2о Шурна мa2apeiilo.

Тој uреку Шри реки жеден Ше uоминуваШ.

Ќа zue фаШиШ како ќоријоШ во 2раоШ.

Ќа дојеШ коло на Шркало.
Ќами uоминеш и Ши i"ioд куќи.
Ќа дajezu Госuод: uo уuлаzиени, зарадвани.
Ќами uлаШшиза сичко Косово!
Убав комшија uомилје и од роднина.
Убаво моме род немаШ, 2олема река брод немаzu.
УбаваШа сШока сама си се uродаваШ.
Ум царуваШ, ум робуваШ.
У вас не ќа имаШ аирлија, зашчо сШе далеку еден од дру2и колку Крчин од СШо2ово.
Ушче

cu а.жа.лtија,

синко: Ши ушче на лоuув мокаш.

Убава свеќа му uосука!
Убав ќурк је скрови.

Убав ќулав им кладе на 2лаве.
Убава чивија им вле.зе.

Убаво је uo некоја и да uремолчиш.
Фали село, .живи в 2рад.
Фукаралок маскаралок.

Фодулок и фалба се 2олема

'pia.

Царскарокаједл2а.
Царска реч не се враќаzU.
ЦенаШа

cu је цена, мepai:Ua да је мера.

Чувај се да не Ши клаеШ коШел на 2лаве!
Чувај се да не Ше фаШиШ во 2раоШ.
Чиcill.ecail дл2аљубов.
Чивија со чивија се изваiаzu.
Човек се учиШ од л улка до дуi7ха и uак будала умираШ.
Чувај бели Пари .за црни дни.
Чуму

illu је беља без бела!
z,ueja ќе i71и никнеШ.

Шо си uосејал,

Шо си дробил, Шеја ќа сркаш.
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Шyiil со pozaiilнe се бopuiil.
Шо се влечеИl како ilлжај?
Шо z71рмиИl како зојек?

cu ilоцрнел како 'iавран?- Домазеiil су!
Шо ciilojuUl, бo'iaiilu, како мaieilcaн ..
Шо cu се зauнaiiluл како .маzаре на .мociil.

Шо верем uмaUl UlO

Шо се држиИl како ilијанза ilлош_?
Шо је iloiloвo, некаје zoiiloвo.
Шо вpeдuiilнa слеilна.ми'iнување и на 'iлув Uleiliileњe... *

*

На крајов од пословиците составувачот (Риста Огњановиќ) додава и

триесетина непристојни пословици и изрази. Нив ги изоставаме. Ред.
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XIV.

МАКЕДОНЦИТЕ НАСПРЕМА

СРПСКИОТ И БУГ АРСКИОТ НАРОД
Сега да помина на нешчо поважно, да кажа мој е мислење и осеќање
како се осеќајет нашине како народ и народност.
Овеја питање је многу заплетено, мочно и глобоко и ја мола при
оценувањето на овије мој и редови да се не земат нишчо одвише буквално и
строго, да се не ценит како ванѓелија и како задна реч. Едно је вистина, да

ја оваке мисла и да је овеја моја исповед.

1. МОЈА

ИСПОВЕД

Одма да кажа да Миј ациве, како и сиве други племиња во Македони
ја, имајет две ј аки осеќања: едно, да се Славј ани и да се многу родниње како
со Србите таке и со Б угарите, а друго да не се ни Срби, ни Б угари токо да се
нешчо треќе: да се Мијаци или Брсјаци, а по теја- Македонци.
Овеја и овакво осеќање 'и љутит и печит и Србиве и Бугариве и нам
ни наносит многу маки и жалости и многу ни пакостит. Првоно осеќање да
сме Славјани и да сме родниње не требет да се дока:жуват и објаснуват. Те
ј а си је јасно само по себе. Али друго во сакат да се разбистрит мрва.
Се кому сега је јасно како се Срби и Б угари проста две големи племи
ња, или, речи ако сакаш, и два народа који се толку блиски, а по вера и ед
накви и краишчата нивни без голема мока может да се разбирајет меѓу се
бе. Ја мисља и верува да еден Србин и Хрват полесно может да се споразу
мет со еден Б угарин, отколи со еден Словенец. А кога је таке помеѓу прави
Србин и прави Бугарин, тога шо остануват за нас шо сме из една мелез

област. Овеја го знојеме мије, овеја го знојет дип убаво и Срби и Бугари,

али изгледат али никој неќеме по овеј а да се управуваме, токо се ложеме и

сами себе и едни е други. Мије Македонциве и tиве други мелези белки
подложуваме од атер и ну:жда, а Срби и Бугари теја го правит од себичност

и во име на др:жавни разлози, знојејеќи сепак да не правит никаков грев.

Овије две главни племиња Срби и Бугари, који си успејале ушче
пред многу стотини годиње да си направит своја држава, едните на северо
запад, а другите на исток, непрестано, во стредниот век, пред да дојет или

пред да се довлекле Турциве, се труделе ;ца се проширит: едните кон југо
исток, другите кон запад. И од тује гледаме непрестано кошкање и непре

стани бојеви меѓу Срби и Бугари и меѓу овије две и Византија, спроти како
било времето. У спесите и победите се мењавале.

Во прво време цели двесте годиње Бугари биле појаки и некогаш ја

држеле не саде цел а Македонија и допреле дури до Син о Море, токо завла
дале готова и со сите чисто српски области. После ојачале Србиве и напра
виле постепено убава и јака држава, али на жалост неуцврстена и кратко

вечна.
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Марица и Косово ја полулаје неја и ја угаснаје и по теја настана пет
вековно ропство и за Срби и за Бугари и за Византија со цел Балкан.

Оваја област Македонија, за која се отимаје како петли и Срби и Бу
гари, не беше ни мала ни без вред~о~т. Напротив, беше голема колку и
тогашна Србија и Бугарија, а беше потопла и попитома и војнички многу
важна, бидејеќи настреде.
Овије две држави во тије времиња немајеќи Бог знојет некаква голе
ма просвета, ни школи, ни касарни, ни потишча, ни трговија, слабо или го
това нишчо не могле да постигнет за срб~зирање или бугаризирање на
освојениве племиња, а теја тога не им било ни брига, зашчо тога не бил по

знат денешнијов национализам, токо саде за вера се знојало. А башка од
овеја Македонија тога беше и понапредна во сешчоје и од Срби и од Буга
ри. Ако се осеќало нешчо понапредно, теја сето идело од Византија, која
била многу и богата и уредена и просветена. Татарско војничко племе бе
ше 'и победило бугарските Славјани, али теја подлегна под нив, зашчо со
култура беј е пој аки.
Таке и српските завладувања во Македонија во теја време останува
ле сосемјалови.

Сепак битки и победи, вршени во теј а време без народ, оставале не
какви трагови. Такви трагови оставале и некакви свечаности и церемони

ји. Али Српска држава најголеми и најубави спомени имат оставено дур до
Серез и Света Г ора со подигање манастири, кралски и великански задуж
биње који стојит и ден-денеска како живи сведоци да речито проговорит.
се кому али била и каква била.
Б угарската држава во овеј а ич ја немат како и да не била.
Белки многу повеќе и од задужбиње имат оставено спомен Косово.
Вистина, Косово, иако ја закопало државата, сепакје славно. Теја имат до
ста припоможено и да воскреснет Србија, зашчо битки и др)кави се губит и

страмно и славно. Косово на српск:Ијов народ не му ја обори честа, така му
ја подигна. Сиве овије рабоќе имајет оставено убав спомен и во цел а Маке
донија името српско го имајет омилено.
Али не саде по овеја така и по обичаји, особено по сведни, а меѓу си
те по слава, овије области се многу и многу поблизу со Срби, отколи со Бу
гари.

Остануват ушче нешчо шо је многу ва)КНО, а тејаје јазик.
Како стојит српскиот, а како бугарскиот јазик спроти македонскиве
говори?

Овеја питање је многу расправано и од наши и од бугарски, и од ру

ски, и од еврорски научници, и до ден-денеска ушче не је расправено токмо
(како требет), а мочно и да се расправит.

Зашчо? Зате шо се Срби и Буrари премногу блиски и шо је Македо
нија помеѓу нив. За право да се судит не саде Македонија току и едеЈI голем
и широк пој ас на север- цел Шоплок во кој влагај ет градишча од Кустен-
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дил и Дупница до Лом и Видин и од Врање преку Лесковец, 1-Iиш, Књаже

вац, Заечар и Неготин се до Дунав, претставуват едно големо шаренило од
разни наречја со који не се задоволни ни Срби, ни Бугари и ден-денеска, и
покрај сиве школа, покрај касарни и дружење. и покрај силна штампа и
друга пропаганда.

За нас овамо не је некакво чудо шо је оваке. Оваја голема област је,
рековме, мелез земја. До неја и во неја допирале и допирајет далги и од ед
на и од друга страна и во неја се се преливат. Кога может без мока да се спо
разумет трновец со шумадинец, тога шо мока имат врањанец да учит срп

ски или ќустендилец да учит бугарски? Обајцата си зборвет: шопски. Се
кој си стојит на својето, и дома и меѓу своји си, зборвет на свој е наречје, а в
чаршија и в канцеларија ќа менит мрва налево или надесно.
Секому својето му је убаво и мило и покрај теја некакво честољубије
'и терат обајцата да се чепчит (грчевито држит) за својето како за нешчо
свето. Векови ушче ќа врвит и овеја оваке ќа си останет. Меѓу млијеко
(млеко) и мљако имат доста разлика. Некој милуват зоек, други заек, а
треќизец.

Постојит постреде некаков нагон за самооДржување. Никакво чудо.
Таке је и во цел а Европа.
По мој е, јозиков во оваја голема област имат многу обележја и осо
биње и српски и бугарски. Чији повеќе ја не би умејал да кажа. Јасно је да
западниве страни се поблизу до српски, а источниве до бугарски јозик, али
и тује је мочно да се утврдит граници и разлики. Горе-долу, ја би рекол, аку
је до јозик, обеве страни се во еднакво право.
По моје, бељки би имало место и за треќијозик за оваја област. Тој
јазик б и ја зафатил цел а Македонија и б и отсекол и голема област и од Ср
бија и од Бугарија ...

До сега браќава се ја потценувајет, ја тлачит и не је признавајет
нишчо, токо стално ја држит за малолетна, гледајет на неја како на некоја
грешница и постапувај ет со неј а како да је некаква судска маса.
Срби Македонија ја сетит како своја очевина, Бугари како своја
баштина. А вистински, ни едното ни другото не је точно. Таја је неодреде
на и незашчитена бра товина, оставена на чести милост братска.

Какви чудни нешча гледаме? Ниједна земја отколи Црна Г ора, не је
повеќе пој ака и славена и од српски и од бугарски поети и др)l<авници, и та
ја теја и го заслужуват. Зашчо која друга земја имат Шар и Перистер, Ох
ри~ско и Пр~спанско Езеро! Македонија је како некоја лична девојка за
КОЈа се отимаЈет Срби и Бугари. Никому повеќе декламација и комплимен
ти отколи на Македонци, а никому ни повеќе увреди, ни по мрва правина!
Историска судбина донесе да се видит на дело и еднијот и другијот

брат, и за чудо: никаква скоро разлика. И едните и другите не честит со у

вреди и пцости: "Мајку ти бугарашкуll или: "Мамката србоманска 11 • Едни

те ни ~елит да вараме по три цар а 11 , а другите ни викајет да сме гасеници.
11

Нема.1ет право ни едните ни другите и многу грешит. Вистина, чудни про

тивречности!
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Не с.ме ни 2асеници ни варалици, Шоко с.ме 2решна раја на неilравед
ни 2осilодари, иако браќа. Вистина је да је оваја обласШ во сешчоје ilo2ope
одобеШе.

Ако неје постреде нечиста совест, тога не знојеме шо је. Македонија
је красна земја, а народот нејзинје и чесен и воспитац, и побо)кен и бистор,
вреден и способен, а и покрај сево овејаје и прекумера чуварен. А и во ју
наштво со шо преку мера се фалит и браќа Срби и браќа Бугари, не сме
поназад.

Овеја го знојет и признавајет"и Белград и Софија, оваја многу пове
ќе од Белград. Софијаје дурииуплашена и го плашит и Белград!

Сета сила и власт је во нив, а сепак како да се потплашувајет. Од
ошчо? Од мирно продирање, од кротка победа. Белки зате и употребува
јет обеве страни овакви грубости. По моје мислење, овеја страшење не је
оправдано или ј е многу претерана, и теј а како да је свесно од лакомост и за
да 'и оправдајет својите небратски постапки. Овеја је големо зло и требет
да му се сакат брза и темелна исправка, зашчо народов је осетлив на
неправда и се отуѓуват од државава. Нека се не губит од вид вистината де
ка Правдадржит земјаиградоВИ •
11

11

Синот на Риста Огњановиќ Огнен со

својата сопруга Мара во галичка носија
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2.

КАКО СЕ МЕЊАВАЈЕТ СИМПАТИЈИ

По сево овеја да кажа нешчо и за расположењето на овја народ кон

о б ете страни. Овеја расположење се мењавало и се мењават често.

Од устанците српски под Караѓорѓа и Милоша, па се до краља Мила
на, името српско светеше како слнце и сите очи и сета надеж беје завртени
кон Белград.
Краљ Милан со сите глупости и маскаралоци шо 'и направи ја обори
честа на државата. Али од сето најстрашно и најстрамно му беше шо дигна
рока на брата си. Со теја тој сосем зацрни. Сливница направи неизмерн
а
зло.

По него, за нестреќа, син му Александар го надмина татка си.
Во теја исто време семето бугарско ден из ден растеше. Дојде, прво,
добивање Егзархија и победа над Грци за славјанска служба. Оваја борба
потраја доста и го одушеви сијов народ. Во неја народов даде и доста жртви
и се загреја за име бугарско.

Одма по овја успех се створи и голема Бугарија, скоро двапоти пого
лема од Србија. Бугари брго и без големи жртвџ во крв и без пет пари
за
боржување, добије силна држава. И браќа Руси не саде шо 'и ослободиј
еи
им створије држава, токо им уредије и војска и администрација и преку
теја
им оставије и многу суми рубли.
Брго по овеја дојде и румелискиот преврат и присојединувањето на
Румелија кон Бугарија. Преку сево овеја со Сливница добије и големо име.
Вчерашната бугарска војска ја победи Србија ије го помрачи орух<јето.

Тога Бугарија постигна најголема степен слава и очите на народов
овдешен се завртеје кон Бугарија.
Од година

1886

до

1903

бугарското име светеше, а српското една

светкаше.

Година 1903 обележуват и стреќен датум за Србија. Со неја се завр
шије и сите скандали и се се заврте надесно.

Од како дојде краљ Петар Караѓорѓевиќ Србија почна постепено да

се уредуват и сестрано да напредуват.

Ја најде една нестреќа со Босна, али и таја нестреќа ја преболи нека
ко. Бр~о по овеја се опамети и Србија и Бугарија и направије сојуз против
ТурдиЈа. К~ш нив се придружи и Црна Г ора и Грција и стреќно ја расчере
ЧИЈе ТурдиЈа.

Али коде стреќа, тује и нестреќа. Лакомост и лудило за слава пак 'и
дотераје браќава да дигнет оружје. И овја грешен народ шо беше вчера
прерадван со осло.бодува!_!>ето, дочека да гледат како се пролеват со реки
братска крв, а и ТОЈ сам да и окрвавит роците.

.

.зар баш требеше да дојет до Брегалницаi Зашчо не се сложије и не

ПОЈДОЈе да им пресудит рускиот цар, блаженопочивши Николај?

!!рст и ми~ австриски и Фердинандовото братство со Немците по

стигнаЈе шо сакаЈе.
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Пак народов овамошен се најде и острамотен и уј аден.
Србиј а победи и ја освети Сливница со Брегалница. Али колку поар

но ќа беше да не дој еше до Брегалница?

Во годината 1915 сета омраза и одмаздољубивоста Фердинандова
сторије да Бугарија дигнет оружје на Србија. Ја најде дип в тесно Србија,
силно нападнат а од Австриј а и Г ерманиј а, од б и најубави понуди и ја напад
на в плешчи. Теј а ја забрза пропаста Gрбијина и доведе до Албанската гол
гота.

После силни тригодmпни борби, српската и сојузничката војска во
еден силен и незадржлив налет го разбије фронтот непријателски, Буга
риј а падна на колена, и Србија не само шо поврати се, токо зеде и делови од
Бугарија,јапреминаДрина,СаваиДунав,'иослободиситесвојибраќаија
направи голема Југославија! Се оствари нешчо шо ни поетите на соне не
соневаје.

Вистина чудни ли се потmпчава божји! Бугарија изгуби нешчо во
земја и слава, али доби многу шо се излекува од една голема и опасна бо
лест- грандоманија. Дај, Боже, да се·опаметит и еднава и другава страна и
да се отворит нови страници и за нив братски живот.
Југославије может да је се честитат шо се не погорди. Великиот
краљ мученик заслужи преголема слава не саде со победите токо и толку

повеќе со мирољ убивост и далековидост. Нека му ј е и фала и слава!

Пред две години обава народа си дадоје свечана реч да живит во
вечно приј ателство.

Со сиве овије промени шо 'и побројав, трчајеќи и на прескок-пре
вле'К, и расположењето на народов се мењаваше, час за Србија или Буга
рија,часпротиведнатаилидругата,спротикојајанаодешекрива.

3.

СРПСКАТА И БУГАР~КАТА ПРОПАГАНДА

Ќа 'и заборавев пропагандиве српска и бугарска.
До 1870 год. овде-онде Србиј а беше отворила 20-30 школа и праќала
книги и песнарици, кој и биле со многу љубов читани.

Од 1870 се јавуват бугарската Егзархија, која поведуват одма и брзо
силна борба за просвета, за славј ански ј озик и за владици.
Брзо по овеја дојдувајет војните од

1876 до 1878 год. и Србија по нив

од југ се тргна.
На

1878 год.

се јави и Бугарија·, која како држава под заштита руска

јако ја потпре Егзархијата со големи пари и со заштита. Тога Егзархијата
разви ушче поголема пропаганда и ден из ден постигнуваше нови успеси и

брзо се ширеше. Оваке траје ~е до 1887 год. кога, П? Сливница после, пак се

појави Србија овамо со свози консулати и своЈа просветно-политичка
пропаганда.
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Нејзиното повторно појавување беше под ~осем лоши прилики и за
те во првите годиње дип кроце мрдаше.

На Србија беше се скоро и заборавило и народов се најде во чудо шо

да правит. Најтешко му беше шо требеше да се враќат под грчка Патри

јаршија, која му беше многу омразната и од која мнозина првенци овамо

лежеј е во затвори. Сепак не беше се заборавено и ден из ден се јачаше.

Оваја појава на Бугарија је дојде мочно и брго поведе борба и со о
ружје. По некоја година и Србија беше принудена да одговорит на овеја.
Брго се зазборва за реформи и за автономија а по теја дојдоје и Мла
дотурци со проглас на устав и слобода. Настана мирба и грлење меѓу наши
и бугарски кумити и меѓу нас и Турци. Мнозина поверувавме ал' се отво
рат нов и мирен живот.

Али не поминаје ни четири години и ете ти ie славна 1912 год. со пар
чење на Турција и со наше ослободување.

Сева овај а пропаганда беше оставила големи трагови и народов бе

ше го разјединила во два многу омразнати тарафи и зате е два се чекаше
да
дојет крај и смирување, макар какво.
Право је да кажа али дека тарафот егзархиски беше многу појак и
спротитајајачина белки се направиитајнијот договормеѓу Србијаи Буга
рија. Сето беше убаво шо беше со спогодба, али брго по теја видовме како
се извитоперије сите рабоќе.

Непријателски сили успејаје во се шо намислије до 1915 година. Ве
руваме али сиве овије нестреќи не ќа останет без некаква поука за бидни
ната, зашчо ушче една братоубиствена војна, и м:Ије сме готови да потпад
неме ушче во поцрно ропство.

Многу убаво и секому во овије крајеви, а таке исто и на Србија и Бу
гариј а је позната оти во Македонија имај е не саде едно и исто село токо
ед

на и иста фамилија поделени на присталици српски и бугарски, на србофи
ли и бугарофили или, ако сакаш, речи: на ,Срби и Бугари. Башка од овеја:
Србиј а имаше баш ј аки школи не само во Гевѓелиски и Кочански, токо
ду
ри во Солунски и во Малешки крај, а Бугарија во Кумановски крај
и во
Скопска Црна Г ора. Овеја ни го пишеше и едната и другата страна во
грев
како да сме логачи и да се продаваме за пари. Heruчo од овеја имат
висти
на, зашчо и едната и другата пропаганда се служеје со поткупување
и на
мамување, али заинтересуваните можеје да се избројит на прсти, а калаба
локот пристануваше без некаков материјален интерес, осеќајеќи али и
ед
ното и другото је славјанско и своје и да·је се едЈ:IО. На народов му беше
главно да се истребит Турците и да се дочекат слобода рисјанска, било
од
коде да дошла, а до тога се осеќаше слободен да кинисат и лево и десно,
без
да осеќат некој грев и некаква страмота.
Солун како голем трговски центар и во исто време и како центар на
бугарската политичка и просветна пропаганда многу значеше за ојачува
ње на Б угари во цел а Македонија.

Покрај овеја во Бугарија имаје и многу повеќе печалбари, меѓу који

и мнозина богати и сите тије природно вршеје многу.
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Најдосор, за сето време скоро шо трајеје пропагандиве српска и бу
гарска, Бугарија беше појака и попривлечна и од неја со повеќе надеж се
чекаше да огрејет слнце.

Али сево овеја никако не докажуват дека народов наш бил неверен и
логач, токо докажуват дека на обете страни гледал своји браќа, на едната
браќа од стрико, на другата браќа од вујко.
Само овакво гледање на овејаје правилно и исправно. Сијов наш на
род одбива како увреда дека сме логале по три цар а. Белки би било висти
на дека сме биле мрва галени (разгалени). Се отимале околу нас стриков
ци и вујковци, ако ј е до ло:жење, излоган бил баш народов овамошен.

Селото Лазарополе- панорама

4.

(1903)

ШО САКАТ ДЕНЕСКА ОВЈА НАРОД?

Денеска овја намочен народ сакат мир, правина, слобода и братство
меѓу Срби и Бугари, сакат над се да се ценит во човека човек, сакат да се
дојет до братство и да се створит вистински голема Југославија од Црно до
Сино Море. Сега сме на најубав пот и, не дај Боже, да се испушчит оваја
прилика!

Реков даје овја народ постреде два брата, да се осеќат и многу родни
на, али и нешчо засебно: мијачко, брсјачко и македонска, али првенствено
и највише славјанско. Овеја треб~т постојано да го имат наум и Србија и
Бугарија и спроти теја и да се владејет. Досега не можеме да се пофалиме.
Овја народ не се осети слободен како во своја држава. Се је некако клоц
нат, презрен и понижен. Напред клањај се на аги и бегови, а сега склањај се
и треси се пред жандари и илјадници ситни и крупни чиновници. Мије вис
тинска, братска љубов не осетивме до денеска. Државата требет да се по
штуват, али ушче попотребно је и да се милуват. Др:жавата не требет да се
јавуват како плашило, токо како заштитник и покровител. Поштување и

послушност се наметнувајет со сила, а љубов и поверење се задобиват со
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љубов и поверење. Не сакаме и не сме научени да не мазит, али тешко
ни
паѓат и оваја ладнотија и суровост. Имајет и по некоји убави рабоќе, има
јет и по некој и разбрани и благородни чиновници, али ретки се. Ако имат
со нешчо да се пофалиме, највише со војскава сме задоволни.

На Македонија да се не гледат по преку и од високо, дека је ослободе
на. И овдешнијов народ имат свој понос и своја свест д~ имат некаква своја
вредност.

Славните Филип и Александар не биле Славјани токо белки Грци и
кој знојет шо биле, али славата нивна је некако пренесена на Македонија,

аненаБанат.

Браќата и равноапостоли и ЌИрил и Методиј а не знојеме баш сигур

но ни али биле Славјани, али мије си 'и број име да се наши и со нивната
сла
ва се славиме и мије, а славата нивна је преголема. Али Влкашин и Крале
вИ:ќ Марко, за кого се отимајет и Срби и Бугари, сигурно се наши.

Целата славјанска просвета од нив је дојдена, благодарејеќи на цар
Михаило и на сла!ЈНИот патријарх Фотије, који 'и повика браќава наши.
А
позната је да Св. Кирил и Методиј а створије и оставије по себе цела
војска
ученици, проповедници и писци, како Климентија, Наума, Горазда и
без
број други.

А Охридска архиепископија? Ако не је погоре, не је ни подолу од Тр
новската и Пеќската патријаршија, зашчо се одржа скоро 850 години,
а
другите за тејавреме се палеје и се гаснеје.
А убаво се знојет и али дека во оваја област је створено и али посто
ј ало скоро 50 години и некакво Самуилово царство не помал о и помрва
славно од бугарското Симеон о во и од српското Душаново царство.

Примарно је да овамошен човек может да бид.ет и одличен Србин во
Србија, и одличен Бугарин во државата Бугарија. Теја не требет да се бро
јит ни во варање, ни во страмота и грев. Напротив, теј а је доказ баш да
сме
едно.

Човек од овије крајеви одлично примат и српски и бугарски калем.
А калем је калем. Тој се спојуват со подлогата, али не се изедначуват
и не
ја уништуват. Калем је и длжник и поверител. Исто таке и Македони
ја.
Она и боржуват и сакат.

Ни Срби, ни Бугари, пред да завладајет Турциве, немале ни време ни

начин и стредства, ни сила за да направит едно тесто: српско или бугарско.

Таке си је и до ден-денешен. Овја народ денеска ми личит многу и на едни
штофови сегашни со две лица.

·

Зате ми је доста чудно да постојит некаков страв од име Македонија
и Македонец. Македонец ич не је исто шо и Бугарин! Македонец се делит

јасно и од Србин и од Бугарин и овије и ги броит како братучеди од вујко и
одстрико.

О ваква је осеќањеШо, свесШа и волјаШа на овја народ овамо и добро
је овеја да 2о знојеzu и едниШе и дру2иШе.

Овеја 2о знојеШ и исШоријаШа и наукаШа и неоiiходно је овеја да 2о не

заборавиШ и нашиве славјански uолиШичари.
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5. МОЕ РЕЗИМЕ*
Ништо поприродно од тоа што суmтествуваат големи сличности и

крупни разлики меѓу српскиот и бугарскиот јазик од една и обата овие ја
зици и македонските говори од друга страна.

Но и во оваа голема преодна област има пак без број преливи и голе
мо шаренило, така што и на најупатените име тешко да се снајдат и да ре
чат што е чие и кон што е поблиску. Секако дека западните говори на Ма
кедонија се поблиску до српскиотјазик, а говорите на источните ијугоис

точните предели поблиски се до бугарскиот. Но и во тоа има чудни изнена
дувања и преметнувања, така што многу особености на српските говори се
наоѓаат далеку на исток, дури до Родопите, а исто така многу карактерис

тики на бугарскиот јазик завлегуваат далеку на запад и северозапад, се До

Охрид, Дебар, Скопје, Ниш и Књажевац. Јас сум во искушение да кажам
дека би имало место за нова група, така да се рече, за трет јазик образуван
од говорите на Македонија, покрај српскиот и бугарскиот јазик, з.начи од
сето она што е надвор од јужното српско наречје и надвор од правиот бу
гарски јазик.

За мене како лаик, најприродно објаснение за оваа појава лежи во
фактот на преголемата сродност меѓу српското и бугарското племе и ја
групи и при
зик, потоа во кривуличавото движење на одделни племенски
на долги столе
населувањето, како и во сите подоцни миграции во текот

тија.

Ако кон ова се додаде фактот дека ни Бугарија ни Србија во Средни
от век немале со што да вршат некое влијание и да спроведуваат некое уед
начување и амалгамирање во поглед на јазикот, туку дека секоја група ги
развивала своите особености сосем спонтано и во наполно затворен круг,

тогаш лесно ќе се сфати целокупната шароликост и хетерогеност.
Во отсуство на печатница, книга, школа и писменост, во отсуство на
патишта и сообраќај, во отсуство на судство, администрација и касарна,
што останувало за обликување и а.малгамирање на одделни делови на на

родот освен верата и црквата- ш~о се до крајот на XIX столетие го праве
ло човека човек и државата држава.

Наездата на Османлиите и петстолетното робување сите ги изедна

чиле и во некој а рака ги деморализирале, секого го притиснале и го нате
рале да се вовлече како полжав во својата черупка и такуречи да се скаме
ни. Она непрекинато, еднакво и силно петвековно владеење на Турците се

разбира дека има сторено најмногу и за одржувањето на кој било индиви
дуалитет се до појавата на народните револуции за ослободување и обно
вување на средновековните држа~и Србија и Бугарија.
Продолжението од овој текст е напишано на српски јазик. Македонската
верзија (ако ја имало) не е зачувана. Ред.

*
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По петвековниот живот поминат како вкожурени во епрувета и во

безвоздушен простор, сите ние се ј авуваме на светлината на денот и на воз
дух како разбудени од некој летаргичен сон и фатени во сосем ново време,
со сите свои традиции и со нови стремежи и аспирации.

Животот под Турците има оставено длабоки траги врз душата на на
родот, го измени неговиот менталитет и светоглед, го уби духот и инициј а
тивата, го измени нашиот вкус и голем број дотогашни манифестации на
животот, ни наметна нови навики и обичаи, ни внесе безброј зборови и по

ими и, што е најтрагично, силум или милум ни оттргна од верата големи

делови на нашиот народ, од коепrто ќе страда особено српскиот дел на на

родот.

По ослободувањето, и Србија и Бугарија се зафаќаат жива за рабо

тата околу прибирањето на своите соплеменици и проширувањето на сво
ите граници, околу инвентаризирањето на своите загуби, околу изграду
вањето и ј акнењето на своите држави.

Сосем е природно што и едната и другата држава настојуваа што по
веќе да зафатат, што подобро себе да се прикажат, да ги обноват своите
средновековни држави во границите до кои најмногу имаат стигнато, а
што се доведе до братоубиствените војни, потхранувани уште и од сопер
ничките аспирации на големите соседни држави.

Пре.д автомобилот е внукот од брат на Риста, Софронија Огњановиќ,
син на Т омо Лоноски со гости и роднини
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И едната и другата страна ги заснова своите претензии на истори
јата, традицијата, обичаите, спомениците, етнологијата и јазикот и народ
ните мошне непостојани симпатии. И едната и другата навидум имаат ре
чиси еднакво право и отаде сите тешкотии да се дојде до спогодба, зашто
обете страни чесно веруваат дека се прави. Оттука е Македонија во поши

рок обем, како и во Средниот век, постојано јаболко за раздор и никако ед
наш да стане спојка и копче за спојување и помирување на два најбратски
народи, и притоа уште и со една и иста православна вера. Изгледа небаре

од долгата и мачна наша историја ништо немаме на учено ни заборавено, и
имено двајца каде што се јадат само третиот добива и дека подобро е брат

ската спорна работа братски и да се уреДи ... *

Село Битуше

*Овој текст авторот го има потпишано вака: "На Митровден 1940 г. во Скопје.
Р. Огњановиќ, галичанец." Се работи, значи, за 8 ноември во втората година од Втора
та светска војна (1939- 1945). Франција е капитулирана, а Англија, осамена на својот
остров, очекува инвазија од страна на хитлеровска Германија. Неполни шест месеци

по тоа кралска Југославија ќе биде окупирана (во априлската војна 1941 г.). На 6 април
1941 г. Скопје ќе биде бомбардирано од германски авиони дојдени од Б угарија, авторот

тогаш загинува, а Македонија ќе падне под окупација на Бугарија и Албанија, под
водство на германско-италијанските воени сили.
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XV. КРСТЕНИ ИМИЊА

ОД ДВАТА ПОЛА

Сметам дека имињата претставуваат извесен интерес за етнолош

ките разгледувања и оценување на поблиските или подалечни племенски
односи како и дека од нив можат да се наѕрат разни.временски влијанија.
Кај нашите имиња преовладуваат библиските и христијанските имиња, а
се забеле)кува и силно грчко влијание, но има и доста постаро словенско
влијание. Наоѓам дека кај имињата овој говор има многу свое оригинално.
Вредно е да се предочат некои имиња: Србин, Влкан, Стрезо, Вељо, Дело,
Дуко, Пејчин, Угрин, Дејан, Дојчин, Дамјан, Дукадин, Дукадинка, Будим

ка, Станиша, Владе, Мерџан, Мерџана, Милјана, Митре, Митра, Митрана,
Трпана. Типични бугарски имиња како Пенчо, Славејко итн. не се среќа
ваат.

А

Машки: Авра.м, A2ailuje, Гаuе, Авросија, Аврос, Алекса, Леце, Ананија,
АнасШас, НасШе, Андон, Анiеле, Анiелко, АнШонија, АнШе, АilосШол,
ПосШол, Поле, Apaлa.мiluja, Ламбе, Ap2up, Ар2е, АриШон, АрШе, АрШе.ми

ја, АрШимон, Аќи.м.

Женски: Авроска, Александра, Санда, Ана, Анка, Анiа, Арсена.
Б

Машки: Беж·ан, Бежо, Билбил, Бело, Бла2оја, Блаже, Божин, Бошко, Бо2оја, Борко, Борис, Боро.

Женски: Билја, Бла2уња, Бисера, Боzданка, Бојана, · Бојка, Биља, Буди.м
ка, Буда.

в

Машки: Василк:о, Васе, Велимир, Вело, Венијамин, Венк:о, Вено, Влади
мир, Владе,Ладе, Влкан, Влче, ВиќенШија, Виќе, Фиќе, Вујо.
Женски: Василија, Васиљк:а, Васк:а, Везира, Велик:а, Вена, Венк:а, Веселин
ка, Весела, Вик:Шорија, ВиШа, Влади.мирка.

г

Машки:Гаврил, Гале, Гли2ур, Гиле, Гице,Грујо.
Женски:Галена,Лена,Ленка, Грк:ина, Грка, Гордана, Горда.
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д
Машки: Дамјан, Дамче, Даме, Данајил, Данил, Данко, Девесил, Дејан,
Дељо, ДимиШрија, МиШре, Диме, Дино, Дин:Z.о, Дичо, Доксим, Доксе, Досе,
До не, Дра:Z.ан, Дукадин, Дуко, Душан.

Женски: Даница, Даринка, Дафинка, Дафина, Деника, Дева, Десанка,
Деса, Десuона, Десuа, Диљба, Добринка, Донка, Дара, ДосШа, Доља, Дра2ана, Дрозда, Дукадинка, Дукадина, Дунава.

ѓ
Машки: Ѓенадије, Ѓене, Ѓино, Ѓорiија, Ѓорiе, Ѓор:Z.о, Ѓурчин, Ѓуре.
Женски: Ѓинка, Ѓурiа.
Е

Машки: Ев:Z.енија, Ев:Z.е, Еuифанија, Пефе, Ефрем, Ефре, ЕфШимија, Еф
Шимко, ЕфШо, ЕвсШаШија.

Женски: Ева, Евда, Ев:Z.ена, Елена, Ер:Z.ена, Ефа, ЕлисавеШа.
ж

Машки: Живко, Жико, Жун:Z.ула.

3
Машки: Зафир, Захарија, За:Z.е, Здравко, Здраве, ЗлаШан, ЗлаШе, Змејко.
Женски: ЗлаШа.
и
Машки: Иван, Илија, Иљо, Исак, Исаче, Исијан, Исо.
Женски: Иванка, Илинка.
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Ј

Машки: Јано, Јане, Јанк.о, Јаков, Јак.овче, Јаче, Јован, Јоле, Јордан, Јосиф,

Јосе,

Jome.

Женски: Јована, Јованк.а, Јовк.а, Јордана.
к

Машки: Kapazuк.a, Каре, Китан, КосШадин, КосШо, Кољо, Кочо, КрсШе,
Крле, Кузман, Кузе, Куне.
Женски: Калина, Калинк.а, Каља, Карафила, КосШадинк.а, Коца, Кумрија.
л
Машки:Лазар, Лазо, Лукан, Лук.е.

Женски:Лиса, Елисавеz71а, Љубица, Љуба, Лена, Ленка.
љ
Машки: Љубомир, Љубо, Љубе.
м
Машки: Мак.арија, Мак.рија, Мак.ре, Мак.сим, Максе, Маноил, Мане,
Ма
ре, Марко, Морфе, МарШин, МаШеја, МаШе, Мержан, МелеШија, Меле,
Мелко, МеШодија, МеШо, Младен, Менк.о, Мијаил, Миле, Мијо, Милош,
Миле, Мино, МинШо, Мире, Мирче.

Ж~нски: Ма2да, Малинк.а, Малина, Марија, Мара, Маса, МелеШија, Мен
ка, Менда, Мержана, Милјана, Милица, Милка, Минодара,Дора, Морфа.
н

Машки: НаШаил, Таљо, Наум, Наумче, Не2рија, Не2ре, Недељко, Нико
дим, Нике, Ник.ола, Нико, Нике, Коле, Нике, HeciUop, Неце, Новак, Нова
че, Новембер.

Женски: Надежда, Нада, Невена, Невенка, Неда, Нељк.а, Ник.анда, Нико
дима, Никудимка, Никудина.
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о

Маmки: Oвeнiiluja, Оiнен.
Женски: Олzа.

п

Маmки: Павле,Пане, Пандил, Паун, Пејчин, Пејк.о, Пeiilop, ПеШре, Пeiil
к.o, Пpoк.oziuja, Прок.е.

Женски: Панда, Парусија, Пацк.а, Пелаzија, Персида, Перса, Пера, Пеiil
к.ана, Пaiilpuja, Пeiilpa, Полексија, Пуља.
р

Маmки: Раде, Рафаuл, Рафе,

Puciile, Русали.м, Русе.

Женски: Рада, Paiilк.a, Рак.ида, Puciiluнa, Puiila, Puciila, Рок.-санда, Рок.са,
Сандра, Санда, Цана, Ружа, Румена, Руск.а, Руса.
е
Маmки: Саво, Саве, Самоил, Саме, Саржо, Си.мјан, Си.мон, Си.ме, Силјан,
Сек.ула, Секо, Серафил, Сере, Севдо, Смzиzјан, Смиљк.о, Смиле, Соломон,

Соле, М о не, Со не, Србuн, Coiilup, Софронuја, Софре, Сuасен, Cuace, Ciilaмaiil, Сiilаменко, Ciilaнкo, Ciilaнuшap, Ciiieфaн, СШефо, СШојан, СШојк.о,
Ciilojчe, Czupaiile, Ciilpeзo, Cz71peзu.мup.
Женски: Сава, СавеШа, Савк.а, Самијлuја, Сева, Севда, Севдалинк.а, Селви
ја, Си.мона, Сирма, Славк.а, Слободанк.а, Слобоiilк.а, Солу.мија, Солунк.а,
Софија, Софка, Софронuја, Срмена, Срменка, Сzuефана, СШефан.ка.'
т

Маmки: Танасија, Танас, Танаск.о, Тасе, Ташк.о, Таша, Tapacuja, Таре, Тео
фuл, Тофил, Тофан, Тофе, Тиран, Тодор, Тоде, Тодосuја, Тодос, Тосе, То

мо, Трајан, Трајко, Трајче, Трене, 'Три.мче, Трандафuл, Трuк.о.

Женски: Таса, Таша, Темјана, Тема, Тина, Тинк.а, Тодора, Тода, Тофана,
Тофа, Трајанк.а, Трандафиља, Трuана.
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ќ
Машки: Ќиuријан, Ќuupo, Ќиро, Ќире.
Женски: Ќирка.
у

Маmки:·Уzрин.

ф

Машки: Фидан, Фили.мон, Филе, Филиu, Фиљко.

Женски: Филиза, Фима, ФаШина, Фроса.
ц
Машки: ЦвеШко.
Женски: ЦвеШа, Цока, Цола.

ш

Машки: Шаиридон, Шuupo, Шzuилјан, ШШиле, ШШерјо.

Кон бачилата на Бистра
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Факсимил од единствениот расположив
фрагмент од ракописот на Риста Огња
новиќ-Лоноски. Приредувачите ги ис
пуштиле акцентите во зборовите што

авторот редовно ги обележувал.
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XVI.

НАРОДНИ МИЈА ЧКИ ОБИЧАЈИ

(според Панајот К. Ѓиноски)
Животот наш мијачки се делит на два дела- зимен и летен. Зимниот

наш живот се почнуват откако ќа 'и испратиме мажите и децата (од 8 годи
ни нагоре) на туѓа земја (туѓина) дур да 'и пречекаме да си дојет дома, т.
е.

од есени Петковден (14 ок.) до Еремија (1 мај или една недела подоцна).
А
летнијот наш живот се почнуват откако ќа си издојет дома мажите и
деца
та од туѓина и се свршуват до друго испратување.на таја доба.

l.ВОДИЦИ

ВодоilосШ се наречуват денот од 5 јануарија (од вода и пост, едно,
зашчо во тој ден утрината рано, по свршување литургијата се светит вода
в
црков (големо водосветење), а друго- зашчо се постит тој ден.
Водици. Таке по проста се наречуват празникот Богојавленије, кој

је на 6 јануарија (а за разлика од другите два дни, од кој и еднијот је пред не
го, а другијот по него, се велит ciii.peднu водици ).
Женски водици. Таке се наречуват по проста денот от 7 јан. (се викат
и задни водици ). И таке водици се бројит три дни, од кој и стреднијот је нај

торжествен и најголем празник, а другите два помали.

Еве да спомнеме какви обичаји имале на Водици нашите стари, а
какви имаме во сегашно време.

2. НАПРЕЖНИ ОБИЧАЈИ НА ВОДИЦИ
Кумот шо го зел св. Јован ушче за минатата година, ушче од есен си
донесувал (натокмувал) жито (пченица), вино, ракија, овци и се друго
шо
му требело за Водици, зашчо тога му оделе на гости сите селани: мошко
и
женско. И ако бил појд~н на туѓина, требело да си дојет дома за Божиќ,
да
и за Водици да бидет дома. Роднињето му и пријателите му му помагале
со
работање ( слугување), а сето заире шо требело за гостите било негово.

На Василица утрината му дојдувале на кумот роднињето да му гот

вит се шо требело за гостите, т.е. да му месит лебови, да колет
овци и
друго. Сето теј а готвење било со оро и песни.
Селаните оделе на гости у кумот два пати: еднуш на вечера, а дру
гош на ручек.
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3.

ГОСТИ НА ВЕЧЕРА У КУМОТ

Спроти Водопост, откако ќа излегле од црков, поповите и сите ма

жи шо се згодувале (наоделе) дома, оделе на гости у кумот на вечера. Тога
никој нишчо не му носил на кумот, зашчо тога жени не оделе на гости, от

коли најблизната му роднина. И таја вечера бидувала сета од кумот. Ку
мот 'и пречекувал гостите шо му дошле на вечера колку шо могол убаво.

На вечерата сите гости со веселје јале и Пиле и пејале песни секакви, а нај

повеќе светијовански. На пијење ракијата и виното му давале секакви мо
литви на кумот за живот и здравје и напредија, нему и на сета негова род
нина и воопшто и за сето село. По вечера поигрувале и ора и после си оде
ле сите дома.

4.ВОДОПОСТ

-Утрината рано оделе в црков, и откако ќа се испејет литурѓијата, ќа

се светит вода (во три-четири котли). Од светената вода сите ќа си на
плнит во мали садови ( срчени, бакарни и тенеќени), да си однесет дома да
се напијет сите шо не биле в црков. Откако ќа се пушчит црков, поповите
(двајца) ќа одит по куќи (со котле плно светена, а во него крст стребрен и
босилек) да росит (штркајет) со босилек светена вода. Кога ќа појет во се
која куќа, го пејет тропарот од празникот: "Во Јордање крешчајушчутса
11
тебје, Господи • Сите, стар по стар ќа го целувајет крстот и попот ќа 'и по
росит начело со светена вода, ќа поросит и сите места во куќата.Таке тој
ден поповите ќа го поминет сето село.

Спроти Водици вечерта не оделе у кумот на гости, токо сите дома си
вечерале. А правилно би било таја вечер да оделе на гости у кумот на вече
ра, а не на понапрежната вечер, а на теја било причина денот посен, зате и
понапрежната вечер оделе на гости у кумот.

Ѕ.ВОДИЦИ
На Водици утрината рано одит в црков, и по испевање литургиј ата
пак се св е тит вода в црков (големо водосветење ). Тије шо се в црков се на
пивајет напред светена вода, а после земајет нафора ( антидор ), пак зема

јет светена вода и носит дома во мали садови да се напијет и тије шо не
ошле в црков. И таке црков ќа се пушчит и ќа си појет дома сите, а некол
цина ќа останет пред црков.
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6.

ОДЕЊЕ ПО КРСТИ

По полсаат ќа удрит клепалото за да се берет пред црков и да одит
по
крсти. И откако ќа се зберет, ќа кинисајет да одит по крсти. Најнапре
д

одит деца со икони (икончиња) в роци, после други деца носејеќи црковни

знамиња, крстови и херувими; по нив мажи со бајраци црковни. По
ними
поповите, облечени во црковни одежди и по едно еванѓелије в роци.
По
нив певците црковни, а по нив мажите, а најпосле жени, девојки и невести.

Таке одејеќи по крсти ќа изврвит из село околу-наоколу из сите маа
ла, пак ќа дојет в црков. Децата одејеќи по крсти го пејет тропарот празни
чен. Поповите и певците црковни пејет молебен (канон од празникот),
а
МО)ЈСИТе и жените пејет и се молит Богу.

И кога 'и стретуват некоја чешма (кладенец, шо је близу до пот), тује
се подзапрувајет и испејувајет по една ектенија и по еДно еванѓелје,
и по
сле пак тргнувајет. По поповите после одит мажите, носејеќи по една
ико
на, а по нив после одит жени и невести и девојки мешани. Особено милина
приносит човеку слушањето на благогласно пејење на тије кратки молит
ви шо "и пејет одејеќи по крсти и мажи и жени, кога запејувајет е највисок

глас:

Крсти носиме, Бога молиме:
Господи помилуј!
Господи помилуј!

Да је село се весело

Господи помилуј!

(2)

Како сега и в година

Господи помилуј!

(2)

Да се живи си селани
Господи помилуј!

(2)

Да се родит дар бериќет

Господи помилуј!

(2)

Дар бериќет )КИТо-ј вино

Господи помилуј!

(2)

Жито-ј вино, мед и млеко

Господи помилуј!

(2)

Кога поминувајет из некоја куќа, тога в куќи ќа приречет и:
Да се живи домаќини

Господи помилуј!

(2)
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Одејеќи кога ќе и стретит некоја чешма (кладенец), поповите се за
пирајет до неја и испевајет по една ектенија. *
И таке, откако ќа свршит со крстите, одејеќи по село околу-наоколу
из сите маала, пак ќа дојет в црков и оттује ќа си појет секој дома.

По испевање ектенијата неарно правит поповите шо постојувајет
чинит молитва. Исто таке неарно правит кога се враќајет по куќи
да
тује

шо се покрај пот да читајет молитва. Не требет да се запирајет и патем да
читајет молитви, зашчо тога не одит народот уредно, токо еден измини, а
други чекај, се расипуват благочинијето. Али тије преземени од користо
љубије го презирајет благочинијето. А селски уредби немат да ги запрет,
ако одит за Бога молење, да одит уредно. Многу п оти, кога имал некој поо
свестен човек шо по првите ~и запирал, да одит рамно, ама до друга година,

кога немале од кого да се зазорит, пак како знојеле таке правеле. Тије пре
земени од користољубије, ил~ одит рамно без да се запирајет, за да бидет
одењето прилично и Богу угодно. А пак народот ушче се во простота и не
се освестени да знојет како требет да се одит по крсти, кога се одит за мо
лењеБога.

И таке, поради неуредното одење, овеја одење по крсти однадвор је
како едно торжествено рашетување, со кој е младите и простите се радвет

и веселит. А научен човек и страмен, немат да му се понравит (да го бенди
сат) одењето, токо неуредноста.

Забелешка. Кога кинисувајет од црков да одит со крстите, најнапред
одит кон исток и побрго минувајет из Станишино маало и кога ќа го изми
нет него, ќа дојет до Длни Кладенец (тује запрувајет и испевајет поповите
една ектенија), после ќа ја прескочит Мала (или Селска Река), поминува
јет низ Мојсо-маало и од теја маало завршувајет кон север, и кога ќа го из
минет него, ќа дојет до Упија (чешма голема над пот близу, која је меѓу две

маала), и тује се запрувајет поповите и изречувајет една ектенија. Од Упи

ја завртувајет кон запад и поминувајет из Горно Маало. После откако ќаја
прескочит Мала Река, поминувајет из Петково Маало. Пак откако ќа го
прескочит Сино Речишче, поминувајет пак из Станишево Маало (шо је
над пот). После откако ќа го поминет теја маало и откако ќа го заминет
ридот (шо је над црков и меѓу две маала), ќадојетдо Виѓинишче (чешмаво
Томово Маало, и тује се изречуват една ектенија). Оттује поминувајет низ
Томово Маало (или Оне Маало, кој е је најзапад, ќа дојет до Елица (место
во теја маало ). Оттује и од среде теја мало завртувајет кон југ и малу не
шчо ќа поодит и најпосле завртувајет кон исток и таке дојдувајет в црков.

7.

ГОСТИ НА РУЧЕК У КУМОТ

Откако си дојдувале од по крсти дома, требело незабавно да се при
готвит сите и да одит на гости у кумот на ручек. Тога немајет куќи шо да не
*Такви кладенци се три: Длни Кладенец, Упија и Виѓинишче.
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одцт на гости, токо сите селани о дел е. На тије жени шо им се згодиле дома

мажите, оделе на гости жените заедно со мажите. А пак на тије жени шо

не им биле до м а и мажите, сами тије оделе на гости.

·

Тога вистина кумот ~и. чекал на ручек со свој е зајре (јело и пијало ).
Ама тога секој од куќа (со челадта своја) си носил со себе и свој е зајре: се
·:Кој носил по цел леб, печиво или сарајлији, ракија (во шише или пагур ), ви
но (во карта- плоска или читија- бокал), месо варено, сирење и други гот
веници шо могол да уготвит. Си земал мутавче ( влнена постилка) да си по
стелет за седење. И таке оделе на гости у кумот.
Куќата од кумот не могла да ~и зберет сите гости; тој не могол да
уготвит и софри (трапези, трпензи) за сите гости, зате слугувачите му на
место софри постилале литовиње надвор, во дворот околу куќата кумова.
Секоја софра си имала свои кумови слугувачи. И после гостите поседну
вале на неколку софри. На секоја софра седнувале по неколку фамилии
заедно и секој си клавал пред себе на софра ручекот свој шо си го донесол
од дома. На една софра седнувале мажите со женит~ и челадта своја. На
таја софра од чело седнувале поповите, а до нив кумот. Слугувачите нај
прво клавале на софра кумови лебови (еден овде, другиот потамо итн.) и
суво гројзе, сирење и каурма за по ракија. По теја поповите најпрво ја от
певале софрата и после зафаќале да пијет ракија кумова; по неја секој из
ваѓал своја ракија, и се послугувале гостите еден со други. Било одредено,
тога послугувале слугувачите по софра со тепсији (или таруни), и секој од
ручекот свој им давал по еден дел од лебот и од печивото за кумот (тије де
лови ~и носиле до м а у кумот и ~и ј але домашните му и слугува чите). По теј а
слугувачите донесувале на софра месо варено (кумово готвено) и таке за
фаќале да ручајет. После слугувачите донесувале ви~о кумово и ~и послу
:жувале гостите. По него секој изваѓал своето вино и се послугувале гос

тите еден по други. (Си раздавале гостите помеѓу себе и од својите ручеци
еден другем.у). И таке, гостите на ручекот јале и пиле, се веселиле и пејале

песни светиЈовански.

По ручањето поминувале по софра три дизгови (дискоси): еден за
Света Петка (црков Галичка), други за Свети Јован (Деборскиот мана
стир ), а треќи за Пречиста (Кичевскиот манастир ). На дизговите фрлале
(давал е) пари, кој како имал. Откако ќа поминеле дизговите по сите со
фри, после било дозволено на другите софри (женските), кој сакат да си

одит. А на мошката софра, на свршеток ручекот постаријот поп земад в
роци чаша со вино плна и извикнувал: 11 Здрав да си, нови куме 11 ! Тога тој
шо имал намера да го земат Свети Јован за другата година, на таја попова
наздравица требало да се одзовет и да извикат: 11 Сполај ти 11 ! И после се

прогласуват нов кум. После го седнувале и новијот кум начело до старијот

кум, и сите мо:жи со ред пијејеќи вино го наздравувале новијот кум и му че

ститале кумството. Ама не било доста саде теја честитање, токо откако ја
отпевале софрата поповите, станувале сите мажи заедно и поповите со
новијот кум напред, појдувале дома му да му честитајет кумството. Нови
јот кум ~и пречекувал поповите и сите мажи со вино и со мезиња. И по теја
си оделе секој дома.
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Од тога после новијот кум си го викале нов кум или Свети Јованов
кум до годината, дур да дојет Водици и.дУР да го преземет Свети Јован
други нов кум за подругата година.

Доuлнување. После теја, откако ќа провозгласиле "Сполај ТИ (:мно
гу ти години, фала ти), му се одзивал тој шо сакал да го земет Св. Ј ована за
другата година. И по теја после тој час станувале од софра сите можи, му
11

го распашувале појасот на новијот и пак со него го опашувале ка со орар
(преку рамена) за одличије (т.е. за да се познават од далеку кој је новијот
кум). По теј а поигрувале мажите ора, а ако умеј ал новиот кум да играт ора
го клавале на танец; а ако не бил таков играорец умеј ан, тога го клавале до
танчарот.

Откако поигрувале ора (со песни светијовански), после сите мажи
заедно со кумот оделе дома му, да му честитит кумството му. Тој "и пре
чекувал со вино и мезиња, а посвојите му останувале и на вечера.
11
11
После новиј от кум во сета цел а годИна сите го викале куме •

К умот со тиј е двајца кумови, од кого го презел кумството (Св. Јован)
и кому го предавал, се зарадувал веќе поради кумството зародување по
меѓу себе нито земале, нито давале девојка. Толку свето го држале кум
ството Свети Ј ованово. О ваков бил овј а адет на Водици, што и сега го

др:жит по другиве села мијачки, а во наше село Галич:ни:кје оставен ушче

пред 33 години (поради големината на селото ). На 1848 г. го имал Св. Јован
Томе Личеноски (во мој е маало ), и гостите брал, не зимата на Водици, то
колетотонаИлигден(20јулија).

8.

ОДЕЊЕ НА ОРТИЈА

Во наше село Галичник откако престанале да го земајет Св. Јован

(т .е. гошчавањето), после фатиле да одит на едно извесно место стред село

секој со свој ручек, и тамо ручале сите заедно општи ручек. Овеја одење

беше извесно под име одење на ортија (турски збор орта- стреде, стре
дишче, место стред село). И овја адет малу време потрајал до 6 јануарија
1869година, а после и него го скусиле.

9.

АДЕТ ВО СИ:РНИЦИ

11
11
Сирници -или Сирна недеља ( седмица) во кој а од црковнијот ус
тав ни ј е дозволено да ј адеме маст, ј ајца, сирење, урда и риба.
11

11

11
11
На сирни понеделник за ручек жените готвит питулица, кој а ј е из

весна под име веторна питулица, еве од ошчо.

Откако ќа ја уготвит питулицата пред ручање, домаќинката земат
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од неа малу и клават в тиган; по теј а го земат тиганот в роци и
сосе него из
легат на врата (а една дури во двор ), да ГQ канит ветрот на ручек;
таја дува

ј еќи со уста на питулицата велит:

"Ела, ветре, да ручаме,
А на лето да вејеме.

11

Овја адет го чинит особено тије шо имајет нивје, за да има
ветар во
времето на гумно, кој помагат на чистење житото кога го вејет
со лопата.
Во другите дни од Сирна недеља месит комати во името на
сите куќ
ни МО)КИ и деца, зафаќајеќи со ред од најстаријот мож до најмало
то дете.
(Најпосле едни месит еден комат и за стока: за овци и коњи.)
11
(

Од овије комати одделувајет 11 делчиња 11 кој и 'и праќајет по
родниње
На ви (вам) делче од Паневијот комат" - 11 Фала ви, да сте живи
и тој да је

жив, за многу години да би му месиле!

") Таке се разменувајет со праќање

делчиња од комати роднињето едни со други.

Приказот С Питулица имат две имиња: ако је од чисто (т.е.
пче
нично) брашно, тога се викат 11 чиста питулица 11 ; ако ј е от пченка,
се
викат
11
пченкана питулица 11 •
•
Таја се готвит оваке: во еден котел закашкувајет брашно во
топла
вода со една голема лопата (клавајет во водата сол, колку шо
требет). Та
ја дебела каша напред ја измешувајет убаво и ја турувајет у
тепсија. По те
ја тепсијатаја клавајет на пиростија (вотепсијата напредклавајет
маст, да
не загорит) здола со жар, а згора со сач угорен (и над него пепел
и жар ); ја
покривај ет тепсиј ата, и таке се испечуват питулицата.
После ја издробувајет на ситни косаји и ја попарувајет со маст
пре

вриена и се ручат (или вечерат) дур ј е топла. На јадењето земај ет
од неј а со
десница со сите пет прсти; од теја и оваја гозба гоцобила името
"питули
ца" (т.е.петулицаодпетпрсти).
Комат или зелник (коматот какво зелје имат, такво и име добиват:
ако зелјето му је расол- расолник; ако је тиква- тиквеник, ако је
ориз- ори
зарник итн.). Длната кора од коматот се викат "длначка", нејзинит
е кра

ишча- завиткани се окол-наокол- "виткаmrци"; над неја
се туруват зелје

то; а над него је горна кора"клопеница". Сите кори се намажан
и со маст,
преварена и таке се испечуват коматот в тепсиј а.

Коматот се месит на два начина, кога го месит во делник (т.е.
рабо
тен ден, за одличије од празник) или со помалу маст и тога длната
кора је
од една кора подебела и се печет в черепна, а кога длната кора
ј е од повеќе

тенки кори, тога се викат
мат одит маст повеќе.

11

делен комат 11 и се печет в тепсиј а, во таков ко
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10.

СИРНИ ПОКЛАДИ

На Сирни поклади одит на прошчење едни у други, обична помлади
11
11
у постари. Зате овије поклади се викајет и Прошчени поклади • Обична
подарок на прошчавање је варено јајце илијаблко.
Мажите (т.е. старците) заједно со попот (или поповит:е) се прошча
вај ет в црков по вечерина после.

Покрај другите готвеници, на овије поклади за вечерта особено се
готвит печиво или сарајлији.
И таке ќа ставит трпенза после, пред завечерување куќните се про
шчевајет помеѓу себе со ред. Обична земат прошчење помалиот понапред
од постаријот оваке: му сторуват поклон, после му целиват десница и му
11
11
11
11
11
11
11
Бог да
велит: Прошчавај! - Бог да прости! - И ти прошчавај! прости!

11

По прошчењето после зафаќаме да вечераме.
На довечерување амкаме редум оваке: жените нанижувајет две-три
јајца варени на еден конец конопен, не многу усукан и го врзувајет на фур
ка,наврв,потејајазематфуркатаженатаисонеја ~инишатјајцатанасите
со ред, другuте се обидувајет кој может да.дофатит јајце со уста. После јај
цата се скршувај ет, а конецот го потпалувај ет да изгорит докрај, држеј еќи
11
11
ја ·фурката над софра. Кога горит конецот, велит: Весели се, куќо! т.ј.

Весели се, домаќине со се челад и гледај ет (гатај ет) кога посилно горит ко
нецот, боже тога повесел ќа бидет домаќинот. Пепелот од изгоренијот ко
нец го чувајет и го пијет со вода наместо лек од Треска
11

11
•

Придавок. По прошчавање после, и пред завечерување, жените ту
рувајет на софра неколку зрна јочмен и тога им викајет на кокошките:
11
Пулу, пулу, пулу! Кокошките прикрчувајет од теја велење, а особено
петелот требет да прикрчит, зар е колку посилно прикрчуват петелот, тол
куповесел бидуват домаќинот.
11

·по вечера после јочменот и сите трошки се соберувајет в тепсија,
кој а ноќта ја чувај ет в мешарка.
А утрината рано девојките и невестите одит на вода, тамо го турува
јет јочменот и трошките престанати од софра, од вечера, а нацрпувајет во
да и земајет назад од јочменот неколку зрна, и кога си дојдувајет "и пода
вајет на кокошките. А едни пак земајет назад со број 14 зрна и кога ~и да
11
вајет на кокошките велит: Пет петли (као) спаји, девет пулки со ќабул
ки~~.

11.ЛЕТНИК
Летник го наречуваме првијот ден Мартов.

Во цел а година се четири златни времиња: пролет, лето, есен и зима.
А март је најпрви месец пролетен, зате и нашите стари најпрвијот ден од
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првијот месец пролетен прилично го нарекле
Летник, т.е. пролетник. Тој
не је црковен, токо природен празник. Природата,
која са зима спала и би
ла огрдена, оттога зафаќат кроце по кроце да
се разбудуват.

Вечерта спроти Летник, а едни пак или утриН:
ата рано на Летник жените клавајет на децата на врат млњаци т.е.
низалчиња, кој и ~и носит од

Летник до Ѓурѓевден. Колку мошки (мажи, момчиња и
деца) се во секоја

куќа, толку и млњаци клавајет. Децата си ~и носит
сами својите млњаци, а
од млњаците од можите и момчињата ~и носит
децата, зате секој е дете но
сит по два- три (или повеќе) млњаци: еден свој,
други татков му, треќи бра

тов.

А шо је млњак? Млњак наречуваме низалче од
неколку стари цела
ен и
шарен со еден бел и ленен, а другијот од црвена
коџрина, усукани заједно,
и таке је сторен конец9т шарен бело и црвено.
Децата ~и носит млњаците
на гуша од Летник до Гурѓевден. А зашчо ~и носит
млњаците? За здравје.
По самото име: (млњак, секавица или светкавица)
наода ќа ~и носит за да
не ~и удират рофја преку летото.

(т. е. стребрени пари) и жлтици, нанижани на конец, еден конец копрШi

Кога излагајет (израстувајет) пролети нови коприв
и, првин сркну
вајет со цело од млњакот (наместо ложица) и таке
зајадувајет варени ко
приви, велејеќи: "На суви дрва и камења {нека
одит) треска и огница, а на
мене (нека дај ет) здравје и веселј е". А на Гурѓевден,
кога ќа дој ет, тога же
ните им ~и соневајет (изваѓајет) на децата млњаци
те. Парите ~и кријет в
ковчег, а конците ~и клавај ет на трондафил (в градин
а) за да бидет како не
го црвени и бели. На Летник гледајет пилиња.
На Летник жените за ручек готвит добар ручек
(месит пресна пога
ча, печиво и други готвенији), за да имајет са лето
шо да готвит, и со песни
го поминувајет овја ден.

12.

бота).

АДЕТИ НА ЛАЗАРИЦА

Лазарицаја наречуваме саботата шо је пред Цветн
ици (Лазарова са

Посебно оделе девојките, а посебно децата. Напре
д оделе "по Лаза
рица'' и девојки лазарки и деца лазаричари, а
сег~ девојки не одит, токо
одит саде деца.

Ако је веќе расипан тој адет, да не одит лазарки,
ама ја го опишува да
се зној ет каков бил и тој адет, т .е. како шо ми
кажувале стар и жени шо се и
сега живи и шо оделе лазарки кога биле девојки
.
На лазаречки петок девојките се брале на многу
места во некоја ку

ќа. Теја нивно берење се наречувало "брање" (друга
рење ). Тамо се брале
на повеќе места. Секоја девојка носила по малу,
по еден каленик грав и

пченица (неварена), леб, дрва и си готвеле вечера
. Дур се варил граот и
пченицата, девојките пејале лазарски песни (т.е.
преговарале песните за
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да 'и запрет чисто и се училе коде каква песна требет да се пејет ).
Таја вечер (спроти Лазарица) девојките тује си спале и по вечера "и
преговарале песните лазарски.

Утрината на Лазарица, по пушчање црков лазарките оделе ПО Ла
зарица11, т.е. по куќи да пејет лазарски песни. Редот на одење бил оваков:
ора не играле, токо саде оделе суредени (на два реда), две и две рамо до ра
мо. Најнапред оделе тије девојки шо могле да пејет поубаво, а најназад
оделе тије девојки шо не пејале и таја шо носила кошницата (за берење
ј ајца). Кога дојдувале во некој а куќа и откако им испевале приличните пе
сни на куќните, домаќинката им клавала во кошницата по едно јајце. А во
кој а куќа имало свршеник или свршеница или малечко (дете или момиче),
таја година родено, во таја куќа куќните им давале на лазарките и по една
старка (пара). Откако свршувале одењето, лазарките пак си се враќале во
куќата коде и да се брале, и туј е си го делеле теј а шо си набрале, т. е. ј ајцата
и п:арите, и после си ручале од дру:жинс}\ата гозба. А по ручек си оделе се
11

КОЈадома.

Како одит деца по Лазарица? На лазаречки петок наутро децата се
берет и се другарит на многу места и по куќи и тамо варит пченица, како и
предБодник.
Утрината на Лазарица по пушчање црков децата наречени лазари
чари одит по Лазарица (т.е. по јајца). Секој е дете си носит в левица кошни
ца за берење јајца, а в десница стапче. Когадарувајет во некоја куќа, друго
не велит отколи:

11 Добро утро! 1

Домаќинката им дават на секоје дете по едно јајце (или костење,
ореви, јаблко- ако немат јајца). Каде ir.ro имат свршеник или свршеница
или малечко, тује им давајет по една пара старска (стребрена). Откако
свршувајет одењето, децата си одит на ручек секој е дома.
По ручек после, неколку деца поголеми заједно со попот одит да бе

рет гороцвеќе, ако имат распулено (расцветани), или подлеска (т.е. бело
цвеќе шо растет покрај млаки и из лески), или чамови-борови ветчиња, де

ка се зимнозелени. Над теја цвеќе утрината (на Цветници) в црков попот
испеват молитва и на миросувањето (поминување со масло од кандилото
на празничната икона) го раздават на луѓето.

13.

АДЕТ НА ЦВЕТНИЦИ

Цветници ја наречува:ме цветоносна недела, т.е. таја недела шо је
пред Велигден. Утрината рано младите невести ќа се променит во нова
промена, до тога необлечена, ќа си клајет нов сокај и преврзок на глава
или начело и дарпна везана, и заједно со свекрвата ќа си појет в црков на
причесна.

Напред требет да се причестит дете 3-5-годишно, пак по него невес
тата. Ако немајет свој е дете куќно, ќа земет од некоја роднина, а без дете
не се причестуват невестата- таке гледајет.
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В црков раздавајет цвеќе (над које је пејана молитва) на сите,
зате таја

недела се наречуват цветна.

Кога ќа излезет од црков, ќа се фатит пред црков оро, најодзад
и на
орото ќа се фатит сите млади ·невести со ред кој а како ј е понапре
д сврше
на, т.е. како шо се вршени, таке и со ред се фаќајет на орото,
зар таке је
адетот, која је свршена побрго, ќа се фатит понапред и на орото,
која је
свршена по неа, и по неја ќа се фатит и на оро. Туј~ не се гледат
на богата и
сиромашка невеста, токо на ред зар и народна пословица велит:
"Со ред
мелет· воденица". Тога ќа "и гледајет сокајите од невестите, да
видит која
невеста имат поубав сокај (направен). Орото не трајет многу
време, брго
ќа се расипет и ќа си појет секој дома.
Во таја куќа коде имат млада невеста, по обичајот народен,
родни
њето и комшијите (и пријатели) ќа одит на честитање нов
сокај од не

вестата. Ќа "и пречекајет со ракија и кафе и ќа 'и испратит, а по некои
ќа
останет и да им ручајет. По ручек пак се берет оро на оралишч
е дур до ве

черта.

И таке ќа "и попратит Цветници, пак ќа го чекајет Велигден,
који је

најрадосен празник од сите други празници.

14.

СЛУШАЊЕПИЛЕТО (КУКАВИЦАТА)

Кукавицата је пролетно пиле. Таја пролете идет коде нас, откако
ќа
се разубавет времето. Нејзиното пејење 11 куку, куку! 11 дека
је жалосно, на
шите жени мијачки го имајет за лошо, кобно. Зате во најпрво
то чујување
неќет да го чујет непрани и на гладно срце да не "и разбијет. Разбива
њето,
т.е. чујување пилето на гладно срце, жените го имајет за лошо
претскажу

вање (пилево кобење) на нечиј а смрт, која имат да бидет таја година,
нему
шо го разбило или на некој негов свој, за кого имат да жалит, да
плачет и да
кукат како кукавица. И по таја причина, таја жена шо го чула
не на гладно
срце, се ослободуват од тој страв од разбивањето. А таја шо
ја разбило пи
лето верувајеќи по старобабинското усно предавање од разбива
њето пи
лево остануват грижна, невесела. По таја причина пролети
откако ќа за
работат пилето, катаутро дур да го чујет, станувајет рано
од постела, нај
првин се измивајет (со вода), а по теја коснувајет по една трошка
лебец, да
не "и разбијет пилето. Тије, жените од страв да не ја наљутит
кукавШЈ;ата и
да не "и проклнет, не ја викајет кукавица, токо пиле, и нејзинот
о кукање не
го викајет кукање, ток работање. "Ал' работаше пилето?" "Работа
ше, ду
ригоратајаразлегаше." "Ал"гочувте"?- "Гочуфме", "За многу
години"
(да б и го слушале ). Оваке се прашајет и одговарајет помеѓу себе
тије шо
одит на рашеток да го слушајет пилето и тије шо се _враќајет од
рашеток.
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15. АДЕТ НА ЃУРЃЕВДЕН (23 априлија)
Спроти Ѓурѓевден (т.е. на 22 априлија) наквечер девојките одит на

билјачки до 15 минути далеку од село надвор, тамо пејејеќи песни билјар
ски ( билј аречки) берет билј ачки: гороцвеќе, кукурек и млечка и шума бу
кова. Откако ќа се вратит дома, билј ачките "и наредувај ет по враќето. А
тије шо имајет овци (кози и крави) редит билјачки и по ведрата и по бути

њето, који "и изваѓајет надвор. Овејанаредување го викајет запотнување,
а билките запотка. По недра и бутини клавајет запотки (а особено млечка,
млечарка) за да им бидет стоката млечна (т .е. да пушчај ет многу млеко ов
ците, козите и кравите ).

Младите таке правит, а пак старите жени (особено тије шо имајет
скоро и млади умрени) тије си "и накитувајет гробовите од својите умрени
со гороцвеќе и со зелена шума букова, и седнувај ет близу до нив да си пото
)КИТ. Во тогата тије им докажувајет на мртвите ка дошла лепа пролет и се
та природа се развеселила и се насмеј ала., а тиј е не можеј еќи ( crmj еј еќи) во
темните гробови, нишчо лепо надземи не гледај ет.

На Ѓурѓевден рано старите одит в црков, а пак младите девојки и не

вести (билјарки, лепо променати и наредени, одит "на билје", во зората
ушче пред огревање слнце. Заједно со нив одит на билје и деца (одрасте
ни) и момчиња лепо променати и наружани, тије одит крај нив, како нивна
претстража. Билјарките, одејеќи, берејеќи, а особито враќајеќи се од бил
јетијепејет "песнибилјарски" (билјаречки). Одитдалекудополсаатодсе
ло. Тамо тије берет гороцвеќе, новоразлистени шуми букови и секакви
билки који "и имајет за лековити и со теслица "и копајет сосе корен. А от

како ќа наберет билје, после билјарките се соберувајет сите на куп на едно
извесно место, каде шо се берет ката година. Тује тије поигрувајет ора со
песни и после си тргнувајет да си идет назад кон дома. Враќањето им је по
свечено, дека тога сите собрани и суредени се враќајет патем пејејеќи пе
сни билј арски. А пред нив најнапред одит момчињата фрлај еќи пушки.
Дури береј е билј е билј арките, момчињата си седит на куп собрани на
едно огледно место, како нивна претстража.

Откако ќа се вратит дома, билјарките пак "и накитувајет (наредува
јет) со гороцвеќе, букова шума и билки враќето, ведрата и бутињето. На
децата им виј ет венци од гороцвеќе и "и носит на глави везден.
Пушки се фрлајет тога ушче од зора дур до ручек сеједно. Дека је
адет во секој а градина (дур не ја огреј ало слнце) да се фрлит (пукнет) по
една пушка за да "и исплашит сите пакосни животинки (како кртови и дру
ги такви).
По теја ручање. А по ручек веднуш девојките наметнувајет нишал
ки на полегатите ветки од дрвјата шо се из село, и на нив се нишајет сите со
ред везден. Тога нишалки се гледајет на сите страни од селото и покрај се
која нишалка на куп собрани девојки и невести. Кога седнувајет на ни
шалка некоја девојка или невеста, една нишарја или лелја ја нишат со јо

жето, а другите је пејетприличната"нејзепесна (надевојкаинаквапесна,

на невеста инаква, на момче инаква).
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А тије билки шо ~и имајет за лековити, ~и чуваје
т за потреба.

16. МАЛ ЃУРЃЕВДЕН (24 априлија)
В Лазарополе ( село) дека храмот имје Св. Ѓорѓија, тога по пушча

ње

црков после одит "По Крсти". А пак мије во Галич
ник одиме По Крсти 25
априлија (напред во старина во Галичник не оделе
По Крсти, а овеја одење

скоро је сторено, околу 1835 год.). Одењето По Крстиј
е како и на Водици,

саде тога врвит из село, а сега не одит из село,
токо околу село. И во овије
два -три дни имај ет нишалки и ора.

17.

АДЕТ НА ЕРЕМИЈА

( 1. ден мајов)

Сnроти Еремија наквечер (откако ќа удрит клепал
ото за вечерна
после) децата одит во своја градина. Тамо одејеќ
и из градина чукајет на са
јанче ивелит гласно:

"Бегај, бегај, поганија!
Ете ти го Еремија
Со светега Танасија"!

Овиј е стихови често ~и повтарајет. Овеј а го правит (со силата

од ови

ј е светци) боже да ~и исподит од градиње сите погнос
ни животинки. И на
Еремија, рано пред слнце, билјарки одит на билје
на едно извесно место
"Локва". Овеја место је тресонечко. Тује се берет
билјарки од овије чети
ри околни села: од Лазарополе, од Тресонче,
од Селце и од Росоки. (А по
некој и одит и од други села, овије одит на спање
во овије села, а nосле со ту
јешните заједно одит и тије ). Тује (в Локва) билјар
ките од сиве овије села
откако ќа наберет билје лековито, поигрувајет
ора со песни, а после си се
враќајет дома.

18. ПОПРАЌАЊЕ СОЛУНЦИ
Откако ќа ~и испратит овците и овчарите на туѓина
или на зимовиш

че (кон Солун) ќеајите ќа поседит дома ушче до
еден месец време заједно
со коњите и коњарите свој и. Во теја време ќа си
носит жито (од тогари) и
дрва (од орман) за до м а да им втасајет за са зима
до пролет, дур да си дојет.
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Кога ќа приближит времето за одење на туѓина (во октомврија), ќа
фатит да се прашајет помеѓу себе: "Кога ќа си одиме?" И откако ќа одре
дит некој ден да го знојет сите, шо сакајет да кинисувајет во тој ден, ќа се
уготвит за кинис, и сите род!ЏПbе ќа·се видувајет и ќа се испростит помеѓу

себе. Во тој ден шо ќа си кинисувајет, ушче дур се дома, секој родншrа ќа си
пој ет на гости у својата роднина да се видит и да го попратит (а!< о сине одит
тога, а ако си одит пак на планина ќа се извидит, а не дома). Ка поручајет
до м а ушче рано, пак после ќа си кинисај ет. На ручек ќа дојет на гости секој
близок роднина шо сине одит, тога да се видит со тиј е шо ќа си одит и да се
испростит. Откако ќа поручајет, ќа си товарит коњите со "парталот" (т.ј.
облекло шо си го носит за на зима), леб кој ј е уготвен за пати зате се викат
патнина, и ќа кинисај ет. Кога ќа кинисувај ет од дома, по обичај от секој чо
век (или дете) требет да истурит наземи со ногата по едно букаре ( стомни
че). Кога кинисувајет од куќата, за секого зготвувајет по едно стомниче
вода пред врата во двор. Тај а вода ј е црпена на чешма млчеј еќи.

19. АДЕТИ НА РАЃАЊЕ
Тај а жена шо заносила се наречуват трудна или тешка. Раѓањето шо
бидуват пред време се наречуват пометнување. А раѓањето шо бидуват на
деветтијот месец се наречуват раѓање. Мајка му на новороденото се наре
чуват роженица, а теја младенче, и ако је дете и ако је момиче. Откако ќа
се родит младенчето, домашните му праќајет по мушчулок едно, две деца
(или момичиња) да кажет на роднините си за новороденото младекче и ти
је деца се наречувајет мушчул:жији. Кога појдувајет мушчуmкијите у неко
јароднина,најпрво 'ипрашајет: "Шоимате?" Атије, акојемладенчетоде
11
те, одговарај ет: "Имаме дете , ако је момиче: "Имаме момиче". Роднини
те им велит: "Нека ви је живо", и им давајет мушчулок, т .е. пари. Мушчул
жијите, откако ќа раскажет на сите родниње за младенчето, си се враќајет
дома.

После, во тој ден роднињето од младенчето, татково му и мајкино
му, дојдувајет сите на видување- честитење, секоја носејеќи по еден чист
леб, (који ако је киснат со квас се наречуват кравајче, а ако је пресен, без
квас- погача) и по едно чинивче ( бокалче) плно со винце и по едно калени
че плно со пилаф или тиганици. Ов:ије приноси 'и носит роднињето за по
нада на роженицата и за клсмет на младенчето.

По теја домашните од младенчето ставувајет софра за да ручајет
роднињето им шо дошле на честитење. Овја ручек се наречуват ризик. На

ризикот, покрај другите јастија се месит комати (зелници), еден, два или
три и една погача пресна, која најпрво на софра ја искршувајет на дробни
парчиња и раздавајет секому по едно парче за молитва, младенчето да би
било вековито и ризикарно (вечно и стреќно ). По ручек си одит секој до
ма.

154

По пет-шест дни после, младенчето го клавајет в крошни и го одне
сувајет в црков на кршчавање. Попот и кумата, воспријемница, го кршча

вајет младенчето по законот црковен и му наречувајет (кдавајет) името.

Тога кумата го даруват младенчето со едно кошулче од ткано платно. По
кршчавањето го донесувај ет младенчето дома. И по теј а испраќајет зовач
ка (невеста) на зовење заједно со едно две деца придружени со неја. Таја
зовачка носејеќи в десна рака здравица (карта, чутура плна со вино) ќа по
завет сите своји родiШње да дојет на гости (ужина). По теја родiШњето
позвани дојдувајет на гости и седнувај ет на софра да ручајет или ужинајет.

Овја ручек или ужина се наречуват гости (гошчаваl!>е ). По дојадувањето
после, донесувајет домашните на софра, по адетот старински, еден леб, за
да го дарувајет гостите младенчето. Даровите се обична пари (монети)
златни и стребрени, и најпрво го даруват попот и кумата и домашните, а
после и сите гости со ред. Овеја дарување је за клсмет на младенчето. Тога
домашните го дарувајет попот со една риза. Старци (мажи) не одит на
овакви гости, дека овије гости се бројит женски гости. Кумата ја дарувајет
со една дарпна и риза. После го креват лебот од софра едно дете татково и
мајкино заједно со даровите на него и го однесуват на роженицата. По теја
си станувај ет гостите и си одит секој дома.
Човек еднуш се раѓат, еднуш се женит и еднуш_умират.

На треќата вечер по раѓањето дојдувајет наречниците и му наречу
вај ет на младенчето се шо имат· да му бидет во сета живот негова. Таке ве
рувај ет нашите жени миј ачки, по старобабинско усно предавање.

20.

СТРИЖЕЊЕ

Откако ќа сторит новороденото дете пол година до цела, најпрво
требет кумата да го застрижет.
Стрижењето било овеј а.

Со ножици ќа му земет од косата на главата од 5 места (на крст ):
1) на врват од главата,

2) над челото,
З)одзади,

4) над десната уво и
5) над левото уво.
На стрижење малечко се брале гости како и на раѓање.

21.

СВАДБЕНИ АДЕТИ

Свадбениве адети се разделени на три отсека. Во првијот отсек се
опишани тије адети шо се пред свадба, во другијов свадбата, а во треќијот
тиј е адети шо се по свадба после.
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Одење по невестата

15()

А) АДЕТИ ПРЕД СВАДБА

а) ВРШЕЊЕ (ВРША ЧКА, ЗАВРШУВАЊЕ, ДОГОВАРАЊЕ)
Татко му на теја момче шо порасло за женење, заједно со сите куќни
му избират девојка. Му кажуват и на момчето која девојка му избирајет
за

вршење. По теја, по општото нивно согласување, татко му сам
одит или

праќат некого од женатите свој и синови, или некој други свој роднина шо
је кадар да ја свршит таја работа, вршењето, т.е. да ја свршит (испросит)
таја девојка шо ја избрале. Пратеникот се викат стројник. Понеког
аш и
жена бидуват стројница. Стројникот еднуш појдуват тамо и го прашат
тат
ко је на девојката. Тој му велит тога: "да се допрашаме". Татко је на девој
ката се допрашуват со куќните своји да ја дајет девојката каде шо ја сака
јет (просит) или не. Девојкатаја прашајет браќаје (или сестрије постари,
можени), дека се страмит од татка си и мајка си. Таја ако неќет да ја дајет
каде шо ја сакајет им велит: "неќу". А ако сакат, млчит, т.е. не им одгова
рат никако, дека је страм да им речет сакам. И таке ќа се научит браќа
је и
ќа кажет на татка си, сакат илинеќет девојката.
На второто прашање му кажувајет на стројникот: "Ја даваме девој
ката или не". Ако не ја давајет, стројникот веќе не се повраќат, токо
ќа си
тра:жит друга девојка. А ако ја давајет, тога му кажувајет во кој ден
да до
јет да ја врзет ризата. Во одреденијот ден стројникот го земат со себе
ни

шанот (тој је едно ризинче и во него врзан еден алтин) и одит тамо. Седну
вајет в чардак на постела заједно со стројникот и татко је на девојката
и
други негови родниње. Пред нив куќните ставувајет софра, а на неја кла
вајет една погача, особено за тога месена и над неја едно калениче (плно)
со суво грозје. Тога стројникот го изваѓат од пазува нишанот и го клават
на лебот. Таткото девојкин го земат нишанот, го погледуват (го погледу
вајет и сите седнати) и тој час го праќат на девојката, која је в клед, заедно

со нејзините другачки, девојки. А куќните донесувајет на софра една
риза
и во неја врзувајет еден косај лебец, земен од стреде од nогачата, неколку
зрiШ;а nченични, неколку зрнца од сувото rројзе, едно строче босилек
не
пресаден и со корен и едно строче расад неnресаден, и ја давајет на
строј
никот.

По теја донесувајет на софра ракија и мезиња. На пијење ракијата го
честитит вршењето, а по теја се напивај ет. и кафе. После стануват стројни
кот и си nојдуват у момчето.

Кога ќа дојет стројникот у момчето,ја дцват ризата на татка и ја чу
вајет в ковчег. По теја седнувајет на nостела стројникот, татко му на мом
чето и сите нивни посвои родниње шо, по нивни позив,
дошле на честите

ње вршењето. Куќните ставувајет nред нив софра и на неја клавајет
се
какви мезиња и ракија. Еден од куќните тој час одит да му кажет на поnот
дазаnишитво кој ден је сторено вршењето. Тога зафаќајет да фрлајет
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пушки за да го огласит вршењето. На овеја огласување со пушки идет на
честитење вршачка сите нивни родниње, комшији и пријатели. На пиење
ракија давајет секакви куси молитви, здравици. А откако ќа се напијет ка
фе, после си одит секој дома, а по некој од најсвојите родниње остануват и
на ручек. Од тога дур до свадбата момчето свршено се викат свршеник, а
девојката свршеница.

Момчето немат време (ни пак му се пристојит) само да избират де

војка, дека кога се берет оро зиме, теја не је дома, токо је на туѓина, а пак
лете, кога је до матеј а, не мај ет ора. Зате му избирај ет девојка, мајка му, се
стри му и снаји му. И по тој ред татко му се допрашуват со куќните си и му
избират девојка.

Вршење бидуват во овије два месеца: во јунија и во јулија, а ретко
во други месеци. Време од вршење до свадба бидуват за една година или за
две. За теј а строј никот и татко је на девојката се договарај ет за една ли или
за две години ја вршит девојката. Стројник е од старословенски глагол:
стројон, иш, ит (овја глагол у насје заменат со глаголите: права, иш, ит
правит договор, и врша, иш, ит). Првијот пот празна риза не се праќат, не
фелат, зате во неја клавајет леб и пченица, за клсмет, босилек и расад, за
плодност, непресадени (т.е. непреместени од каде mo расле)- да не овдо
вет и да се не преможуват или да се не преместуват од една куќа во друга,

гројзе за да имајет милост можат и невестата. Со запишување денот на вр
шењето, еве каков ред имаме за да немат кавга: како

mo се со ред запиша

ни вршачките, таке и со ред се венчавајет (во еден ден), и таке со ред се фа
ќајет на оро младите невести. По вршењето после, роднињето девојчини
свршеников го викајет зету, татка му свату, а целијот му род сватошчина.
А пак на зетот, таткото на девојката му је дедо, мајка му је баба, брат је му
је mypa (илишуревиво множина), сестраје мује свеска (или свески). Таке
и татко му на зетот и сите му родниње татка је на девојката го викајет сва
ту, мајкаје сваќе, а сијотрод нејзин сватошчина.

б) СО ЖИВО СТРЕБРО*
По седом-осом дни по вршењето после куќните од сврmеникот: не
вести, девојки и деца пратени од постарите одит у сврmеницата ије носит
една општа куќна праќаница, т.ј. еден алтин и едно ризинче и други куќни

праќаници- пари (закаченинајаблко или заврзани за цвеќе ). Тогаје носит

на свршеницата и малу жива стребро во едно цевче или шишуле. Зате ове
ја одење се викат одење со жива стребро. ( Свршеницата овејаживо стреб
ро го носит кај себе за да ја не фаќат маѓија). Тије кога дојдувајет у сврше
ницата одит в клед каде неја. Тамо тије се здравувајет со неја и ја дарувајет
пари; а праќаниците "и давај ет на некој а жена от куќните. А пак мајка ј е од

свршеницата им дават дарови: на свекорот и деверите по една риза бела, на

*Се изговарапод еден акцент (живостребро ). Ред.

158

свекрвата дарпна кивчена, а на другите по едно ризинче шарено.
Тога тије
не руЧајет у свршеницата, токо 'и пречекувајет саде со мезе. И
по теја ки
нисувајет и си дојдувајет дома. Даровите пратени од девојкина
роднина 'и
давајет на свекрвата, а таја 'и раздават на куќните кому како
шо се пра
тени.

Од неколку години овамо зафатије живото стребро да го не
носит

после, токо го носит стројникот на вршењето, за да им не одит
арч (тро

шок) на обете сватошчиње.

в) МУШЧУЛОК ИЛИ ДОВРШУВЈ\ЊЕ

Мушчулоци правиме на Голема Богородица
ла (8 септемврија).

(15

августа) или на Ма

На Голема Богородица наутро у момчето донесувајет по една
праќа
ница (подарок) од секоја нивна роднина - таткови му и мајкини
му, шо 'и
праќајет на девојката свршена. Јотрвите и золвите и деверчи
њата, тије са
ми сија дарувајет свршеницата в клед. А тој дар шо се праќат
се викат пра

ќаница. Праќаницата ј е еден алтин (урубиј а или поголем) и други
стребре

ни пари, закачени на круша или на јаблко, или нанижани на китче
цвеќе. А
куќните од момчето си уготвувај ет една куќна праќаница
од сите куќни,
т.е. од свекорот, од свекрвата и од деверите. Носит и прстен
или три алти
ни во едно убаво ризинче врзани, за девојката. Сите праќани
ци збрани во

една торба 'иноситјотрвајенасвршеницата.

По теј а браќа му и сноји му на момчето и неколку други најсвоји
род
ниње кинисувајет да одит у девојката. Овеја одење се викат одење
ризи
(или на довршување ). Напред одит децата, по нив мажите, а по
нив девој
ките и невестите. Кога ќа појет у девојката, домашните 'и
пречекувајет во
двор; мажите и децата се качувајет на чардак и седнувајет
на софра, а же
ните и девојките одит в клед при девојката свршена. Крај неја
се набрани
нејзините посвоји родниње, невести и девојки другачки.
Тамо таја шо 'и
носила праќаниците 'и дават на сноа је на девојката сите праќани
ци со ред,
кажувајеќије по име која чијаје. По тејадевојките одит в клед,
а невестите
се качувајет на чардак и седнувајет на софра, коде мажите си.
Тога го кла
вајет прстенот (т.е. тије алтини со ризинчето) на софра на еден
леб (на
чело ). Него го земат од лебот татко је на Девојката. А во некој
и села и пра
ќаниците 'и давајет на софра, а не в клед. По теја зафаќајет
да пијет ракија
и да ручајет. По ручек невестите и децата слегајет в клед да
се здравувајет
со девојката свршена. Невестите и девојките се бацувајет ( здравува
јет, це
ливајет) со неја уста со уста, а децата 'и здравувает в образ. Тога
тије (не
вестите, девојките идецата) јадарувајет девојката свршена со
пари. А тат
ко је на девојката уготвуват дарови за сета роднина ( куќни и
надворни).
Дарови се на мажите по една риза бела, на жените по една дарпна
кивчена
(т .е. со киски), а на девојките и децата по едно ризинче шарено. Даровите

uo
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'идавајетна тајашо 'идонеслапраќаницитеијекажувајеткој дар кому је
пратен.

По теја си кинисувајет мо:жи~е и жените и си дојдувајет, пак после
суредени, како шо оделе.

Кога си дојдувајет дома у момчето, даровите (и неколку јаблка од
роднинатадевојкина, т.е. одтаткаје,мајкаје и браќаје, од сите општо пра
тени до сите куќни у момчето и до надворни по едно јаблко; а на секој е ја
блко закачени по една- две- три пари старски за поздрав) 'и давајет на све
крвата.

По теја татко му од момчето праќат една зовачка невеста, придру

жена со едно дете, да 'и позовет сите свој и родниње да дојет на гости на ве
чера. Таја 'и зовет роднињето со здравица (карта плна со вино) и кога пој
дуват у некоја роднина, првин 'и послужуват со здравицата домаќинот ве
лејеќи: "Ви чинеје здраво-ј )КИВО од дома, да дојете на гости". После 'и по
слу)I<уват и другите со ред зовачката и 'и позовуват сите родниње.

Домаќинот ја земат картата и првин дават неколку куси молитви
здравици, а после се напиват од виното.

Татко му на момчето уготвуват, колку шо МО)Кет, добра вечера.
Оваја вечера се викат .мушчулок. По теја сите позвани родниње дојдувајет
на гости, на вечера у татка му на момчето свршено. На вечерата јадет, пи
јет и пејет песни и се веселит. На довечерувањето 'и давајет на гостите да
ровите, пратени од татко је на девојката свршена. А по вечера после си
одит секој дома. По овеја довршување после, свршеницата се кријет од си

те свршеникови родниње. Пред неколку годиње на довечерување, куќни
те донесуваје на софра еден леб, на кој фрлаје пари татко му на свршени
кот и сите гости со ред. Овије пари 'и даваје на стројникот (ако не беше ку

ќен, токо надворен, роднина или пријател), како награда за вршењето. А
сега овја адет је скусен, т.е. леб не изваѓајет. А татко му на свршеникотмо
жет пак да му дајет мушчулок (награда) на стројникот насамо. Името на
свршеникот не го споменат, такуѓере и сите имиња од куќните на сврше
никот не 'и споменувает.

Напрежните дарови шо 'и даруваје девојките и децата од зетови род
ниње се викаје лешници. Лешник- мунизда од секаква боја и ни:жени на
различен начин, и спроти обликот си имаје особени имиња. По негдегоде
на лешникот имаје нанижани и стари пари стребрени. Овије лешници да

рови шо 'и нижеше свршеницата, сега се заменати со ризинчиња, поради

забавата (денгубата) на НИ)Кењето им; в наше село Галичник се оставени
на 1861 год.
Напред по ризи оделе мнозина у девојката и ручале, а сега одит по
малцина и повеќето не ручајет (токо саде со ракија и кафе 'и пречеку
вајет), а по малцина ручајет (т.е. у богатите). Сега одит многу и премногу,
али нигде не давајетручек.
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г)СКОСТЕНИ
Есени, кога си одит мажи на туѓина, давајет на куќните подароц
и
пари. Зате татко му на свршеникот, кога си одит на туѓина, остават
на куќ
ните си еден алтин да го однесет на свршеницата. Куќните од
свршеникот
(тој дар заједно со други праќаници и едно ризинче) го носит на
свршени
цата на Митровден или на други празник. Тога је носит на свршени
цата ко
стење; затеја овеја одење се викат одење е косШени.

д) ЕДНО ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА ПАВЕЛ РОВИНСКИ
По овеја редот на опишувањето на свадбените обичаји се губит
и на
станувајет прекиди и празниње и теја шо је опишано је без
ред и нецело.
Сево овеја је дојдено по причини шо пишаниците Паневи по
смртта му не
се останати уредени, токо испретурени и измешани. Брат му
Алексо пре
зел на себе да ~и уредит и да доплнит некоји празниње, али и
тој не успејал
многу. Издавачов, руски конзул во Подгорица, П. Ровински
имат вложено
многу труд за да го уредит рукописов Панев и ја му се чуда како
сепак мно
гу успејал. Човек странец, не знојеќи убаво ни српски книжеве
н јазик, а
ушче помрва галичко наречје, се нашол пред илјадници помали
и пого
леми листиња и деметчиња, пишани од повеќе рукописи,
пишани многупо

ти со плајваз и пишаното избледено и истрајено, со мнргу бришани
ци и до

пишуваници; се нашол пред рукописи пишани нити по српски
ни по бугар
ски начин, токо пишани со азбука од 38 букви и со измешан
правопис. Ро
вински да беше бил и галичанец, пак ќа беше видел голема
мока, а оваке

душата му знојет. Додајте на сево овеја и преситно пишење на
пок. Панета,
толку ситно шо Ровински бил принуден да се служит со стакло
за увеличу
вање, тога ќа МО)Кете да разберете и да ја оцените сета мока и
сета заслуга
Ровинскова.

Нека му се, на овеја место, макар и после педесет години, изразит

фала и слава за големијот му труд и од страна на угледна Ѓиноска фами

лија и од страна на цело мијачко племе, шо не пропаднал трудат
на овја

наш знаменит МО)К и мученик, који ни оставил верно огледал
о на нешчо
шо је најдраго: на нашата народна поезија и на наши ретко богати
и убави
обичаји. Покојниот Пане может да се Цt)НИТ како еден мал Вук
Караџиќ.
Слава му!

Б) ДЕЛОВИ ОД СВАДБАТА

На едно место Пане ~и набројуват сите делови од галичката свадба

оваке:
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1) Вршење.
2) Со живо стребро.
3) По ризи (мушчулок).
4) С костење.
5) На Водици.
6) На Летник (со млњак).
7) На Велигден (со црвено јајце ).
8) Со гројзе (кога дојдувајет солунци).
9)Настрој.

10) Сватови.
11) Видување.
12) По венчање и на собор- панаѓур.
13) Поклонари.
14) Замесување.
15) На Првиче.

а) МУШЧУЛЖИЈА
М ушчулжиј ата (стар побратим од зетот) земат во една торба една
ќа дојет у девојката, ќа имја дајет торбата сосе ) а
карта плна со вино и кога
.
~
.
. ~
ТИЈе ка го претурит теЈа вино и ка му Ја наполнит картата со нивно вино. Ка
~у к~ај ет во торбата и едно. сомунче леб е~ и една плешка со се месо и ќа му
ЈадаЈетназадна мушчулжжчата. ГодаруваЈети со една риза бела, којајавр
зуват на гривата од коњот и брзо се враќат назад во сватовите.

б) СТРОЈ, СТРОЈЦИ*

(Изваѓање девојката на прстен)

... Девојката на прстен ја изваѓај ет брат ј е и сној а ј е оваке: им бацуват

рака на сите стројци со ред. После се враќат начело каде свекорот и му да
ват чаша плна со вино. Тај а првин му целиват рака, по теј а ја земат чашата,
пак му целиват рока и му ја дават чашата. Тога свекорот го клават прсте

нот (алтин) во чашата, која ја земат брат је девојкин. По тејаја слагајет де

војката в клед. После во двор на одење, девојката им туруват вода на сите;

по теја им целиват рока на сите со ред, а тије ја дарувајет со пари. Посвоји

те ~и целиват в образ. После, таја го поведуват коњот од свекорот и му це

ливатрока, а тој јадаруватитаја сисевраќат.

* Одамна, имат скоро 60 години, како се стројци изоставени. А стројците беје
прва и најтешка софра и со нив свадбата и се зафаќаше ден пред Петровден.
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... Еве за на строј шо носит свекорот:
1) Еден колач, т .е. чист леб киснат.
2) Една пресна погача и
3) Еден леб чист киснат.
4) Павти сосе коланот.
5) Игла стребрена за на глава.
б)Прстен.

7) Чегли чисти едно рало.
8) Сапун еден калап (во чеглите).
9) Огледало.
10) Чешел.
11) Коприна до 5 драма
12) Дарпна еднаискивчена.
13) Конци за дарпна ленени до 20 драма.
14) Суво гројзе до 150 драма, измешана со леблебији.
15) Ориз до 1 ока.
16) Една риба Охридска до една ока.
17) Една карта, плна со вино, које ќа го исrшјет на строј и после

ќа им ја наплнит.

пак

18) Едно бардаче со ракиј а плно, после ќа го послужит.
19) Свитки едно рало.
20) Ризинче.
Стројците откако ќа седнет на софра, најпрво
ќа 'и извадит лебови
те и ќа 'и клај ет на софра: прво лебот, а над него
колачот. На колачот ќа 'и
наредит сиве горе побројани шејови. И откако ќа
'и видит да се сите токмо,
ќа ја кршит пресната погача свекрова оваке. Над
неја ќа клајет една риза
бела и ќа ја фатит двајца (еден јунакова роднина,
седејеќи; другијот девој. кина роднина на нози) и ќа ја кршит на две половини. Обајцава
кршачи се
претекајет кој да земет поголем дел .... Гледаје
'Т"'ѓоа кој ќа земет поголем
дел, тамо ќа бијет повеќе клсмет. Свекровата полови
на од пресната пога
ча ќа ја искршит на мали парчиња и ќа 'и.раздајет
по софра на старците, а
половината ќа ја однесет в клед коде девојката зај
едно со колачот и други
те шејови. Белата риза над погачата ќа си ја земет
свекорот назад; лебот
свекров ќа го оставит на софра, тује ќа го јадет,
а колачот и половината
пресна погача ќа 'и искршит в клед и ќа 'и раздај
ет на девојките. Гројзето и
оризот и рибата го давајет на девојките за вечера
.

Татко је од девојката ќа извадит дарови и ќа 'и
даруват стројците
(дарпни, ризи, скутничиња).
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Откако ќа се најадет стројците, ќаја извадит девојката на прстен *,да

бацит рока на стројниците и тије тога ја дарувајет. Откако ќа бацит рока
на сите, девојката ќа му бацит рака на свекорот и ќа му дајет чаша, плна со
вино. Свекорот не се напиват од теја вино, токо ќа ја клајет чашата на
софра и клајет во чашката, теја шо ќа ја даруват девојката, т.е. )I<Јiтици од
него и од сите куќни. После ќа и м ја дајет чашата плна и ќа ја земет браќа је
од девојката, ќа се напијет од виното и ќа видит шо ја дарувале. После
девојката ќа си појет в клед со другачките си. По теја ќа слезет )Кените од
стројците, ќа појет в клед каде девојката и тамо ќа ја дарувајет и горе веќе
не се качувајет, токо тује ќа чекајет да слезет стројците.

в) СВАЌА
Сваќата ја носит кога одит сватови и таја ќа ја оставит у девојка
та, а од девојката ќа им вратит назад друга сваќа. У девојката ја пејет сва
ќата таја вечер кога ќа ја испратит девојката. А у зетот ја пејет сваќата ко
11
га ќа го затворајет со невестата.
11

....

По венчавката на невестата одење во куќата на младоженецот

* Овде је

направена некаква збрка, а!lи пак ја изнесува како шо је, иако се

повторув<~.т нешчо. Р. 02њантшќ.
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г) ДОВЕДУВАЊЕ НА НЕВЕСТАТА

1. Кога ќа приближит невестата во дворот од куќата од момчето, де

војките и невестите (песнопојки) ќаје 'и пејет овије песни:
а )Да мори туѓ а туѓинке ...
б) Добар ти вечер, свекрво! ...

в) Слези, 1ано, од брзего коња ...

2. Кога ќа дојет невестата во двор (од куќата од момчето ), свекрвата

ќа излезет на врата да ја пречекат со сито на глава, а во него леб чист
и ви
но во едно котле.

3. Кога ќа ја донесет невестата во двор (со момчето), ќа го запрет ко
њот шо го јават таја. Тога старијот побратим ќа го донесет фесот од
зетот
и уздата од коњот од зетот: со една рака ќа је го клајет фесот на глава,
а со
другата рака ќа је ја клајет и уздата на главаје. А тајаја климат главата
и
ќа не остават да је 'и клајет на глава фесот и уздата.
4. После ќа ја слезет од коњот, ќа ја застојит наземи и ќа ја фатит за
едната рака под рамо девер ј е, а за другата старијот побратим, ќа ја водит
и
ќа ја донесет в куќи. Кога ќа дојет до вратата, свекрвата ќа станет и ќа одит
пред неја и ќа је го клајет ситото в мешарка. А кога ќа до.јет до врата неве
стата, првин со десната нога ќа пречекорит прагот за да је одит работата
на десно. Невестата, кога ќа ја донесет в куќи, првин ќа ја буцнет со глава
та од котот, а после и од синжирот шо је над огнишче.
5. После ќа ја однесет до мешарка и најпрво ќа засејет малу брашно
чисто (пченично) со ситото, а по теја на лебот (шо бил во ситото) ќа засу
чет (ѓоа сучет печиво) со сукалка. И дур засејуват и засучуват невестата,
другите ќајејапејетовајапесна:
Умејала невестата
Погача да месит ...

6. По теј а ќа је дајет на невестата едно котле бело, плно со вино, и ќа
'и послужит со ред сите родниње од момчето: најпрво кумот, после деда
си
(ако имат ), после свекра си, девери си и други родниње. После баба си, све
крва си, стрини си, јотрви си и золви си (шо се постари од зетот и се може

ни) и други родниње. Дур да 'и служит невестата, другите ќа је ја пејет ова

јапесна:

Умејала невестата
Кумот да послужит ...
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д) РУВО МОМИЧИНСКО

Девојката (момичката) најнапред облекала на себе кошула, а од не
колку (50 години) овамо врз кошулата облекат елек ил"' минтан. Елек не
мат рокави, а минтан ј е елек со рокави. Напред не носеле ни елек ни мин
тан. Над елекот облекат кошула платнена, која имат везаници со прежа
чиста и алосана (т.е. црвена и жлто-црвена), а негде-годе се нашарени со
бела прежа, жлта и зелена. На секој рокав имат по три киски од прежа ало
сана. Кошулата ј е везана и ј е од грло до појас на о б ете страни и теј а везано
се викат парта. Кошулата је длга до една педа под колена. Над кошулата

облекат долама кој а имат рокави до лакти и ј е длга до колена. После ќа се
опашет со појас (црн) кој имат реси (црни) на обете страни и се длги до
еднапеда.

Над него ќа опашет препашка црвена и тај а имат реси црвени на обе-

.те страни и се длги до една педа. После ќа си клај ет пред себе црв е на скути
на, кој а имат основа ленена, а јоток влнен и црвен ( алосан) и негде нашаре
на со бел ј оток и зате ја викај ет ленена скутина. Тај а ј е широк а од две стра
ни зашиени една за друга, а длга је дР колена. Оваја скутина немат китки
(реси). А едни пати носит алосана скутина, која имат китови и се наречу
ват китена скутина. Над скутина еднипоти клават бовча црвена; тај а ј е ши
рака од две страни, а длга ј е до под колена.

Наглаваноситкапа (т.е. фесбез киска), аподнеја клаватмарама од
тенко платно бело која се викат дарпна. Таја имат 13 киски од бели конци
леневи, промешани со малу конци од црвена коприна. Дарпната ја запну
ват за капа со игла железна.

Нозите си обуват со објала, који се длги до колена, од клашна седа
(на таја клашна основатаје од бела влна ијотокот од седа). После ќа изви
јет со опичаници (т.е. врвци од бела влна), со која ќа "и зафатит и опин
ците.

Лете не носит кожувче, а есени, откако ќа се сторит времето студе
но, и зиме облекај ет кожувче, кој е немат рокави и ј е длго до пој ас.

Овакво облекло носит нашите мијачки девојки во делник (работен
ден), а во празникпак такво облеклоносит, саде шо јепоновоииматима
лу нешчо разлика. Еве колку.

Во празник дарпната си ја запенат за капа со стребрено игличе, кој е
во еднијот крај имат остлица (петелка), на која висит три синжирчиња,
кој и на длниот крај имајет по една пара стребрена. На обете пазуви на до
ламата по еден чапраг стребрен (множ. чапрази). На уши клават ушници.
На плешчи меѓу рамена клават плетеница, која је запната (закачена) со
така на вратот за доламата под дарпната. Кога облекат кожувче, тога пле

теницата си ја носит над кожувче. П.irетеницата ј е правена од мре)ка црв е
на ије од три киски који се длгидо под појас. Напојас клават китка цвеќе:
качунка, подлеска,гороцвеќе, љубичица, босилек,трондафил,копидан,
невен, ружа или жунжуле и смиљ.

На нозите си обуват чисти (црвени) чораби, који се плетени uд влне
на прежа (вапцана, бојадисана) чиста и алосана, а негде-годе нашарени и
со бела прежа и зелена, и се длги до колена.

·

Над чорабите обуват и назовици, који се од клашна црна (илн б~ла),
а после вапцана чиста- црв е на. Најпосле си обуват чегли (множ. од ч~ГL' л).
Заборавено 2оре. На роците си клават нароквици, који се длги од

зглобот до лакотот, и се запетлувајет со тритоки (петлици). Тије се од кт.t

шна бела, вапцана чиста - црвена или алосана. Ама нароквици на роци Ј rо
сит, кога имат облечен елек, кој немат рокави; а кога облекат минтан, Kt)j
имат рокави, тога нароквици не клават.

ѓ) НЕВЕСТИНСКО ОБЛЕКЛО
И невестата најпрво обле

кат на себе минтан, а после кошула,

а над неја клашеник. После ќа се
опашет со пој ас, а над него со пре
пашка. После ќа си клајет пред себе
скутина или бовча. А после над пре
пашка ќа си клајет колан, којије од
црвена чоа или од кадифе, нашарен
со срма и опточен по крајишчата со
гајтан срмен и кој на обата краја и
мат по една пафта стребрена. Паф
ти обична 'и носит отспреди, који се
запетлувајет со така.

На глава носит дарпна, а над
неја отспреди клават игла стребре
на, кој а за дaprnraтa ја запенат со три
токи и зафаќат сета предна полови
на од главата; а на иглата еден алтин

(жлтица), који висит на челото. На
уши носит уiШIИЦИ, или наместо уш
ници неколку алтини нанижани на

конец копринен. На грло напред но
силе ѓердан стребрен, а такви носит

тиј е шо имај ет, ама правење нови
ѓердани је изл~зено од обичај. На
роци клавајет белегжији тије шо
имајет. Когаје студено времето, зи
:м:е, над клашеник облекат кожувче
без рокави, кој е ј е длго малу нешчо
Невеста во галичко руво

до под појас; а кога је топло време
то, не облекат. Невеста не носит ка
па на глава, токо носит со кај. Тој со-
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кај со горнијот крај се клават на глава (наместо капа) и таке меѓу рамена
висит на плешчите и је малу нешчо покус од клашеникот, а широк је до
една педа и пол. Тој је правен од клаtпна бела, вапцана алосана боја, иски
тена со киски и китови од влнена прежа алосана и со нижаници од мунизда

(монистра) и со ширити срмени или клабудан. Заради да не тежит на глава,
сокајот со една тока се запенат за клашеникот на вратот (шијата). Кога
имат кожувче облечено, сокајот над него се носит.

е) ЈОЗИК, РУФЕТ (РУВО) И ВЕРА

Во Мала Река се зборвет мијаЧкијозик. Него го зборвет и исламизи
рани и рисјани. А во Горна Река се зборвет арнаутски јозик, ама спроти
другијот јозик, арнаутски (шиптарски), реканскијот јозик, арнаутски је
подебел и мешан со мијачки. А во селата шо се на југоисточна страна во
Горна Река повеќе зборвет мијачки, отколи арнаутски. Во Беличица и Ки
чиница се изговарајет обата јозика миј ачки и арнаутски, ама повеќе го из
говарајет арнаутски отколи мијачки. А во Маврово, Ниќифорово и Леу
ново изговарајет саде мијачки, саде подебело го изговарајет.

Во Мала Река носиме мијачки руфет и исламизирани и рисјани.
Мошкијот руфет шо го носит исламизираните во Мала Река, мрва делит
од рисјанскијот руфет. А жените исламизирани го имајет изменато руфе
тот. Не носит како рисјанските жени. И во Голема Река, малу разлика
имат мошкијот руфет, отколи руфетот мошки во Мала Река. А жените во
Голема Река, и исламизирани и рисј~нски, еднаков руфет носит и делит од
руфетот шо го носит жените во Мала Река, који се наречуват мијачки ру
фет.
Исламизирани и::м:ајет и во Мала Река и во Голема Река; пак таке и
рисјаниимајетиво Мала Рекаиво Голема.
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XVII.

ТОПОНОМАСТИКА

(имиња на места)

1. Г АЛИЧНИК, ЈАНЧЕ И

СУШИЦА

Почнуваејќи од Радика и Ј анче, кон Галичник
и Бистра, се редит
овије места:

, Лојза, Црвени Брегови, Песогорица, Круши, Лазеви, Сушичка Кра
ста, Гурѓево Брдо, Кокошарник, Попоска Воде~
а, Мазно Гумно, Ко-

Селото Ј анче крај Радика
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лачево Гумно, Расадишча, Папрадишча, Глогови, Јанкулово Чешмиче,
Еѓупско Чешмиче, Рамнишча, Каменица, Шкила, Старо Село, Св. Петка,
Св. Стреда, Св. Недела, Дренова Краста, Кртуљ, Брженица, Грнчар, Шур
дова Ливада, Топузоски Ливаѓе, Богданец, Врв, Чадиурупу (Чадијеви Ру
пи), Голема Меѓа, Скришни Орници, Старци, Вирови (чешма), Кољце, Су
шички Извор, Врашканец, Костадиново Кладенче, Шарен Пејко, Чет,
Митров Кладенец, Србиновица, Куцулова Ливада, Турски Пот, Стамени
на Смрека, Вир, Сама Бука, Кршанова Ливада, Крстатни Орници, Клису
ра, Б алчевици ( чешма), Селска Ливада, Врелишка Вода, Павлова Ливада,
Крстец, Бардеш (голем и мал), Павли Дол, Веливрв, Корита, Богато Ко
рито, Чатаљ (раскрсница), Строги, Метеризи, Русин, Илево Бачилишче,
Пресе~ка, Преслап, Тонивода (понорница), Грло, Фрчец (дува, фрчи ве
тар), Гинова Чешма, Смрдливи Вирови, Стража, Десов Тор, Дамчулица,
Капикур (мала чешма), Черешниче, Јаворче, Попова Нива, Тетиловица,

Стоилево Гумно, Говедарник, Меденица (висок врв од 2.100 метри), Стог
(сено во форма на пласт над Галичник), Калуѓеровица, Пеш, Анѓелина
Пешка, Дамишча, Лемилуче, Голем Рид, Преку Седло, Глобок Дал, Ко
филковица, Трпенжица, Башчешма, Укален, Маркова Стопалка (се ми
сли на крале Марка), Горна Нива, Длна Нива, Гладе)К, Отспротија (страна
наспрема село ), Чакарица, Чучка, Упија, Дуќанче, Чортан, Странка, Ели
ца, Тортеска Краста.

2.ТРЕСОНЧЕ
На деснијот брег на Тресонечка Река се наодит: Света Петка, Мари
јово, Рамнишча, Спир (граница), Јанчев Дал, Левчишча, Краста, Врбје,
Брегови, Турски Гроб, Тошина Вода, Жумка, Крушки, Допче, Присојче
(извор), Старо Гумно, Горни Присој, Груместа Краста, Брајковец, Чучу
кови Колиби, Попова Нива, Пецово Гумно, Пешково Корито, Водици (во
карпата има икона), Длна Лебарица, ~орна Лебарица, Дренови, Еѓупски
Дрен, Црна Краста,Чашурков Дол, Гурешков Дал, Опнишуп, Орлово
Седело, Маркова Стопалка (се мисли на Крале Марка), Перкова Бука,
Гуменце, Подвисочица, Сини Вир, Алилица *.

*

Прочуената пештера на сталагмити и сталактити долга над 250 метри. За оваа
пештера е врзана легенда за некој чобан на име Алил, којшто го затворал стадото во
неа при лошо време. Освен ова, се прикажува и за баснословното богатства што го

криеле во пештерата качаците (грабачите ), а кои што го ограбувале од државата, би
дејќи низ Тресонче водел државниот пат од Кичево за Дебар, а тресончаните по при
вилегија го чувале патот и се викале дервенџии. Како надомест за оваа привилегија
турскиот цар Меџит (пред 350 и повеќе години) им ја отстапил целата планина на
тресончаните, се д'о месноста Три Гроба. За ова селото има и документ, преведен на
српски, но сето ова не му помогна на селото Тресонче од страна на нашите власти да не
му се одземе добар дел од ова планинско пасиште. Селото еве дваесет години води
судски спор со државата.

Да имаше среќа и ум, не смееше да дојде до ова. Треба да се надеваме дека прав
дата ќе триумфира и дека државата нема да·го осуди овој напатен народ.
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На левијот пак брег се овије места:
Рудина, Локва, Марков Чардак, Паршеви Пешки, Соколиц
а, Смр
дешница (извор), Борон, Митрево Кладенче, Врлев Кладенец,
Три Красје,

Сирмино Ливатче, Огненово, Ѓурчиново, Бучлики, Силјанова Нива, Ку
чева Вода, Ѓорѓева Равен, Кашкавишча, Тризлова Равен, Чуки, Лазови,

Завори, Кически Аргачи (лежишта за стада), Голем Дал, Рофјоса
н Камен
(камен удрен од гром), Грујов Кладенец, Два Кладенца, Петкоск
а Ливада,
Думов Стол, Студена Водица, Горна Воденица, Солишча (солила
за ста
да), Селски Ливаѓе, Сталево Кладенче, Дајдовец, Б о.шковица,
Б утка, Гло
гови, Влакои, Опал (изгорена шума), Шарка, Небидница (т .е. не
била), Из
вор.

Називи на места во планината:
Племнешчица, Маскаревец, Мијова Планина*, Грковица,
Говедар

ник, Строга (за лочење на смешани овци), Поткамен, Жангори
ца, Марин

ско, Голема Ливада, Врапчева Вода, Ќирилевец, Шарен Пејко, Близна Во

да**, Три Гроба, Породин, Горно Полце, Мрдајчица, Србинос
ки Ливаѓе,
Пановица, Полце, Борчиново, Горна Поличица, Д~на Поличиц
а, Клука
чица, Стољка, Студена Водица, Брзовец, Брадинова Рупа,
Коритник,

Коњски Гроб и Плоча.

3.

СЕЛЦЕ

Село Селце, прво и најблизу до Тресонче, 'и имат овије називи:
Голобарник, Широка, Угари, Краста, Круши, Длна Чука, Горна
Чу
ка, Тесла, Ј агров Дал, Ј очмишта, Венец, Дрезга, Суво Пол е,
Нинов Камен,

Јадово, Ќурков Дал, Извор, Равење, Скала, Млака, Осојница, Уши, Бога

то Корито, Софра, Пискупија, Бравец, Мушчарник, Лазо~и,
Гаришча,
Мечкин Брлог, Лебарица, Пејкови Нивје, Тубим, Цветковиќево,
Улишча,
Субур, Свет а Петка, Дупчиња, Топола, Задел, ШуплИ:вец, Бре)кињ
а, Води

ци, Скали, Кленче, Крстатница, Чекул, Завар, Подјаор, Ѓубе.

* По преданието на некој Мијо Војвода, којшто со народот излегол да ја пре
чека турската војска до Царевец (Царева Чешма на Бистра, во
синорот на село Мавро
во).

** Интересен извор на источниот дел на Бистра Планина, којшто може да по

служи како типичен пример за природна бифуркација. Водата
од овој извор се дели на
две поточиња, од кои едното тргнува на запад, па преку Тресонеч
ката Река се влева во

Радика и понатаму по Дрим во Јадранското Море, а другото, преку
реката Велика
(Треска) и Вардар, оди во Егејското Море.
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4.

СЕЛО РОСОКИ

(непосредно до Селце)

Млаче (мала млака), Горно Млаче, Браненица (дел од шума или ут

рина што се брани), Горно Тодорово, Спасева Пеш (пештера), Велико Во
диче, Венец, Црв е на Краста, Над Камен, Вјасики, Жигелица, Мечкин Дол,
Осој, Длни Осој, Колова Ливада, На Преслап, Стопанче, Набраскуќи,
Вурварки, Калиова Ливада, Соколица, Дренче, Горно Дренче, Длно Дрен
че, Ливаѓе, Нивишча, Горни Нивишча, Калдрма, Донева Чешма, Скала,
Аврамово, Отспротија, Клукачица, Локвечко Речишче, Малајски Глог,
Бела Водица, Тремуш, Дуда Богдана Нива, Стојкови Племни, Кошари,

Марков Кладенец, Заворец, Вртишча, Св. Танас, Трпкина Краста, Голем
Рид, Голобарник, Кутлино, Извор, ~амаржијица.

5.

ЛАЗАРОПОЛЕ

Вртешка, Присој, Гарска Река, Дрмени, ~ Нинково Гумно, Ј аорска
Вода, Миревишка Краста, Портица, Црни Врв, Кепрково Градено, Кекли
ви Рупи, Котелон, Ристево Градено, Радево Сливче, Страшно Рупче, Гор
ни Рид, Марково Седло, Милошева Нива, Стогрлено, Мечкина Рупа, Гло
бока Рупа, Две Рупи, Митрина Рупа, Цоцово, Длна Липовинка, Горни Ли
повник, Опали, Паласки Ливаѓе, Зад Венец, Нунурикине (цвеќе ), Кобива

Варница, Трончова (варница), Орница, Странкана, Трпева Варница, Ѓо

шев Дол, Сама Бука, Вбавча, Горни Ограѓе, Длни Ограѓе, Добрава (да не
је Дубрава?), Мачкино, Главино Село, Јанкина Дупка, Росочка Река, Со
колица, Трпково Кладенче, Локва, Квачков Дол, Дренишча, Тресонечки
Рид, Митрина Чешма, Митаново, Попов Рид, Кискина Ливада, Студено
Кладенче, Дупчиња, Селска Воденица, Речишче, Ливатчиња, Парче Че
рева* ,Митроски Дал, Трипунковица, Бошков Кладенец, Два Клаенца, Св.
Атанас, Мосте, Папраѓе, Острилец (?), Чадори, Коритник, Рупине,
Рофјине, Бачилишче, Барана, Ј аршчица, Думовица, Мачкин Дол, Невес*Во врска со исламизираните луѓе од нашиот крај, има предание дека прв се има
потурчено попот од Ростуше со неколкумина од истото село и од ТребИIIIте и дека
тогаш Мијо, главатар на племето, со уште неколкумина друrари тргнал за Ростуше и
Требиште, дека го фатил потурчениот поп и уште неколкутемина потурчени, ги поте

рал пред себе во исчезнатото Главино Село, во непосредната близина на сегашното
Лазарополе. Штом разбрале за ова, потурчените од околните села и од Дебар се собра
ле во голем број и тргнале по Мијо во Главино Село. Видувајќи Мијо дека не ќе може
да им се спротистави, тој го поведува попот и друrите потурчени и по пат ги убива, а на
попот му го распорува мевот, и таа месност се вика Парче Черева. Со дружината Мијо
некое време ајдутувал во планината и тој дел на планината се вика Мијовица. Потоа со
фамилијата пребегнува во Солунско Пол е, каде што оставил и потомци за кои се знае

л о до пред педесет години. Секако дека овој настани бил причина за уништувањето на
Главино Село. (Според кажувањето на г. Тодор Павловиќ, учител во пензија, родум од
Галичник.)
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тин Гроб, Јосков Аргач, Солишча, Три Чешми, Утов
Дол, Пулевец,
Османов Аргач, Горна Пресека, Длна Пресека, Зулфова Чешма,
Попова
Чешма, Врбинец, Горни Лопушник, Брлова Ливада, Дретила
, Црвени

Плочи, Барбура, Чадори, Никоска Нива, Ѓумурница, Козјак, Јама, Река

(валавица?), Длно Белило, Длни Лопушник, Крстец, Суви
Дол, Мали
Лопушник, Влчи Камен, Докаден, Миноска Ливада, Тачевец,
Анѓелина
Пеш (пештера), Попова Шапка, Думовечка Чешма, Василев
о Млаче,
Свински Поток, Свии (?), Кош, Ј анов Кладенец, Градишч
е, Цуцуљ,
Попова Нива, Јанкина Дупла, Три Орници, Степковци, Задел,
Ристева Бу
ка, Мал Јаоровдол, Врагова Орница, Три Рупчи~а, Кауѓеро
во Кладенче,
Маркова Стопалка, Мујзаѓица, Јачева Рупа, Орманче (шумичк
а), Лески,
Духло, Коњарска Кутлица, Стража.

6.

ЖЕРНОНИЧКА ОПШТИНА

Лозје, Манастир, Поповци, Кадина Дупка, Преслап, Шипкови
ца,

Ѓермане, Полем, Торец, Присој, Калешница, Папрадишче, Големо Ни

вишче, Метник, Горни Ливаѓе, Пладновишче, · Попова
Жена, Антушки
Камен, Говедарица, Горник, Кошаришча, Рамнишча, Лок,
Пресека, Урда,

Лопушник, Ишамчево, Брезна, Стирна, Ѓуричина, Црвен Кула, Клада,

Чулевоко, Валавичарци, Сенокосе, Пеколец, Клотица,
Лазина, Раса

дишче.

7.

СЕЛО ВРБЈАНИ

Шкала Вогул (мала шкала), Вори Менедит (Медов Гроб), Ура
Фарт

(Сува Маст), Брежда, Пресека, Ѓутет, Качавишта, Рари Муртезанит, Раго

Пече, Крајфтохот (Ладна Вода), Вори Османит (Османов Гроб),
Елби
Имерит (Имеров Јачмен), Гури Зи (Црни Камеџ), Полен, Кафашиј
а, Ре

ликој, Дериз, Казани.

8.

СЕЛО БОЛЕТИН

Зизданица, Ороски Лазови, Трапре, Јегор, Суљоска Ливада,
Богља,
Млаки, Панчевица, Мали Корита, Стурчев Дал, Жемаилов Гроб.
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9.

СЕЛО ВИДУШЕ

Расадишча, Габар, Дцги Рид, Запоришча, Чуѓериче, Поглен, Голем
Дол, Лопушник, Звериње, Гуричина, Бели Камен, Дупна, Ло:ква, Лариш

ча, Старо Село, Зад Чука.

10.

СПИСОК НА МЕСТА, ИЗВОРИ, ЧЕШМИ,
ПАТИШТА, РЕКИ ИТН.
а) СЕЛО БИТУШЕ

Село Битуше има:

Места: Орешец, Драга, Преку Река Раздол, Корија, Пелеица, Јазменица,
Дукоица, Крчиноски Рид и Бобоишта.
Извори: Миноски Извор и, Зунини, Драга, Мојсоски.

Чешми: Дукова Чешма, Ташкова, Печинова, Тримоска, Милошоска и Ѓу
ревец.

Патишта: Преку Река, Раздолски Пот, Зад Добје, Крчиноски и Вино
чишта.

Ридје: Тумба, Добје, Церје.

Ливади: Ливаѓе Драга, Ливаѓе Орешец, Рудина и Велоска Ливада.
Реки: Битушка Река, Зелено Речиште.
Мостови: Преку Река, Виничишта, Горно Мосте.
Планини: Битушка Планина, Крчин.
Шуми: Корија, Вјозменица, Пелеица, Дукоица и Арамиски Камен.

б) СЕЛО ТРЕБИШЧЕ
Места: Пол е, Млаче, Параспул, Лукоица, Лок, Ореово и Локув.
Чешми: Сред Село, Лакџиоска, Шарковец, Ковач, Штулова Чешма и Сел
манова.

Извори: Вјавар, Корија Влах и Орешница.

Патишта: Селски Пот, Видушки Пот, Локув.
Ридје: Драческо, Напирок и Нарид.

.

Ливади: Вјавор, Лучоица, Лок (луг) и Османоска.
Реки: Требишка Река, Воденишница и Видушка.

Мостови: Кај Воденица, Ќуприја Видушница и Видушка.
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Планини: Требишка Планина, Св. Недела и Веливрв.
Езеро: "Локув

11
,

чијашто длабина е неизмерена, а површина околу 30 ари.

в) СЕЛО ВЕЛЕБРДО
Места: Лешје, Блато, Потсело, Ралјан, Ридоји и Задлог.
Извори: Блато.

Чешми: Сред Село, Длна Чешма, На Камен, Крај Село, Асеновци.
Патишта: Лешје, Блато- Крчински Пот.
Ридје: Горна Ледина.

Ливади: Ливадишта, Студена Вода, Аргачи и Мал а Река.
Реки: Битушка Река и Радика.

Мостови: Велебрдски Мост.
Шуми: Ливаѓе, Булатеци Осој.
Планини: Краишта и Врток.

г) ГРАТЧЕРОСТУШЕ
Места: Поле, Ливадиште, Зад Чука, Велавица, Пандулица, Суводол, Над
Село и Пренџо Лаз- Широки Лог.
·
Извор и: Голешница, Студена Вода и Извор-чешм~.

Чешми: Сред Село, Авараник, Лајсовци, Долна Чешма, Симоновци, Бав
ча и (Под Станица) - Асовци.
Патишта: Катуништа, Исполе, Преку Веловица, за Велебрдо и Криноски.

Ридје: Чука, Танасија, Ѓулкокошара, Костен и Дув.
Ливади: Ливада- Ливадишта, Под Пол е.
Реки: Веловица, Суводол и Радика.

Мостови: Веловица, Стопаров Мост и Преку Река.
Планини: Краишча и Врток.

Шуми: Мерис, Осој, Ливада, Црвеница, Ливаѓе, Жилсоарник и Булатец.

д) СЕЛО АЖИЕВЦИ
Места: На Ливада, Голема, Под Гробишта, Козја Нива и Леска.
Извор и: Парасковец, Вдол, Длни Пив.
Чешми: Селска Чешма.
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Патишта: Аџијевски, На Река, На Дабје.
Ридје: Чука, Папраишта и Орешец.

Ливади: ЛивадишчаиГолиЛад.

Реки: Дал ( суводолица).
Шуми: Корија, Леска и Мерис.

ѓ) СЕЛО ПРИСОЈНИЦА

Места: Натполе, Преку Река, Тумба, Ограѓе, Кошара, Гигоица.

Извори: Ограѓе, Да~ипоска, Садеска Й На Тумба.
Чешми: Асаноска, Искова, Садеска и Шерифоска.
Патишта: На Тумба, Присој, Гигоица, Ограѓе.
Ридје: На Дабје, Трноски Рид, На Спелџе и На Рид.

Ливади: Садеска и Наполе.
Реки: Осоје.

Мостови: Преку Река Ќуприја.
Планини: Делиеленица, Пазаришче.
Шуми: Корија, Длно Брдо, Мерис.

Галичник пред Б~лканските војни
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е) СЕЛО СКУДРИЊЕ
Места: Оџарање, Голган, Ра:МниЛаз, Шупливица и Осој.
Извори: Поповец и Млаче.
Чешми: Арифоска, Арсланоска, Лаческа и Алезоска.
Патишча: Косоврашки, На Река, Присојнички и На Каља.
Рицје: Каља, Скрима, Скочило и Рамни Лаз.

Ливади: Кралев Лог, Над Кориј а, Пазаришче и Амедова.

Реки: Осој (суводолица).
М остави: Преку Река.
Планини: Дешеиница.

Шуми: Пазариште, Дешеиница, Габар, Корија и Пашина Ливада.
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XVIII. ЗАОСТАВНИНАТА НА ПАНАЈОТ К. ЃИНОСКИ

а) СТАТИСТИЧКИПОДАТОЦИ
Мошне иџтересни статистички и други за белешки од заоставнината
на Панајот К. Гиноски, галичанецот, објаве:ни во трудат на рускиот кон
зул во Подгорица Павел А. Равински во списа:нието Славјанские ИзвесШи
ја за 1896 iод.
ГРАДОВИ И СЕЛА

Подiорци (денешен Подградец)- село 6 часови од Охрид,
рисјански, цркваимајет; 60к. турски,жамијаимајет; 110куќи.

Вевчани (е. во Охр.;

1/4

50

ч. до е. Подгор.) саде рисјански до

куќи

400

к.;

цркви2.

Лабунишча (е. во Охр. 6 ч. Охр. 8 час. до Дебор,
црква имајет; 100 к. тур.; жамија имајет; 160 к.

60 куќи рисјански,

Боровец (е. во Охр. 1/2 ч. до е. Лабун. 6 ч. до Охр.; овеја село со Дрим
кол, околија Деборска) 60 к. рис.; црк. им., школа без учител; 30 к. тур.;
жамијаимајет, 90к.

Велiошчи (е. во Охр., 1 ч. до Охр-)"200 к. рис.; 5 к. тур. 205 к.
Глобочица (е. во Охр.) саде рис. до 30 к., Деборско.

40- 50 к. саде рис.
21/2 ч. до Таш-Мор.) 10-15 к. рисја:ни чифли-

Таш-Морунишча (е. во Охр., 5 ч. до Охр.)

Мороишча (е. во Охр.
гари.

БоШун (е. во Охридска).
Поу.м (село во
немат) до 50 к. тур.

.... 11/2 ч.

до Ботун, комшији се; меѓу нив друго село

ОкШиси(с.воОхр.11/2ч.доТаш-Мор).80крис., 100к.тур.=180.
Добовјани (е. во Охр.) до 30 к. тур.
Брчево (до Охр. 5 ч. до Таш-Мор.
\
село) до 30 к. рис., црква имат.

1 -11/2

ч., меѓу нив немат друго

Боiорци до 30 к. тур.

Велешча (од Струга 21/2- 3 ч.) до 150 к. рис.

Бороец (Борец) 50-60 к. рис.; 50-60 к. тур.

Рајчица (Радичица) до

60 к.; цркви 1. Манастирска; 2. Храм Св. Вар

вара;3. Св. Танасија;4. Св.Димитрија;nоподград.

Град Дебор 1000 к. рис., 2000 тур. =

3000 к.; црква Св. Никола.

ТаШар- Елехци или Елефци (чр:флик) 9- 10 к. рис.; црков нова на
стар темел; храм Св. Димитрија. По п Кипро од град (до град 15 минути; над
Рајчица).
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Банишче 60 к. рис.; црк. Св. Димитрија.

Збажди (Охридска) 70 к. рис.; црква:им:ат.
Присовјани (1/2 ч. до Збажди) до 45 к. рис.

ДРУГИСЕЛА

Кичиница

15 к. црк., попимат

Белz.lчива

60к.

.............................. .
............................... .
ВлковLLја ................................ .
Сенце .................................... ..
Врбен ..................................... .
Трница .................................. ..
Боiдево .................................. .
Ничuур ................................... .
Бродец .................................. ..
Кракорница .......................... .
Нивиu.lча ............................... .
Бибање .................................. .
Жужње ................................. ..
Грекаје ................................... .
Рибница ................................. .
Реч .......................................... .
СШрезимир .......................... ..
ШШировица .......................... .
Танушани ............................. ..
Добово ................................... .

25 к. рис., ЗОтур., 55
30 к. рис., 20 тур., 50
40 к. рис., 60 тур., 100
ЗОтур.,ЗО

25 к. рис., 15 тур., 40
30 к. рис., 15 тур., 45
25 к. рис., 15 тур., 40
20 к. рис., 20 тур., 40
рис.итур.
рис.итур.
рис.итур.
рис.итур.
тур.

60к.мешано

60к.мешано
тур.
тур.
тур.

Од ова се гледа дека Горна Река подлегнала на наездата, и не само
што во верата се претопила, туку набргу го изгубила и својот јазик прифа
ќајќи го јазикот на поранешните исламизирани дебрани, кои тогаш пале
ле и гореле по долината на Радика за што сведоштва ни кажува песнава:
Бог да убијет дебрани,
Дебрани длнограѓани.

Шо излегоје азбији
По таја река Радика.

По таја река Радика,
По тије села рисјански.
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Пленије шо ми пленије,
Млада невеста зедоје.
От три вечери зе~ена.

Одеје шо поодеје,
Млада невеста постана.

Говорит дете бегово,
Невесто-ј око калешо!
Дал' ти је тешко стреброто?

Ил' ти је тешко жубето?
Говорит млада невеста:

Деј ѓиди, дете бегово!

Не ми је тешко стреброто,
Нит' ми је тешко жубето.

Ток' ми је жал за лудото.
Кога го вије колевте
Право на мене гледаше,

Крвави слзи ронеше.
Каква среќа и каква чест за галичаните што наездата ја пресекле во
корен!

б) ЧУМИ ШО БИЛЕ ВО Г АЛИЧНИК, ШО 'И ПАМЕТУВАШЕ
МАКАРИЈА А. СТ АНИШЕВСКИ

1. Кога паднал од коњот по п Богоја над воденицине.
2. Друга чума кога биле бегани на планина Соломуница.
3. Треќа кога биле бегани во Селце и во Чаушица (во Шутовица);
околу 1814 или 1815 год.
4. Четвртата чума била кога бегале над село Галичник, каде шо 'и
викале Попоски Колиби. Тога нашите стари биле бегани во Лајковица
(место над Галичник, до 20 минути над село ), меѓу 1820 (или 1821 година).
Оваја чумаје најпоследна.

в) СИНОРИ
По зборовите на овој исти Макарија, биле запишани Галичките Си
нори, одбележани по многу природни белези како кај потомците, возви
шенијата, карпите, прекршено дрва итн.
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г) СПИСОК НА УБИЕНИ СО ПОДАТОЦИ
Помеѓу 1870 и 1889 године се убиени
себно е искажано по години.

28 луѓе и тројца се ранети.

По

Во 1840 година 2, 1860 2, 186114, и еднаш е речено: отепан е на изво
рот на рекичката Бистрица од Брсјаци Рисјани, иако во заглавието е рече
но: Убиени од арамии и Турци.

Меѓу останатото, под наслов Дописи (од приватната преписка) нао
" Ми је жал, зашчо или ја су погрешил или вије (ре
дактор на листот "Македонски Глас") сте погрешиле за убијените Руси,
продавачи на руски картини, во Струмичко, сте објавиле да се од Полтав
ѓаме ваква забелешка:

ска губернија, а тије не се од таја, токо се од Тулска губернија" (годината

не е означена).

д) МААЛСКИ ИЛИ ФАМИЛНИ ПРЕЗИМИЊА ВО МАВРОВО
Како шо ми пишувал Шпиро Лазароски од Маврово,

Стенковци

Ѕкуќи

Перевци

15
26
32
12
12
14
8
13

............................. .
................................. .
Дабевци ................................. .
Божановци ............................ .
Лазаревци ............................. .
Шамановци ........................... .
Шарковци .............................. .
Ариќевци .............................. .
Фишековци ........................... .

1883 г.:

11

11

11

11

11

tt

tt

tt

Се 127 куќи (јатији), а 160деленици.
Од нив се 230 мо:жи )Кенати во Маврово, две цркви- една стар а, друга
нова и поголема, на обете храмје Св. Никола.
Во Маврово црков Св. Пантелејмон, во Леуново цр. Св. Богородица.

50 до 60 куќи рисј ански. Во Леуново 80 рисј ански и 20 турски.

Свадби во Маврово на Илигден; во Ниќифорово на Пантелејмон; во
Леуново на Голема Богородица.

Од овие белешки на Панајот Ѓиноски се гледа сестраното негово ин

тересирање за сите појави на животот во својот крај.
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На едно се гледа и неговата совесност, точност и сестраност што из
ненадува кога се има наум дека бил ученик на манастирско училиште. Без

претерување може да се рече декаѓиноски бил коректен критичар. Каква

срамота за сите по него писмени луѓе, за сегашните образовани учители.

Познавајќи многу постари и помлади членови од фамилијата Ѓино
ска, јас не сум изненаден, зашто сите ги познавав како надарени луѓе. Не

ка му е голема благодарност на покојниот Василко К. Ѓиноски, кој го за

молил Павлета Ровински, и уште поголема благодарност на овој благоро
ден руски брат кој се нафатил несредените и расфрланите и мошне ситни
те хартии на не му непознатиот говор да ги дешифрира и од нив да направи
најмногу што се можел о.

Голема штета што Ѓиноски не поживеал подолго да можел сам да го
објави својот зборник.

Орото "Манукот" во изведба на галичка играорна група
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XIX.

НЕКОЛКУ РЕЧИ ЗА ПЕСНИВЕ НАШИ

Имајет многу мерила за да оценит и одмерит човек на која височина
умствена, морална и сететска стојит еден народ Ј!ЛИ едно племе. И куќа и
облекло и леб, и друга 'ранашо јајадет, и чистотија во куќата и во човекот,
и сијот поредок во породица меѓу деца и родители и меѓу браќа и сестри,
меѓу родниње и комшији, сево овеја служит за одлично мерило. Вера и по
божност, обичаји, који му ја исплнувајет сета живот од лулка до дупка и

који му ја разубавуват животта човеку и го делит од стока: и таја је една
мера за оцена. Али покрај овије и над овије мерила имат едно ушче пофи
но и поточно мерило, а теја је збор и говор. Човек од ајваниве најмногу се
разликуват и највисока се воздигнуват над нив со дарба на говор. Без го
вор човек едва би се разликувал од коњ и вол и сева денешна наука не би
могла ни да се замислит. Зборот је стредство за пренесување мисли од чо
века на човека. Без него си шо сме на земјава, би биле и неми и глуви. Збо
ров је како некаква одежда за секоја мисла. Колку повеќе мисли и осеќа
ња во човека, толку и повеќе и одежди сакајет. Прости народи мрва ми
слит и душевни движења имајет и ним мрва и речи и требет за да 'и обле
чет. Таке и во најпросветен народ денешен, колку је некој човек попрост,
толку је и посиромав со збор. Едни сета живот ја поминувајет со неколку
стотини зборови, а на некоји не им се доста ни десетници илјади. Имајет
племиња по веков шо зборвет до стотина речи и бројит до десет, а денешни
европски луѓе се играјет и со миљаони.
Во сечиј јазик и во секој народ имат два начина за искажување ми
сли. Еднијот је главен и катадневен и со него се служиме сите; тој је говор
или разговор. Другијот начин је редок разговор, за некакви ретки прилики

и за иска:;кување на некакви возвишени осеќања, на некакви големи тоги
или радости. Со него се служиме да искажеме не:{<аква наша љубов, нека

ква милина и големо чудење и задоволство спроти нешчо шо је многу до
бро, многу убаво и многу големо. Со него се служиме: или да пофалиме и
прославиме; или да осудиме и проклнеме нешчо шо је грубо, неправо, зло
чинечко или гносно. Со него се служиме за да опејеме и прославиме нечиј е
јунаштво и нечиј е пожртвување. Во овја говор владат сосем други ред. Ре
чите се бројани, длжината нивна је мерена и крајевите два и два или некако
инаку требет да се еднакви за да изгледат како да слушаш некаква музика.
И речите со многу пазење требет да се избрани. За некакво нежно осеќа
ње, за нешчо шо је дип убаво и мило, шо је дип величествено или страшно,
требет да му се изберет и одежда спроти него. Друго облекло се облекат

на погреб, а друго на свадба. Едно облекло је за работен ден, а друго је за
Велигден. Сестра Марија го питат братаје:
Да ај ти тебе, брате Стојане,
Во које руво да се промена?

Дал велигденско ил' ѓурѓевденско?
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Овја други збор је uесна или, како је вооmпто позната- uоезија. Овја
поетски говор никој не го зборвет. Со него се служит секој народ или пле
ме кога пејет или се веселит, кога плачет или се теmит, кога се молит или
се надејет, кога паѓат во некакво возбудување или чудење. А кој му ~и ис
пејуват тије разни песни? Тој сам. Денеска еден негов син овде, утре друг
на друго место, и таке со ред из година во година со стотници и илјадници
годиње. Сокоја песна си имат или си имала и својот пејач, поет. Ако је пе
сната погодена, брзо се примат и mирит и остануват токоречи вечна, а пое
тот, творецот нејзин, брзо се заборават. Народов негов се интересуват за
песната која му ја погодила жицата, али не толку и за поетот. На овја на
чин овј а духовен капитал растет и во mирина и во глобочи:на и стануват оп
шта сопственост. Добрината, убавината или квалитетот на овеја душевно
благо безбели ќа зависит од способноста и дарбата на пејачите од секоја

песна, али ќа зависит и од самиот народ шо 'и прифаќат, одржуват или 'и
отфрлуват песните. Ако народов имат развијено осеќање за нешчо убаво,
благородно и возвишена, тога и поетите негови ќа избегавајет да му дајет
нешчо грубо, простачко и ниско,. зашчо знојет али ќа им бидет одбијни.
Ако народов имат јако осеќање за чесност, за страм и за образ, тога и тије

ќа се чувајет да му го не повредит овеја осеќање. Ако сакајет да правит ша
ки и смејачки, ќа се пазит да не претерај ет, зашчо тога не нае>дит мушчери
ји. Во нашијон народ наш човек не можел и ушче не может да испејет
песна:

"Пријо, како hемо?

Пријатељу, .Јiако hемо!

11
,

а уште помалку:

11

Лепу Мару изведоше,

Сви је редом изљубише ...

11
,

зашчо је страмно.

Ете како се створуват народна или народска поезија. На каков духо
вен и морален степен ј е некој народ, на таков степен му ј е и поезијата него
ва. Инаку не би могло ни да бидет.
Е добро, како стојиме мије Мијаците со поезијата? Без да се стесну
ва, вела да је нашата поезија по содржината своја на највисок морален и
естетски степен. Патријархалноста на животта у нас је и до ден-денеска

дочувана. Вера и побожност, чесност и почест, љубов и човечност, страм и
полна чистотија се на најголема степен. Кон теја тежит целокупн:о наше
поединечно, породично и друштвено воспитание и теја имат и да се изра
зит во нашите песни, било да се тије врзани за некакви св едни и обреди, би
ло да се катадневни, за играње или веселје, било да опишувајет љубов и
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убава младост или да прикажувајет природни убавиње или некаков дога
ѓај.
Во нашава поезија сиве овије видови се застапени, некоји по мрва,

некој и повеќе, али б и рекол да љ убовниве и сватоск:Иве земај ет прво место

и по број и по убавина и по оригиналност.

А како стојит нашава поезија по форма, то јест по одеждата своја?
Јозиков мијачки алије згодени алије доволен за да 'иизразит сите различ
ни мисли и осеќања шо се јавувајет во мијачкиот уми срце?
Ја би рекол да мијачкиот говор, по сите своји особиње шо 'и имат,
ако не ј е позгоден од општи српски ј озик, не ј е ни понезгоден, ни послаб.
Белкија су заљубен во се шо је мијачко и се ми светит, пак не му 'и за
пазува маните на нашијов збор. Али било да је таке или да не је, ја си ве
рува:

1)

Дека зборовиве: мио, со, во, сака, ueiilao, вuiilao, кoiilao, Шро, свр
дао итн. не се поубави и позгодни од речи: мил, сол, вол, сокол,
iieiileл, виzТiел, коШел, zТipuл, сврдел.

2)

Дека зборовите и облиците: сесШара, цркава, смокава, Шикава,
војсака, не се позгодни и поблагозвучни од: ceczupu, цркви, смок
ви,Luикви и војски.

3)

Дека облиците; чашflу, машflу, свешflу, слашflу, кошflу, yuopнoш
fly баш се сосем неблагозвучни и да је мијачково речено: со чес,
мас, свес, слас, коска, уuорнос, многу поубаво.

4)

Дека је понезгодно да се кажет: рекох њеiовом оцу, бpaiily, мајци
и синовима отколи мијачки: реков zuаШкове.му, браШове му, мајке
му, сuновuму.

5)

Дека је покусо и поубаво мијачково речено: uojдu во селоно, uове
ди io бpazua ми, i1oiilepaj 'и коњине, итн, итн, отколи: оШиbи у она
село, i7.оведи моiа бpaiila, i1oiilepaj о не коње.

6)

Дека је позгодно речено: мијачки iовор, мијачки обичаји, мијачко
удру.жење, отколи: iовор, обичаји, удру.жење Мијака,итн.

Имајет ушче многу други обележја каде шо мијачково наречје не
изостануват од општијов српскијозик, а во нешчо је и пред него. Во едно је
белки назад: посиромашно је во многу изрази.
Али ако се имат наум да сме мије Мијаци едно мало племе отсечено
од матицата свој а и без додир со други, можеме да се пофалиме и со убаво и
богато наречје и со ушче поубава и своја, оригинална поезија. Мисла али
ниједно друго племе, не само во Македонија токо и во цело балканско сло
венство, не может да се мерит со нас, Мијациве.
Утврдено је да српскиот народ имат најбогата и најразновидна на
родна поезиј а и со теј а српски народ со право се поносит меѓу сиве други
славјанск~народи. ~лиимије Мијациве, баре со песниве наши, имаме пра
во на некоЈ дел од таЈ а слава.
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Се над еја али оваја книга ќа дојет и во роци на просветени и книжевни луѓе
и Срби, и Бугари и Руси. Ја зно колку је мочно да читат човек книга на на
речје и зате 'и мола сите просветени.читатели да се потрудит да запазит не

који песни или некоји места во песниве мијачк:И и верува али ќа откријет
многу нечекани убавиње и по содржина и по облик. Теја ќа им го наградит

трудат. Верува али ќа најет и крупни бисер и достојни да се нан:ижет покрај
најубави зрна шо се наодит на претек у Вука Караџиќа.

1а не су ни поет, ни книжевник за да прав а некакви анализи, а верува
али нашиве мијачки песни заслужувајет да најет некој стручен критичар.
Штета је о ваква духовно благо да останет неоценено и неприкажано. Дру
ги, побогати народи од нас, до најмала ситница би расчешлале секој е пра
менче, секоје зрнце по сто поти би го разгледале и би го избришале и ис
триле за да му се покажет сијот лскот ( сјај). И мије не смејеме да се пока
жеме растурикуќи. Убавината на еден крупен брилјант или смарагд му се
поувеличуват со поситните бесценати камчиња.

Крупни Вукови бисери само ќа добијет, ако им се прибл:ижит и некој

помал бисер Панајотов Ѓиноски. Дурмитор не ќа се смалит ако му се при
ближит Бистра и Шар.

Иако су нестручен, ја не можа да се воздржа да не покажа на некоји
песни и на некоји места во нив шо ми се чинит да се ретко убави. Мојава
љубов до некаде ќа ја доплнит мојава нестручност.

1.

СВЕТИНИКОЛСКА ПЕСНА

Засilал, задремаЛ свети Никола ...
Празник Св. Никола во целото православије је еден од најмилите
празници. Народната душа во својата топла вера и голема љубов оваке го
замислила и го опевала Св. Никола.
Задремал и заспал Св. Никола меѓу два пота и два друма, а тује поми
нуват Св. Недела, носејеќи в роци стребрено котле со крсти босилек и ви
дувајеќи го таке го поштркуват и тој се разбудуват. Го прашат Св. Недела:

"Еј брате, брате Св. Никола,
зашчо си ми се тује успало?

11

Он одговарат и велит:
"Мрва си легнав, голем сон видов:
беше израсло едино дрва,

едино дрва, дрво дафино,
А на дрвото ветки, парови.
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11

Св. Недела му го толкуват сонот и му велит:

Еј брате, брате, Св. Никола!
Ветки парови

- божји

анѓели,

Широки лисје- божји рисјани.

2. ПЕСНА НА ВОДИЦИ (БОГОЈАВЛЕНИЈЕ)
Надвела се Cвeiila Дева Марија, Марија,

...

Овај а песна, и како слика и како стих, ушче је побогата и поубава.
Нашиот народ во оваја песнаја замислуват Св. Дева со поднаведена
глава и опколена над неја со седмокрилни анѓели. Пошчо је Св. Дева мајка
Ристосова и поблизу стојит до Господа, таја 'и позивуват анѓеливе и им ве
лит:

Ај ви вами седмокрили анѓели, анѓели!
Нел' слезите в длни кледи, камнени, камнени,
Наточите две здравици винени, винени!

Послужите Св. Јована зимнего, зимнего,

Послужите Св. Ѓорѓија пролетен, пролетен!
Послужите Св. Петра летнего, летнего!
Послужите Св. Илија стред лето, стред лето!

АЈ!ѓеливе је послушале Св. Дева, и Господ сторил да војската Св. Јо
ванова, Горѓијова и Петрова заиграт и запејет. Изгледат да је одбијена
здравицата Св. Илијова, зашчо за него во песнава се велит:

Се му војска Св. Илију покркна, покркна

И пилците шо пејеје не пејет, не пејет!
И Јордана шо течеше, не течет, не течет.

Во песниве наши имајет многу убави споредувања и богати мисли.
Еве неколку:
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Татко ле, мили татко ле,

Мрва си легнав, приле:нав,
Златен си сончок сонував:
Как да летаје гулаби
И со гулаби сив сокол.

- Ќерко ле, мила ќерко ле,
Гулаби, ти се сватови,

Сив сокол ти је јунакот.

Девојка се плачет шо ја дале за с~ар:
А ѓулуме, порано цветице,
Ако цутиш, на мене не капи,

1а

си има големи дердови:

Млад ме сакал, за старо ме дале.

Старо аро како ј авор дрва,
Млад неженат, како строк босилек.

Русанда многу ранобудна:
Рано ранило Русанде,
Рано ми ошло на вода;

Рано лебови месило,
Ушче је рано, пак рано.
Еден дивен опис и ушче подивна слика:
Пејет пиле сино и зелено,
Будит моме, бело и црвено:
11

Стани, моме, здраво ·не станало:

По ридови слнце огрејало,
По чардаци крстатни барјаци,
Во дворови китени сватови,

Во прикледи шарени ковчези,
А во кледи свршена девојка. 11

Колку голема поезија во неколку редови и какви совршени стихови!
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3.

НЕЖНО ОДРАСТЕНАДЕВОЈКА

Цутила ружа во кледи,
А во дворови развила.

Тује помина детенце.

Детенце едно у мајка,
Кратко води ја коњата
Да не ми скршиш ружата,

Ал~ ми је ружа вадена,
Утро и вечер со вода,
А на пладнина со слзи.

4. РАЗГОВОР МЕЃУ ЕРЕБИЦА И СОКОЛ
Еребица по ливади пасет,

Крај неја се сиви сокол вијет,
Еребица соколу говорит:

"Соколиве, сиви скопјаниве,
Ти се вијеш мене да уловиш

Ќа м~ уловиш, коде ќа ме носиш?"

- "Ќа те носа во мојата рода,
Ќа те носа во мојата куќа."

-

"Да ја ти ја рода не познава,

Да ја ти ја куќа не познава."

-

"Сама ми је куќа позновита,

Вити порти од жлта дукада,
Полесоци од карагрошеви,
А калдрми од мермер камена.

Има мајка јасна месечива
Има браќа как сиви соколи,

Има сестри како дробни звезди.

"

Ја не зно шо да кажа за овајапесна. Алегоријатаје изведена соврше
но. Во разговоров се огледуват страмежлива љубов, али се покажуват и
големо господства.
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Мене едва ми се веруват да је оваја песна мијачка творба. Се требет
да је некако пренесена од некаде - бељки од Скопје. Било како било, ако
по ни ошчо друго, по оваја песна может да се видит да сме некогаш биле
нешчо.

5.

ОВЦА РОГУША СИ ПЛА ЧЕТ ПРОТИВ ОВЧАРОТ

Оф леле-ј леле дури до Бога!
Дури ми беше овчар неженат,

Трева си пасев по планињето,
Вода си пијев по изворите.
Откако ми се овчар ожени,

Трева си паса п·а бунишчата,
Вода си пија по баришчата.

Неда им објаснуват на другачките од коде је је оволку убаво руво.

Нито ми го татко купил,
Нито ми го мајка прела,
Нито ми го сноји ткале,

Нито ми го браќа шиле!
Пречиста сум послушала,
Ристоса сум подржала,
Пречиста ми дарувала
Две кошули копринени,
Две мафрами срмосани.

6.

ЗАШЧО ЈЕ ЛИВАДА РОСНА ПОТЛАЧЕНА?

Как да не су росна потлачена?

Девојка ме лошо прегазила,

е прстен брала трева детелина,
Да наранит кумова си коња,

И кумова и од мили свекор.
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Татко је тлкуват ќерке си сонот шо го сонуват:

Да шчо си ми се успало

В камења, бели бигорје?
11

Мрва си легнав, прелегнав,

Златен си сончок сонував,

Как да летаје гулаби,
И со гулаби сив сокол.

11

Ќерко ле, мила ќерко ле,
11

Гулаби ти се сватови,

Сив сокол ти је јунакот.

7.

11

УШЧЕ ЕДЕН ДОКАЗ ЗА ГОЛЕМО ГОСПОДСТВО МИЈА ЧКО
Високо сокол леташе,
Широко сенка држеше,

Се Солун града засени,
И солунските чаршији.

В чаршији седит седлари,

Седлари седла ковеје,
За зетоските атеви.

Уздари узди лејеје,
За зетоските атеви.
И во оваја песна се гледат исто.

Шо ми цвилиш, наш коње зелени?
Сега ќа те брго потковеме:
Стребро плочи, позлатени клинци,
Сега ќа те брго потседламе,

Потседламе, брго подуздаме.
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8.

ДИРЛИВО ИСКАЖАНА НЕЖНОСТ СПРОТИ ТАТКА СИ

Честа зоро, чес:го обзори се,
Мили татко, милно ти се мола,
Често да ме, татко, посакуваш,

И на ручек, татко на вечера,
На пладнина за студена вода,

На два-три дни за бели погачи,
На недела за бела промена.

9.

ДЕВОЈКА СЕ ЛУТИТ НА СВОЈИТЕ ШО ЕДВА

ЧЕКАЛЕ ДА ЈА ИЗВ.АДИТ ОД КУЌИ
Шир шири се, татко моји,
На мој ето место!
Шир шири се, мајка моја,
На мој ето место!

Ти чинеше, татко моји,
Дал" овде ќа стоја.
Шир шири се, снојо моја,

На мојето место!
Ти чинеше, снојо моја,

Дал" овде ќа стоја.
Ти велеше, снојо моја,
Золво, пречко моја~
Шо ти пречев, сној о мој а,

Шчо ти се здодеја!

10. ВО

ОВАЈА ПЕСНА ШО СЕ ПЕЈЕТ НА ЗЕТОТ

(МЛАДОЖЕЊАТА) ЈЕ ИСКАЖАНО НАЈСОВРШЕНО
ПОЕТСКО СПОРЕДУВАЊЕ
Игралито срце јунаково,

Како-ј вино во стребрена чаша,
Како јагне во големо стада,
Како ждребе в големо ергеле.

Не ј е вино во стребрена чаша,
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Не је јагне во големо стадо,
Не је ждребе в големо ергеле,
Ток је јунак од голема рода.

(И од овај а песна се гледат али се Миј аците сточари.)

11.

ПРЕКОР ОДДРУГАЧКА НАДРУ~АЧКА
"А мори верна, неверна,

Зашчо си вера немала?
Како синојка зборвеше?
Кога на вода одевме?"
"Ја не го татка остава,

Ја не ја мајка остава.
11

11

Кому ќа татко оставиш?

Кому ќа мајка оставиш?
Кој ќа му пој ет на вода?
Кој ќа го глава измијет?

Кој ќа му нози собуј ет?

11

Од оваја песна се гледат какво је домашно воспитаније у нас Мијаците.

12. ПОЧЕС ДЕВОЈКИН

СВЕКРОВЕ СИ, СВЕКРВЕ СИ

ИКУМОВЕСИ

Ситно одит моме по венчање,
Прашајте го зошчо ситно одит.
Атер имат на милего свекра,
Атер имат на мила свекрва,
Атер имат на милего кума.
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13.

СВ. ПЕТАР ЈА ОСУДУВАТ МАЈКА СИ

ЗА НЕПРАВИНА НЕЈЗИНА И ЈА ВРАЌАТ

11

Стој почекај, свети Петре!

И ја сака в рај да од а.

11

Се обзрал св. Петре:
11

Брат се назад, стар а мајка,

Стара мајка, грешна душо!

Рајски порти затворени,
А пеколски отворени .
Кога беше меанживка,

Продаваше рујно вино,
За оката триста драма,
За полока сто-ј педесет.

11

В Бога-ј душа се клнеше:
11

Жими сина св. Петар,

Ак' ви дава, ак' ви сака.

11

Ког идеје, мајка, питачите,
А ти, мајка, грешна душо,
11

Шчо-ј овеја од питачи?

Шо ми куќа попленивте?
Шо ми куќа запустивте?

11

Мисла али во оваја песна јако је осудена лакомост и немилосрдност
човечка.
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ХХ. РАЗНИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД ГАЛИЧНИК
(Збирани од П.Г. Гиновски, од мене и од други)

1.

ПЕТЛИТЕ ПЕЈЕТ

-Петлите пеј ет, зора се зорит,
Дењаје,калешЃурѓе,пладнеје,
П ушчи м е до м а да о да.
-Нашите петли е вечерум пеј ет,

Заспи ми, млад неканет, преспи м:и,

Пuлуби белој лико Ѓурѓино!
-Ќиражији врвит по бели друмј е,
Дења ј е, калеш Ѓурѓе, пладне ј е,
П ушчи м е дома да е"о да.

- Напт'те ќираЖј!јИ е вечерум врвит,
заспи ми, млад неканат, преспи ми,

Пољ уби рудој грло мој е Ѓурѓино!
Ожите пејет по жамијите,

Дењаје, калешЃурѓе, пладне је,
пушчи м е дома да се да.

-Мор не се ожите по жам:иите,
Ток" се кучињата по бунишчата,

3 аспи м:и, млад неканет, преспи м:и,
Пољ уби тенка снога Ѓурѓина!
Филимон Ст. Бужароски

2.

ФИЛИЗО МОМЕ

Филизо, малој Филизо,
Малојмоме,
Излези на пенџерето.
Излез и на пенџерето
Малојмоме,

Да ти го вид а ликото.
Датиговидаликото
Малојмоме,
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Шо лик о имаш на тебе!

Шо лико имаш на тебе,
Малој моме,
На слика да го извада.
На слика да го извада,
Малој моме,
За коќа ода на војска,

За коќа ода на војска,
Малој моме,

В пазува да си го носа.
В пазува да си го носа,

Малој моме,

Кога ми текнет за тебе.
Кога ми текнет за тебе,
Малој моме,

.

Сликата да ја видува.
Сликата да ја видува,
Малој моме,
Меракот да ми поминет.

Филимон Ст. Бужароски

3. ЧУМУ ТИ СЕ ...
(Му се

nee на стројникот)

ЧУму ти се, баiп девојко,
Тије млади луѓе?

ШО ти седит, баш девојко,
Горе на чардаци?
ШО ти пијет, баш девојко,

Вино И ракија?
ШО ти јадет, баш девојко,
Пребели поrа"':{и?

-Тије ми се, мој другачки,
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Налмили родниње.

Најмили родниње, мој другачки,
Мој мили вујчеви.

4.

КОПИДАН МИ ВО ГОРА ВЕНЕЈЕТ

Копидан ми во гора венејет,

Прашајте го зашчо ми венејет?
Ил~ ветерот за широка сенка?
Ил~ ветерот за студена вода?

-Ни венејет за широка сенка,

Ни венејет за студена вода?
Ток~ венејет за убаво моме.

За теја су три лета летуван.
Прво лето за брзана коња,
Второ лето такам за коњчето,

Треќо лето за убаво моме.

5.

СТРОЈ СТРОЈЕВАЛА ДЕВОЈКА

(Се пее при просење, или при земање девојка)

Строј стројевала девојка,

На златен прстен излегла.

Свекру си рака целиват.
Свекор ј е дар дарувала

Едно петаче мисирско 1,
И теја беше зајмено,
Ил~ по бунишча најдено.
(Во пt:снава е искажан потсмев на сиромаштијата од младоженецот, а сето тоа во некоја иронија.)

1 Бакарна пара

од пет пари, или без вредност, зашто мисирско е египетско.
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6.

ШЧУТИТ, ПРАШАТ ЕРЕБИЦА

(Се пее при испросување)

Шчутит, прашат еребица:
Кој је мили свекор?
Исчутило, испрашало,

Назад се вратило.

Ш чутит, прашат еребица:
Кој а ј е свекрва?
Исчутило, испрашало,

Назад се вратило.
Шчутит, прашат еребица:
Кој ј е мили девер?

Исчутило, испрашало,

Назад се вратило .

...

И така, се продолжува за снаа, золва, јатрва и за други роднини.

(Еребица претставува девојка. Интересна е опеано ова сестрано информира
ње за сите роднини.)

7.

ШО ЈЕ ВРЕВА

...

Шо ј е врева в Иброви дворови?
Ил~го Ибра Турципоплениле?
Ил~го Ибраогонизгорело?
Ил~ го Ибра вода удавила.

- Ни го Ибра·Турци оплениле,
Ни го Ибра оган изгорело,

Ни го Ибра вода удавило,
Ток~Ибро две радостиимат:

Син си женит, мила ќерка можит.
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R.

ДЕВОЈКА МИ В ГОРА

...

(Оваа песна И се пее на девојка што не била рада да се мажи.)

Девој ка ми в г ора побегнала,
Бегај еќи в Дунав се фрлила.
Дунавжији, мили мој и браќа,
Да кажете на мојион татко,

Да не косит сено крај Дунава:
Мојта коса сено је сторено.
Дунавжији, мој и мили браќа,
Да кажете на мојана мајка,
Да не пиј ет вода од Дунава:
Мојте слзи вода се сторени.

Дунавжији мој и мили браќа,
Да кажете на моине браќа,

Да не берет дрва крај Дунава,
Мојте коски дрва се сторени.

9.

НЕЛИ ТИ ВЕЛЕВ

...

(Се пее при запросувањ~)

Нели ти велев, девојко,
Не оди чеасто в комшији,
Комшији ти се душмани ..
Од татка ќа те одделит,

Од мајка ќа те одделит,
Од браќа ќа те одделит
Од сестри ќа те одделит,

Од сета мила роднина.

10.

ПЛА ЧИ, МОМЕ

...

Плачи, моме, да би онемело,
Како плачет татко ти за тебе,
Како плачет мајка ти за тебе,
Како плачет браќа ти за тебе,
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Како плачет сестри ти за тебе.
-Да беше татко плакало,

Назад ќа стројци вратило,

Да беше мајка плакала,
Назад ќа прстен вратила,

Да беше браќа плакале,
Не беше мене давале,
Да беше сестри плакале,
Не беше мене готвиле.

11. ДЕВОЈКО,

МОРИ ДЕВОЈКО

Девојко, мори девојко,
Ковчег је жива разделба.
От татка ќа те одделит,

Од мајка ќа те одДелит,
Од браќа ќа те одделит,

Од сестри ќа те одделит,

Од сета мила роднина.

(Й се пее на девојката на некој ден пред мажачката кога се носат ковчезите за нејзина

таруба.)

12. ЖИВА РАЗДЕЛБА
Девојко, моридевојко,

Папрадје жива разделба.
Од татка ќа те одделит,
Од мајка ќа те одделит ..

...

и.т.н.

( Спроти свадбата се носи повеќе папрад во куќата од момата и од младоженецот и се
постила во кледот на момата и младоженецот. Другачките од момата ја пеат оваа
песна за да И укажат дека наближува разделбата, и обично и таа и нејзините во куќата

плачат.)
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13.ПЕЈЕТПИЛЕ

...

Пејет пиле син о и зелено,
Пејетпиле.

Будит моме бело и црвено,
Будит моме.
Стани, моме, здраво не станало,

Стани, моме!

По ридови слнце огрејало,
Поридови.

По чардаци крстатни барјаци,

·

Почардаци.
По дворови китени сватови,

Подворови.
Во прикледи mарени ковчези,
Во прикледи.

А во кледи свршена девојка,
Авокледи.
(Зар не е прекрасна оваа опомена кон девојката: да не се успие, и уште попрекрасна

оваа слика?)

14. ЧЕКАЈ, ТАТКО,

СТУДЕНА ВОДИЦА

(Се пее спроти ма)l(ачката, кога девојката ја водат на вода)

Чекај, татко, студена водица,
Чекајеќи на порти заспало:

Оволку је од ќерка одмена.
Нити моме, ни студена вода.

Чекај, мајка, студенаводица,
Чекајеќи на порти заспало:
Оволку је од ќерка одмена.
Нити моме, ни студена вода.

Чекај, брате, студена водица,

... итн. со ред ...
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15. ШИР ШИРИ СЕ, ТАТКО МОРИ
Шир шири се, татко мори,

На мојево место!

Ќа постоја, татко мори,
Ушче три вечери.
Ти велеше татко мори:

Ќерко, препко моја.
Шо ти препнав, татко мори,

Шо ти се здодеј а?

Шир шири се, мајка моја,
На мојево место!

Ќа постоја, мајко моја
Ушче три вечери.

Ти велеше, мајко моја

Ќерко, препко моја.
Шо ти препкав, мајко моја,
Шо ти се здодеј а?

... Исто за браќата, сестрите и други.
(Девојката се жали на родителите што се нестрпливи)

16. МИЈЕНО

МОМЕ БЕРЕНО

Мијено моме берено,
Утре од татка делени,

Утре одмајкаделени!

Мијено моме белено,
Утре од браќа делени,

Утре од сестри делени.
Утре од сноји делени.
Од сета мила роднина.

202

17.РАСЦУТЕЛОЦРВЕНОЈАБЛКО
Расцутелоцрвенојаблко
Расцутело во темни кледови.

Кој да појет јаблко да скинет?
-Нека појет јунаi<:ова мајка,
Нека појет јунакови татко,

Нека појет јунак по јаблко.
(Варијанта)

18. ДОЈДЕ

ОБЛАК

...

Дојде облак, голем сен донесе,

Шо засени девојчини дворје,
Шо засени девојчини кледи,

Шо ујади девојчини татко,
Шо расплака девојчина мајка,

Шо расплака девојчини браќа,
Шо расплака девојчини сестри,

Шо зарадва девојЧини сноји.
(Под облак се означуваат сватовите. Во оваа песна им се префрла на снаите дека ја
истиснуваат золвата. Му се пее на младоженецот да внимава на церемонијалот и редот

при бакнување рака од коњ, при понада чаша С? вино и применувањето на ј аболкото.)

19. СТРАМНО СТРАМИСЕ ...
Страмно страми се,јуначе,

Убаворокацелив~,
Страм да ти тебе не дајет,

Да не пострамиш татка ти,
Да не пострамиш мајка ти,

Да не постра:миш браќа ти,
Да не пострамиш сестри ти
и сета мила роднина.
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20. 01 ЈУНА ЧЕ, КИТКА

БОСИЛКОВА

(Пак кон младоженецот)

Ој јуначе, китка босилкова.
Кој те китил, кој те изнакитил?
-Има татко, коња ми китило,

Има мајка, руво ми правила,
Има браќа, коња м и седлале,

Има сестри, тије м е китиле.

21.

ЧЕСТИТАРИЗА

(Исто тнка кон младоженецот)

Честита риза,јуначе,

Шотидевојка китила.
Са ноќ на свеќи седела

Зетоска риза китила.
(Риза е долга марамн окитена и и·шезена, неа ја спрема девојката и му се префрла На
младоженецот преку рнмо, вовренн под појасот.)

22. ДЕВОЈКО, МОРИ ДЕВОЈКО
(Кон девојката)

Девојко, мори девојко,

Шо ти се тебе чинеше?
Дали је момче ризинче,

Ти да го скриј еш в пазува?
Не било момче ризинче,
Ток' било момче веремче,
Да вереносат девојка.

.t
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23.

ЧИНИ ЖИРА

...

(И се днва совет на девојкатн)

Чини жира, баш девојко.
Накошула:

Чини жира, баш девојко.
Со киска начело!

- Чинев, чинев, мој другачки,
Ама фајде немат.
Чини жира, баш девојко,

Од клед излагај!
Чинев, чинев, мој другачки,
Ама фајде немат.

Туfинец м е прекупи,

Ќа м е носит в куќата му.
(Жира- албански 'Јбор, ·.шачи противење.)

24.

МУШЧУЛЖИЈА, ГОЛЕМ АБЕРЖИЈА

(Кон мушчулжијнтн)

Мушчулжија, голем абержија!

Шо засени девојчинИдворје?
Шо ујади девојчини татко?
Шо расплака девојчина мајка?

... И такн за брнќнта, сестрите и сета мила родбина.
(Стариот побрнтим е во исто време мушчулжијн. Тој прв донѓн пред сватовите во девој
чинатн куќа. Тој е и први нбержија- весник дека ннскоро иднти свнтовип:.)

25. ЗБОГУМ, СО ЗДРАВЈЕ, ДЕВОЈКО
Збогум, со здравје, девојко,

До каде думаш да одиш?
Нел' обѕрни се, девојко,
Каде си расло, порасло.

Каде си капа f!Осила,

Каде си невен косила.
(Кога девојката ќе ј н поведат свнтовите, тогаш при испраќнњето другнчките Й пент.)
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26.РАДУВАЈСЕ,ЈУНАКОВАМАЈКО
(Кон мајката од младоженецот пред да дојде девојката.

Прво комплименти, а потоа закана.)

Радувај се,јунаковамајко,
Радувај се!
Син ти идет како сиви сокол,
Синтиидет.

Снаја носит како еребица,
Снаја носит.
В роци држит бела цепеница

В роци носит.
Чик, свекрво, чикда се бориме,
Чик, свекрво!

Која више, која понајвише?
Којавише?

Врти плешчи, стара воперице!
Врти плешчи!

(Воперица-вампирица)

27. СЕДИТ МОМЕ МЕЃУ ДВА ДЕВЕРА
(Се пее пред мажачката на девојката, спроти свадбата)

Седит моме меѓу два девера,

Седитмоме.
Колку седит две толку се молит,
Колку седит.

Два девера, два брата родени,
Двадевера.
П ушчите м е до м а да си појда,
Пушчитеме.
Ил~ м е татко на вечера чекат,
ил~метатко.

М е пратил о за студена вода,
Мепратило.
Чекајеќи на порта заспало,
Чекајеќи.

Иле ме мајка на вечера чекат,
ил~мемајка .

... Се продолжува за браќа, сестри итн.
(В~ријанта)
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28. ДЕВОЈКА СЕ ПОДЕРБЕДАРИЛА
Девојка се подербедарила
Фрлила фурка и вретено,
Заврзала свекрвина дарпна,
Заврзала свекорова риза.
(Подербедарила

-

се нагрди, се наружи, облекувајќи ги свекрвините и свекровите

алишта.)

29.

СИТНО ОДИТ МОМЕ ПО ВЕНЧАЊЕ

(Кога се оди на венчање)

Ситно одит моме по венчање,
Прашајте го зошчо ситно одит.
Атер имат на милијот свекор,
Атер имат на мила свекрва,
Атер имат на мили девери,
Атер имат на мили си золви,

Атер имат на сета роднина.

30.

СИТНО ОДИТ МОМЕ ОД ВЕНЧАЊЕ

(При враќање од венчање)

Ситно идет моме од венчање ...

... и понатаму како во претходната песна ...

31. КРЕКНА ЖАБА В ЗЕЛНИКОТ
Крекна жаба в зелникот,
Сите мијадочује,
Сите рекоје: "Чудоје!г

Попотрече: "Чумаје!г
Сите фатије ридишча,
Попот фати долишча,
Сите дојдоје треќи ден,

Попот дојде петти ден,
Сите дојдоје со круши,
Попот дојде без уши.
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32. СЕ ОЖЕНИВ В СОБОТА
Се оженив в сабота,
за таткова страмота.

Зедов >ке на работна,

Шо немаше кошула.

А ја си бев потскоклив.
Скинав горе и долу,

Си принабра~ протици,
И габрови колици.
Ј е суградив кошула,
Ја облеков во неа.

Ја поведов по мене.

Ситемијавидоје,
Ситерекоје: "Чудоје!"
(И оваа песна поинаку; крајов је еднаков.)

33. НЕВЕСТИЦЕ,

СИРОТИЦЕ

(За потсмевањ~ на невестата)

Невестице, сиротице; да- да1
Момче беше малечкаво.
Си го прати на орање.
Фрцна волот е опашката,

Го запрета во браздата.
Врана гранка, нејзе текна
Трчаница тамо појде,
Си го најде во браздата,
Си го зави в скутината,

Го донесе дури дома,

Си го кладе до мешарка.
Момче беше клеканжија.

1 Ова да- да се повторува во секој стих.
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Се раскара е кокошките.

Му исклваје очињата.
Невестата сиротица,

Си го кладе во ќошето.
Момче беше клеканж:ија
Се раскара со глувците,

Му изгризаје ушлињата.

Невестица сиротица,
Си го кладе покрај огон.
Момче беше зависливо,
Се раскара со петлите,
Прфна петко со крилјата,

Го запрета во силата (жарот).

34. ДЕЈЃИДИ МОМЕ СЕДМА ЧАРЧЕ
(За потсмевање на стара жена)

Дејѓиди моме седмачарче!
До кога си било од седом години,

Зошчо тије чело, чело збрчкавело?
11

Дејѓиди лудо, дејѓиди младо!

Ја вчера су јало киселијаблка,
Зате мије чело, чело збрчкавело.

11

Прашањето се поставуват:

Зашчо ти се коси, коси побелени?
11

Ја вчера су било долу в воденици,

Зате ми се коси, коси побелени

11
•

- Зашчо ти се плеќи, плеќи згрбавени?
" Ја вчера су било пенушки вежало,
Зате ми се плеќи згрбавени.

11

- Зашчо ти се зоби попаѓани?
11

Ја вчера су ј ал од влк ј аденка,

Зате ми се зоби, зоби попаѓани

11
•
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35. ЦУЦУЛПАСЕТГОВЕДА
Цуцул пасет говеда,
Цуцулица- телците,

Покрај река Ситница.
Туј помина лисица:

"Доброутро,Цуцуле!

11

- Дај Бог добро, лисице.
11

Шо ј е врева во село?

11

- Комарец се женеше,
Мупшчка се можеше,

Вошка куќа метеше,

Блва вода носеше,
Од Кате Манева Цергоска

Разни

ilocz71apu

ilecнu

36. БОГ ДА УБИЈЕТ ТУЃИНА
Бог да убиј ет, аман, аман,
тој шо оставил туѓина!

Туѓ:и:на пуста јабана, аман, аман
туѓина пуста ј абана!
Сите момчиња појдоје, аман, аман,
сите момчиња појдоје!
Појдојеисидојдоје, аман, аман,

Појдојеисидојдоје!
Мојето лудо не дојде, аман, аман,

Мојето лудо не дојде!
Големмибакшишпратило, аман, аман,

Голем ми бакшиш пратило!
Еден ми елек стамболски, аман, аман,

Еден ми елек стамболски!
П уст нек" останет елекот, аман, аман,
П уст нек" останет елекот!

Кога ми лудо не дојде, аман, аман,

Кога ми лудо не дојде!
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37.ИЗВИКНАСТОЈАН,ПОВИКНА
Извикна Стојан, леле, повикна,
Из високата, леле, планина.
Из високата леле, планина,

На ајдучката, леле, рамн:ина.
На ајдучката, леле, рамн:ина,
Викна ми Стојан, леле, да плачет.
Викна ми Стој ан, леле, да плачет:

·

Оф лелеј, мила мајчице!

Турциме,мојамајко,фатије,

·

Роци ми мене, мајка врзаје.

Рудо ми стада, леле, потераје.

- Турци му велит, лелеј говорит:
Млчи, Стој ане, лелеј, не плачи,
Сегаќа те, Стојанжениме,
Тенка ј асика, леле, невеста,
Црнана земја, леле, постела,

Белана плоча, Стојан, покривач,

Дробни камења, Стојан дечиња.
Многу сум планиње шетало-ј биро!
Еј овајаплан:инанајвише,жанум!

Еј многусуммајкирасплакало-ј, биро!
Еј Стојанова мајка највише!
Еј Стојанасумгофатило-ј, биро!

На ражен сум го испекло-ј, жанум!
Мајко сум дал о да ј адет, биро
ОдКате

38.

КИТО ЛЕ, КИТО

Кито ле Кито, Ракито оф,оф,оф!
Наточи-ј вино-ј црвено, оф,оф,оф!

Туримидасенапија,оф,оф,оф!

·

Напија да се-ј опија, оф, оф!
На скутида ти-ј заспија, оф, оф, оф!
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Вчера сум било-ј на пазар, леле-ј!
На пазар телаљ личеје, леле-ј!

Момчиња низан да одит, леле-ј!
Дали ме мене спомнаје, оф, оф, оф!
Спомнаје ите пишаје, оф, оф, оф!
Најнатрето бул~укбашија, оф, оф, оф!
Пред силна војска да одиш, оф, оф, оф!
Зелен ми барјак да носиш, оф, оф, оф!

Билјаречки uecнu

39.

КИНИСАЛА БЕЛА БИЛКА

Кинисала бела Билка

Дами одитна билјачки, билјаро!

40. КА ЧУНЧИЦЕ, СИРОТИЦЕ
Качунчице, сиротице,

Шо е излегла стреде зима?
Стреде зима коложега?

-Има мајка, зла мошчеја, еј билјаро!
Ток~метератјада ткаја, билјаро!
И да ткајаидапреда, еј билјаро!
И да плета и да веза, еј билј аро!

41. КУКУРЕК ЈЕ ПРВО. ЦВЕЌЕ
Кукурекје прво цвеќе, еј билјаро!
Стреде зима коложега, еј билјаро!
А пауне, летопиле, еј билјаро!
Немој пасипокрај село,еј билјаро!

Ти си имаш лепо перје, еј билјаро!

Ќа ти-ј кинет девојките, еј билјаро!
Ќа и редит по дарпните, еј билјаро!
Ќа и носит момчињата, еј билјаро!
Ќа и редит по капите, еј билјаро!

212

ПролеLuни ilecнu

42. МОМЧЕ

СЕ ЛУЛАТ

Момче се лулат, брајко ле!
Мома го гледат, брајко ле!

Кротку нишај го момчето!

Да не је слабо дрвото?
Ил~ је јозливо јожето,

Ил~ је журливо дрвото?
Ил ~ је бре:жливо местото?

Ќа паднет, ќа се отепат!

43. ЧИЈАЛЕЛКАНАНИШАЛКА
Чија лелка на нишалка,

Ѓурѓо,лелело?
Огненова-ј мила сноја,

Ѓурѓо, лелело,
Ристева је невеста, Ѓурѓо, лелело,
IЦ и така со ред уште и други ...
Од Мара Р. Огњановиќ

44. ГОТВИШ СЕ, СПРЕМАШ, ДЕВОЈКО
(Пред да се изведе девојката на прстен)
Готвиш се, спремаш, девојко,

До каде ду:м:аш да одиш?
Кому ќа татка оставиш?
Кому ќа мајка оставиш?

45.

КОДЕ ОДИШ, НИКОПОЛЧЕ

Каде одиш, Никополче,
ничкум глава носиш?
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- Шо целиваш,

Никополче,

нивни десни роци?

- Овиј е се мој другачки,
најмила роднина.

СВАТОВСКИ ИЛИ СВАДБЕНИ ПЕСНИ
Прибележил Боривој Т. Павловиќ, галичанец, од мајка си Невена и својата млада
невеста Ратка.

Како прва би могла да се земет песна шо се пејет на месаријата ден пред
Петровден. Месарии земале највише од Маврово, Ниќифорово и Ле
уново, зашчо во тије села жените се прочуени за месење леб. Кога ќа дојет
во куќата од свадбарот, им се пејет како за потсмев:

46.

МЕСАРИЈО

...

Месаријо, мечко растресена,
Месаријо, гнидлива, вошлива,

Месаријо, коси нечешл.ани,
Месариј о, нокти несечени.

Koza

47.

се ШуруваШ ороШо

ВОДА ВОДИТ МАЛО-Ј МОМЕ

Вода водит мало-ј моме
во цареви порти;

Сам цар седит, сеир гледат,
коде вода одит;

А царев син Бога молит:
"Мојадабибила!"
Во некој друг список:

Крај цареви порти

Сам цар седит на портите,
моме ми го гледат

- Моједајемоме
(И меѓу свадбарските)
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На расиuување оро (Лазароuоле)

48.

ЈА СИ ИДЕХ, МОМЕ, ОД ОРАЊЕ

Ја си идех 1, моме, од орање
Од орање, добро, од копање.

Ја ти рекох, моме, добар вечер!
Ти никако, моме, не ми рече.
Глуво ли си, моме, чуј ме мене;
Слепо ли си, моме, опули се.

"Ни су глуво, лудо, ни су слепо:

Да бех брало, лудо, како тебе,
Градина би, лудо, заградило,

Тебе подар, лудо, б и те клало;
Да ми браниш, лудо, босилекот.

49.

ЕЛАТЕ ОВАМО, ДЕВОЈКИ

Повик:

Елате овамо, девојки море,
На наша страна:
Овамо грејет, девојки море,
Две јасни слнца,

Две јасни слнца, девојки море,
Две месечиње.
Одговор:

Ни ви идеме, девојки море,
Ни ве сакаме:
Овам~ имај ет, девојки море,
Лепимомчиња.

1 Овеј а х за чудо го имај ет само лазоровци и теј а редовно. Миј аци имајет в.
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50. СОБР АЛЕ МИ СЕ, НАБРАЛЕ
Собрале ми се, набрале
До 70 јунаци, до 70 јунаци
и едно старо старчишче,

И едно старо старчишче од 70 години;

Кој ќа префрлит зелен бор,
Тој да си земет Ј аника,
Ј аника белограѓанка.

Сите се редом редије
До седомдесет јунаци
Кој ќа зелен бор прескочит,
Стана ми стана старо старчишче:
Запрегна поли, рокави,

Си го прескочи зеl!ен бор;
Си го прескочи зелен бор,
Да си ја зеде Ј аника,

Ј аника белограѓанка.
Кога си дочу Ј аника,
Писна Јаника да плачет:
11

Да леле, леле, до Бога,

Как ќа се љубит старчишче,
Старчишче е бело брадишче!

Со ноќ да го луба,.
Ноќот да го губа!

11

Седна ми старо да тешит:
11

Млчи ми, млчи, Ј анике,

Ј анике бела, граѓанке!
Утре си има сабота,

Задутре мије недела;
Ја ќа си појда на пазар,

На пазар на берберница,
Ја ќа си брада избрича,
Ја ќа се стора млад јунак,

Од дванаесет години
Ја ќа си купа водица,

Да си истргна жебурки. 11
Пак се Ј аника не тешит:
11

А море, старо старчишче,

Кога си имаш 70 години!
(Јастребов ја имат многу покуса)
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51.

О, ЗАДАДЕ СЕ ТЕМЕН ОБЛАК

О, зададе се темен облак,
Велиј а море!
О, зададе се тем:ен облак,
Душм:анини море!

О, не м:и било темен облак,
Велија море!
О, не ми било тем:ен облак,

Душм:анин море!
О, ток ми било ќор Матлија,
О, ќор Матлија со Матлији,
О, ќа се бијет со прилепци,

о·, со прилепци, тутунжији.
Првите четири стихови се повторувај ет, а после се додават:

О, ќа се бијет со кичевци,
О, со кичевци, бостанжији
О, ќа се бијет е гостива-рци,
О, е гостиварци, со тиквари.
О, ќа се бијет со тетовци,

О, со тетовци, со гушавци.
(Матје наијаод неколкусела, шо се наодитпреку Дриминајугозапад од Горни Дебор.
Жителите му се викајет во еднина Матлија или Матјанец, а во множина Матлији или
Матрани. Примедба од собирачот.)

Ceкo2auu-ta

52.

МОРЕ ЛУДО, БРЕ БУДАЛО

Море лудо, бре будало!
Шо не си се оженило

Кога беше евтиниј а?
Пара и пол ведро вино,
По три пари ракијата,

Десет пари товар жито.
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53. ВЕеЕЛО еТОЈ, ПОВЕеЕЛО
Весело стој, повесело,
Како првата година,

"А мори, мајка свекрво,
е ошчо ќа бида весело?
е ошчо ќа бида весело,
Ал со син а ти будала?

Ако одиме на гости,
еи седит горе начело,

Тој седит долу е дечишча."

54.

ПОРОЈ ПОТЕЧЕ

Порој потече, ниво голема;
да те однесе;

Да те однесе, ниво голема,

дур в Маријово.

Позлегоје, ниво голема,
Маријовките,
Те пожнејаје, ниво голема,
бела пченица.
Те ПО)КНејаје и те собраје,

·

И те кладоје в нови амбари.

55.

УЖИНА ДОЈДЕ

У)кина дојде, леле до Бога,
а ручек немат.

Али заспала, леле до Бога,
Ратаицата?

Нозите клала, варај до Бога,
во огнишчето.

Му изгорело, варај до Бога,
Главинишчето.
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Ар2аШски

56.

ПОСОБРАЛА НЕДА

Пособрала Не да до девет аргати

Да ми ја :жнејет бела пченица.
Жнејеје шо пожнејеје и си собраје,
Си дојдоје дома на вечера.
Сите вечераје, Теме не вечерат

Ј е дадоје Теме свеќа да им св е тит.
На сите платије, Теме не платије,

Теме је дадоје еден златен прстен.
Се молеше Теме на нејзини друшки:
11

Ќа излезет мајка, за мене да прашат;

Мајке речите је: змијајаизеде.
Змија ја изеде за малото прсте.

57.

11

РАЗИГРАЛО СЕ ЈАБЛКО

Разиграло се јаблко,
В цареви порти удрило.
Цар го јаблко прашаше:
11

Ј аблко пресно ј аблко!

Шоте аргатипушчије?ll
Муизговоријаблко:

- Вечера да им готвите,
Варено јагне, печено.
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Овије песни 'и има ја добијено од д-р Глигур Серафимов Муратоски од
Галичник:

58. МОРИ ШО ЌА ВЕЧЕР ВЕЧЕР АМЕ
Мори шо ќа вечер вечераме,
Планина, руда рудино,

Планина млада невеста?
Мори заколи си рудино јагне,·
Овчаре, млади чобане,

Овчаре, млади беќаре!
Мори се карајет ќеајине,
Планина, руда рудино,
Планина, млада невеста.

Одќе~итег~леданемаш,
Овчаре, млади чобане,

Овчаре, млади беќаре!
Мори ќеајите дома си седит,

Овчаре, млади чобане,
Овчаре, млади беќаре!
Мори дома седит, црно кафе пијет,
Овчаре, млади чобане,

Овчаре, млади беќаре!

59. АЈ ВЕЌЕ МИ СЕ МОРИ
Ај веќе ми се, мори, ај веќе ми.се,
Ај веќе ми се, шаки мори звездо, здодејало
Од таја пуста мори, од тај а пуста,

Шаки мори звездо, беќаршчина!
Ај само легни мори, ај само легни, само стани!
Ај смисли Бога, мори, ај смисли Бога, дојди вечер!

Ај вечерата, мори, ај вечератаје готова!

Ај постелата, мори, ај постелата је послана.
Ај ќајадеме, мори, ај ќајадем:е, ќа спијеме.
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60.

ИЗРАСЛА МИ КРИВА КFУША

Израсла ми крива круша
медена, медена.

Крај крушата ладна вода
студена, студена.

Крај водата шаки ѓузел

девојка, девојка.
Туј помина лудо-ј младо

беќарче, беќарче.

Ќа те пита, шаки ѓузел
девојко, девојко!
Дал' се јадет таја круша
медена, медена?

Дал' се пијет таја вода
студена,студена?

Ал' се љубит шаки ѓузел
девојка, девојка?

- Нит се јадет таја круша
медена, медена,

Нит се пијет таја вода
студена, студена.

Ток се љубит шаки ѓузел
девојка, девојкq.

61. ЗАСПАЛАМИКАЛИНА
Заспала ми Калина жанум,
Заспала ми Калина.

На врв пол е в планина, жанум
На врв пол е в планина.

Туј помина овчарче, жанум,

Туј поминаовчарче,

Со шарен кавел свиреше, жанум,
Со шарен кавел свиреше.

Калина мома будеше, жанум,
Калина мома будеше.
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Стани ми, стани, Калино, жанум.
Стани ми, стани Калино!

Дал не знојеш, Калино, жанум?
Дал не знојеш, Калино?

Да ни се в село душмани, жанум?
Да ни се в село душмани?
Сакајет да не разделит,жанум,
Сакајет да не разделит.

Мене да м е загубит, жанум,

Мене да ме загубит.

Тебе да те залубит, жанум, ·
Тебе да те залубит.

~.ПАДНАЛА,ПАДНАЛА

Паднала, паднала,
една темна могла,

По могла, по могла,
една ситна раса.

По раса, по раса, една мома боса.
По :мома, по :мома,
едно лудо-Ј младо.

По лудо, по лудо, една стара баба.

Ќерко ле, добро ле,
не ложи ми син а.

Кој ти ложет син а, бабо,

син 1 да б и стојал.
Го ложет, го ложет
мој во бело лико.

Секој ред се повторуват.

1 Нестреќен.
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63.

ОР ДЕВОЈЧЕ ДУШИЦЕ

Ор девојче душице,
Дал' не си се наспало?
Три вечери без мене,

На четвртајадојдов.
Тебе дома не најдов.

Ток'те најдов в комшији.
У мојите душмани,
У твојите пријатели.
Од те фатив за рака.

Оди види дур дома.
Ја вечерај, ти свети,

Ја коњ седлај, ти млчи,
Ја со здравје, ти плачи.

64.

НА ПЛАНИНА ДО ДВА СНЕГ А

На планина до два снега, нане,

На планина до два снега.

Не ми биле до два снега, нане,
Ток' ми биле два извор.а.
До извор и една сенка,
А под неј а лежит јунак.
е куршум ранат в половина,

А до него коњче цвилит,
Коњче цвилит ем говорит:
11

Ор Стојане, мој стопане,

Крени глава, исправи се,

Клади нога в узенгија,
Фрли ми се на рамена,
Да т' однеса в твојто село,

В твојто село, в твојта к'уќа

Твојта мајка болна лежит,

Болна ле:жит, на теб мислит 11 •
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65.ТИШЧОНЕМИКАЖА?

Ти шчо не ми кажа лудо,
Ти шчо не ми Ка)Ка,

Аман, аман прва севдо,

До три дни понапред.
И ја ќешадојев,
Сејмен со тебе,
И ја ќеш облечев,
Сејменско руво.

И ја ќеша земев,
Сејменска пушка.
Ја дења сејменче,
А ноќа невевче.

66.

ЛЕЛЕ ЈАНО МАЛЕШЕВКЕ!

Леле Ј ано Малешевке,

Де мори Ј ано де, де дупiо де 1!
Еднуш дојдов в ваше село,

Се погоди на добор ден

На добар ден, ден Велигден,

Ден Велигден, ден Ѓурѓевден,
Тебе дома не те најдов,
Ток~те најдов во стред село.
Ти вијеше До три танци:

Први танец од невести,
Втор и танец од девојки,
Треќи танец од момчиља.

1 Секој стих се повторуват. По секој стих идет: "Де мори Јано" итн.
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67. ТРОПНАЛО ОРО ГОЛЕМО
Тропнало ора големо,

Под поповата вратица.
Стојна по п ова седеше,
Мајкаје бисер нижеше

И сија Стојна учеше.
Ти ко ќа појеш на ора,
На танец да се не фаќаш.
На танецтијелудото.
Со но г а ќа те подзгазит,
Со око ќа ти подмигнет,
Со рока ќа те потстиснет.

68.

РЕКА Г АЗИТ

Река газит мало-ј моме,
Белимусенози.

Б роци носит кошничица,

Плна-ј слубичица.

Ми стретила лудо-ј младо
Во тесни сокаци.

Ќа те пита, лудо-ј младо,
Право да ми кажеш.
Дал' од војска идеш, лудо
Ил' на војска одиш?

()дговарат,проговарат

Теја пусто-ј младо:
Ни од војска ида, моме,
Ни на војска о да.

Ток' су било на нов пазар,
Коња да купува.

Фати м е за рака, лудо,
Фрли м е на коња.
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Однеси м е, лудо-ј младо,
В шарена одаја,
На мека постела, лудо.

ТатковатипромениЦа
А мај ке ти одменица,

А на тебе, лудо-ј младо,
Топла постелица.

69.

ВОДЕНИЧАРЕ

Воденичаре, башпријателе,
Сомели ми житово.

А бре невеста, око калешо,

Ј азот се скина, вода сИ нема:
Крени си го :житото.
Воденичаре, башпријателе,
Мојево бело лико твој е нека бидет
Сомели ми житово!

А бре невеста, око калешо:
Ортак си има каил .не се чинит,
Крени си го житото.

Воденичаре, баш пр.Иј а тел е,
Мојва тенка снага твој а нека бидет
Сомели ми житово.
А бре невеста, око калешо,

Ортак си има, каил ќа се сторит
Донеси го житото.

70. ПОВЕЛА МИ ВЕЉКА
Повела ми Вељка два коња за вода.
Првијотмикоњецод.милијот братец

Мотна вода пиј ет во земј е на чаша.
Другијот ми коњец од милијот можец
Бистра вода пијет во стребрена чаша.

Ќа те праша, Вељко, право да ми кажеш,
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Право да ми кажеш, без да ме изложеш.
Помилтијеможецодмилијотбратец?
П рава ќа ти кажа без да те изложа.
Помил мије мо:жец од милијон братец.
Кога болно лежав в долноно градинче:

Карвани врвеј е, е нози м е газеј е.
Туј помина братец вода му посакав,

Вода му посакав, вода не ми даде.

Туј помина можец, вода му посакав,
В а да му посакав, вода ми донесе.

За рака м е фати, на коња м е качи
Да до м а м е однесе, в шарена одај а,

В шарена одаја, на мека постела.

71.

ЧЕЛНИКПЕЈО

Засвирелмилеле ЧелникПејо 1,
Од утрина леле до вечера.
Дружина му леле јагне пече:r,
Црна кучка леле полавкуват
Калеш 2 угич 3 леле падблекнуват.
Одговарат леле Челник Пејо:
"Вечерајте,мененечекајте".

Ушче лафот леле не дорече,
Нафтасаје леле арамији,
Црна кучка леле утепаје,
Калеш угич го заклаје,

Челник П еја го фатије,
Му врзаје двете раци,

Руда стада потераје.
Рудо стада леле не им одит.

Проговаратлеле ЧелникПејо:

··

Ај вивамилеле арамији,
П ушчите ми леле мојве роци,

1 Главен овчар.
2 Со црни колца на глава и околу очи.
3 Овен предводник.
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Подајте ми леле шарен кавел

Да засвира леле едно кајде

4

,

Да потера леле рудо стада.

С" излогаје леле арамији,
Му пушчиј е леле двете роци,
Му дадоје леле шарен кавел.
Не ми свирел леле на стадото,

Ток" ми свирел леле на севдата:
11

Ој ти севдо леле, севдалино,

Ти да кажеш леле, на татка ти,

Ни дојдој е леле арамији,
Отепај е црна леле кучка,
Го заклаје леле калеш угич,
Ми врзај е двеве роци,
Потераје леле рудо стада.

Ако спијет леле, пробуди го,

Да соберет, леле тебабиј а 5,
Да излезет леле на пусиј а,
На мостено леле Болетинско

11
•

(Варијанта)

72.ЛЕВЕНДИЃУРО
Разболел ми се Левенди Ѓуро,
Разболел ми се в Бистра Планина,
1
В БистраПланинав Соломуница .
От" ми извика брат а Стојана.

Ај тими, брате, брате Стојане!
во Черкезица 2 ,

Појдисидолу

Ф ати си коња, коња дариј а,
Појди си долу в Солунско Пол е,

В Солунско Пол е в Ќелемериј а з,
В Ќелемаријаовчанаија,
4 Една песна.
5 Дружина за потера.
1 Дел од Бистра.
2 Дел од Бистра.
3 Област источно од Солун.
погодна за зимување овци.
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Правилно се викат Кала-Марија (Лепа-Мара). Област

Викними сестра, сестра Марија.

Отиде Стојандолув Черкезица,
От" ми го фати коња дариј а,
От" ми отиде в Солунско Пол е;

В Солунско Пол е в Ќелемарија,
В Ќелемарија, овчанаија,
От" ми извика сестра Марија:
Ај тими, сестра, сестра Марија,

Ај да идеме горе в планина,

Ѓуро ј е свршен и ќа се женит,
Да ај ти, брате, брате Стојане!
Во кој е руво да се промена?

Дал" велегденско ил ѓурѓевденско?
Кој е ми сакаш руво облечи.

От' ми дојдоје горе в планина,
От' си го прашат сестра Марија:

Кажи ми, брате, брате Стојане,

3 ашчо пилциве жалосно пеј ет?
Да ај ти тебе, сестра Марија,

Овде се викат Календерица 4 ,
Овде пилците жалосно пејет.
От" ми дојдој е горе в планина,

От си го прашат сестра Марија

3 ашчо ми мирисат темј ановина?
Да ај ти, сестра, сестра Марија,.
Овде се викат река Бистрица,
Овде тревј ето може мирисај ет.
От си дојде в Соломуница.
От си го питат сестра Марија,
Зашчо овциве без овчар пасет?

Да ај ти, сестра, сестра Марија,
Овде се викат Соломуница,
Овде овците без овчар пасет.
(Варијанта)
(Од содржината на оваа песна би можело да се заклучи дека наiiiИте стари се доселени
од Солунско, а дека во прво време ги оставале своите фамилии зиме во Солунското
поле, а сами со стадата иделе летно време горе на Бистра. Подоцна нашле дека им е
позгодно ако и со фамилиите за постојано се населат во планината, а мажите со стока
та да слегуваат зиме во солунската рамнина и напролет да се враќаат.)

4 Име на една шума над Кичево.
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Овије осом песни ми ~и прибележа брат ми Томо. По содржина се
силни и гласот им је убав. Томо ~и пејет со многу мерак и мрвина други ~и
знојет. Спаѓајет во поретки песни и како да излагајет од мода. По потекло
ниједна не ќа је галичка.

73. СВЕКРВО БРЕ!
Свекрво бре, дали нема бело лик о за сина ти?

Синтије,мале,пушт 1 пијаница,
На мејана одит, рујно вино пијет,
Рујно вино пијет, со Марија спијет.

Со Марија спијет, со мене не спијет.

Ал да го најет, метли да го сметет,
Куршум да го удрит, сабјада го сечет,
Домаданедојет.

74.

ЗАШЧО ВЕЛИШ, НАЦКЕ МОРИ

Зашчо велиш, Нацке мори,
полојна ме болит?
На полојна коланче,
на грло ѓерданче,
на уста шеќерче,
на лице црвилце,
на очи очилце,

на веѓи веѓилце,
начело алтанче,

на главчето фино фесче,
озгора пускулче.

(Оваке се пејет и повторуват за очи, снога и друго. Оваја песна по потекло не је
галичка.)

1 Распусник, женскар.
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75. ПЕТЛИТЕ ПЕЈЕТ, НА ПОТ ЌА ОДА

Петлите пеј ет, на пот ќа од а.
На пот ќа од а в туѓ а туѓина,
Туѓа туѓинадурив Белиград.

Дали ќа м е жалаш, бре млада невеста?
Дали ќа м е плакиш како ја тебе?

Рачај, порачај, бремладаневесто!
Рачај, порачај шо пешкиш сакиш!
Дали книга сакиш?
Дали пари сакиш?
Дали мене сакиш дома да дојда?
Нити книга саким,

Нито пари саким,

Токо тебе саким до м а да дој e:r:ir.
(Печалбарска песма, што дебрани ќераџии милувале да ја пеат додека имало карвани.
Во неа се гледаат отстапувања од галичкото наречје.)

76.

МИ КИНИСА КАТЕ

Ми киниса Кате од сарај от,
Од сарајот Кате до бунарот,
Да налијет Кате студена вода.

·

ВраќајеќиКате од бунарот,
Си загуби Кате ѓерданчето,

Од нејзина Кате рудо-ј грло.
Писна Кате леле да ми пишчит

Оф леле ле дур до Бога!
Как ќа појда леле дур до до м а?

Си загубив леле ѓерданчето,
Одмојево леле рудо-ј грло.

231

- Ќа те праша, луДо, да ми кажеш,
Бог ти душа, лудо, да не ложеш,

Дал го најде, лудо, ѓерданчето?

- Ти м е питаш, Кате, ќа ти кажа,
Бог ми душа, Кате, не те ложа,

Ак~ сум нашол, Кате, ѓерданчето,
Да се вија, Кате, како него,
На твојето, Кате, рудо-ј грло.
Сакајеќи, Кате, ѓерданчето,

Си загуби, Кате, коланчето,

Од нејзина, Кате половинче .

.. . се повторува како и за ѓерданчето
(Ни оваа песна не е од галичко потекло, но мошне е омилена.)

77.

ПЕТЛИТЕ ПЕЈЕТ, ЗОРА СЕ ЗОРИТ

Петлите пејет, мори, зора се зорит

Пушчи м е, бело Ѓурѓе, леле, да од а!
Дењаје, бело Ѓурѓе мори, зораје!

- Мор нашите петли, леле, од вечер пејет,
Ноќаје, лудо-ј младо, .Ј'lеле, полноќје.
Поспиј ми, лудо-ј младо, полежи,

Пољуби бело-ј лико, мори, Ѓурѓино!

- Мор ожата викат мори на жамијата.
Дења је, калеш Ѓурѓе мори, зора је,
П ушчи м е, калеш Ѓурѓе мори, да о да!

- Мор не ј е ожата на жамиј ата,
Ток се кучињата, мори по бунишчата.

Ноќаје, лудо-ј младо, леле, полноќје,
Полежи, лудо-ј младо, леле, поспиј ми!

Пољуби тенка снага, леле, Ѓурѓина!

(И оваа песна полна со еротика не ќе е од галичко потекло.)
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78. КАКО ТИ СЕ ЦРНИ ОЧИТЕ
Како ти се црни очите,

Таке ми веков поцрне,

Серјанке севдо убава,

Турфанда 1 цвеќе најрано,
Изгоре јунак за тебе,

Ум си погубив за тебе,
Тешко му горко јунаку,

·

Кој немат луба как тебе,

Како ти је тенка сногата,
Таке м е мене истенчи,
Серјанке севдо убава,
Изгоре јунак за тебе,

Ум си погубив за тебе,

Тешко му горко јунаку,
Кој немат луба как тебе.

79. ДИМКО ВРВИТ
Димко врвит по сокаци аман, аман,
Кате седит на пенжере.
-А бре, Димко, сараф Димко, аман, аман,
Дал' си сараф, аман, аман, на парите,

Ил' си сараф, аман, аман: на момите?

- Ни су сараф, аман, аман, на парите,
Нит' су сараф, аман, аман, на момите,
Ток' су сараф, аман, аман, на невести
На невести калеш оки, како тебе.

(И оваа песна не е галичка.)

1 Прво цвеќе речено по турски.

233

80.

НЕМОЈ МЕ, МАЛЕ

Немој ме, мал е мори, луто клни,

Дека си о да, мале, млади спајија.
До седомдесет, мал е мори, села си Др}ка,

До осомдесет, мале мори, моми си љуба,
До деведесет, мале мори, китки си носа.

Сите китки, мале мори, на појасноса,

Ѓурѓина китка, мал е мори, в десна пазува.
Сите китки, мале мори, весели стојит,

Ѓурѓина китка, мале мори, ми повенала.
Дали је Ѓурѓе, мал е мори, разболено
Ил' мије Ѓурѓе, мал е мори, завршено?
(Оваа песна е дебарска или охридска.)

Разни uecнu, а најмноzу сваШоски
Овије песни 'и има забележено од сестра ми Доста, родена Огненова
Дурузоски, вдовица Глигурова Маркоски. Сиве се печатени пред три годи
ни во Белиќевата книга "Галички дијалекат" и сега од оваја книга 'и зема.

Зимски

81.

СЛНЦЕНО ОД~Т

Слнцено одит, заодит,

Мирче војвода на пол е,

Мирче војвода на пол е,
Со самовила зборвеше,

Со самовила зборвеше:
"Самовилице, сестрице!
Самовилице, сестрице,

Каде ноќва ноќевам?"
"Пооди, Мирче, пошетај,
До високите ј асики,
До високите јасики,

Тује се женит Ј анкула,
Тује се женит Јанкула,

Ќа земат мнука од сестра."
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82.

СОН СОНИЛА

Сон сонила будимска кралица 1 ,
Во сабота споредум недела.
Сон сонила и се уплашила,

Беше је се небо одгрнало 2 ,
Од небо ми звезди попаѓале,
двор падна звезда вечерница,

Во чардаци јасна месечина!

83. СЛНЦЕ ЗАЈДЕ
Слнце зајде, мрак по поле падна,
Во двор седит четири јотрви,
Се карајет и се зговарајет.
Ред се редит на вода да одит,

Редје падна Варгиде девојке.
Не отиде Варгидадевојка,
Ток' отиде Варгидино мал е,

Тамо најде незнајнаделија.
11

Камо ти ја Варгида на вода?"

11

Синојка ми Варгида умрело,

Вода носа, за душа да меса.

84.

11

СЛНЦЕ МЕ ЗАЈДЕ

Слнце м е зајде, мал е ле мајка,
На врв планина.
Едно м е зајде, мал е ле мајко,

Друго м orpeja.

Tora ми текна, мал е ле мајка,
Далије вечер.
Стегнав си коња, мал е ле мајка,
Дојдов си дома.

1 Последниве два збора се повторувајет.
2 Другава половина од секој ред се повторуват.
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Порти си најдов, мал е ле мајка,
Се затворени.

Стегнав си коња, мал е ле мајка,
Прескочив порти.
От' си се качив, мал е ле мајка,
Горе на диван.

Тамо си најдов, мал е ле мајка,,
П уста постела,

Како послана, мал е ле мајка,
А некрената.

85. ЗАСПАЛ, ЗАДРЕМАЛ
3 аспал, задремал свети Никола.
Меѓу два плот а, меѓу два друма.
Тује помина свет а Недела.
Во рака носит стребрено котле,

А во котлето крсти босилек.

Ми поштрка свети Никола,
Ми го поштрка и се разбуди:
"Еј, брате, брате, свети Никола!

3 ашчо си ми се туј е успало?"
"Еј, сестра, сестра, светаНедело!

Мрва си легнав, голем сон видов:
Беше израел о едино дрва,

Едино дрва, дрва дафино,
А на дрвото ветки парови. 11
11

Еј, брате, брате, светиНикола!

Ветки парови- божји анѓели,
Широки лисје- божји рисјани. 11

86.БОЛЕНЈАНКУЛАПОД ЧАДОРЛЕЖИТ

Болен Ј анкула под чадор лежит,
Под чадор лежит, жеденводица,

Жеден водица и понадица.
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Никој немаше да го понади~
Туј е помина пиле со соколе,
Во уста носит студена вода,

Под грло носит суво гројзице,

Под десно крило- пресно јаблко,
Под лево крило- бела погача.

87.ШЕТАЛМАРКОИЗГОРАЗЕЛЕНА
Шетал Марко из гора зелена,
Шо шетал три дни и три ноќи,
Нигде му се водица не нашло.

Луто клнет Марко Кралевиќе:
11

Бог те убил, зелена горице!

Вршиња ти слана попариле!
Корење ти огон изгорело!
11

11

Ај ти тебе, Марко Кралевиќе!

Не клнијагоранаправина,
Ток клнија Стојна самовила!
Шо пособра дванајесет чеш;ми,
И однесе горе у планина.

88.

11

НАДВЕЛА СЕ СВЕТА ДЕВА

Надвела се Света Дева
Марија, Марија,

Над неј а се седмокрили

анѓели, анѓели.
Изговори Свет а Дева

Марија, Марија:
11

Ај вивами, седмокрили

анѓели, анѓели!
Нел~ слезите в длни кледи

камнени, камнени!
Наточитедвездравици

винени, винени!
Послужите Свет Ј ована
зимнего, зимнего!
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Послужите Свет Ѓорѓија
пролетен,пролетен!

Послужите Свети Петар

летнего,летнего!
Послужите Свет Илија
стредлето,стредлето!

11

Се му војска Свет Ј овану
запеј а, заигра,

Се му војска Свет Ѓорѓију,.
заигра, запеја,
Се му војска Свети Петру
заигра, запеја,

Се му војска Свет Илију
покриват, покриват,

И пилците шо пејаје
не пејет, не пејет,
И Ј ордана шо течеше,
не течет, не течет.

89.ДВОРЈЕМЕТЕТМЛАДАОГНЕНИЦА

Дворј е метет млада Огненица

Дворј е метет, градум слзи ронит,
Со слзи и дворје запрашуват.
Ј адогледа Огненични свекор:
11

Ај ти тебе, млада Огненице!

Зашчо метеш, градум слз:И рониш?
Али ти се тебе здодејало,

Чинејеќи измет утро-ј вечер,

Месејеќи пребели погачи,
Точејеќи вино и ракија,

Метејеќи свој и рамни дворје?"
Одговори млада Огненица:
Нити ми се мене здодејало ...
(По овеја се одговарат по ред на секоје прашање, но причината за плачењето не је
кажана.)
(Варијанта)
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90.

ПЕТАР И ПАВЛЕ

Петар и Павле две ора водит,
Едно Петрево, друго Павлево.
Петар Павлеве му говореше:
Еј IIавле, Павле, еј мили брате!
Кротку води го витото оро,

Ил' се девојки морни уморни,

Везден денеска крсти носиме,
Крсти носиме, Бога молиме.

91.

ПОСАКАЛ ТОДОР

Посакал Петар убава Ј ана,

УбаваЈанаодЛагадина 1!
Убава Ј ана цена немаше.
Со прстен фрли, не ја погоди,

Јаблко фрли, мија погоди.
Кога догледа Ј анина мајка,

Мија затвори во земни кледи.
Отуми писнаЈанина мајка:
11

Оф леле, леле дури до Бога!

Шо не си имав ушч' една ќерка!
Ушч' една ќерка как бела Јана,
Сопило :м:и се студена вода,
Рано носена, необросена.

11

Кога :м:и и дочу убава Ја на,

Се про:м:енила се в девојчинско,
На главе клала се невестинско,
От' м и отиде на студена вода.

Тамо го најде Петар војвода,
Петар војвода е коња на вода.

И мија праша убава Јана:
"Чиј а еи ќерка, кому е и сној а?
11
-

11

Војничка ќерка, желепска 2 сноја.

11

1 Гратче близу до Солун.
2 Сточарска, трговска.
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ПролеШни uecнu

92. СЛНЦЕНО ОДИТ, ЗАОДИТ
Слнцено одит, заодит,

Девојка трчативикат,

Девојка трчат и викат:
"Чекај, почекај, слндевце!

Ја е 1 да ти реча два реча.
Ја е да ти реча два реча:

Каде да сада босилек?

11

"Сади, посади, девојко,
На сува рида без вода,
На сува рида без вода,
Во неградена градина,

Во неградена градина

Силенiаветорпов~ет

Силенiаветерпов~ет
Градина ia ти заградит,

Ситна ia раса поросит,
Босилек ia ти повадит.

93.

11

НЕ ОДИ В ГОРА

Не оди в гора, Трпко Морјане,
Не суши гора,
Не суши гора, Трпко Морјане,

Суво ти срце!

94.ЗАБЛЕЈАЛАМИ

Заблејалами,

Заблејала ми овца рогуша

1 Не е галичка форма.
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На Никополе,
На Никополе, крај тивко море:
11

Оф леле-ј леле,

Оф леле-ј леле, дури до Бога!
Дури ми беше,
Дури ми беше, овчар неженат,

Трева си пасев,
Трева си пасев по планињето,
Вода си пијев,

Вода си пијев по изворите.
Откако ми се,
Откако ми се овчар ожени,

Трева си паса,
Трева си паса по бунишчата.
Вода си пија,
Вода е и пиј а по баришчата.

95.

11

БИЛА НЕДА ВИТО ОРО

Била Неда вито ора

Извила го на планина,
На планина, на рамнина,

е нејзини си другачки,
Другачкије завидеје:
11

Блазе тебе, бела Не до!

Со твојето бело руво:
Дали ти го татко купил,

Дали ти го мајка прела,
Дали ти го сноји ткале

Дали ти го браќа ши.Ле?
11

11

Нито ми го татко купил,

Нито ми го мајка прела,

Нито ми го сноји ткале,
Нито ми го браќа шиле!
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Пречиста сум 1 послушало
Ристоса сум подржало,

Пречиста ми дарувала
Две кошули копринени,

Две мафрами срмосани.в

96. ЛИВАДАНА ЗЕЛЕНЕЈЕТ
Ливадана зеленејет, (иии!)
Мојево срце мивенејет,

...

3' едно моме вдовичинско, ...
Дека одит парталаво .. .
Да му купа материја, .. .
Да му купа два ѓердана .. .
Два ѓердана уковани

.. .
Да :м:и одит про:м:енато .. .

97. ЕЈ ЃУРЃЕ, ЃУРЃЕ
11

Еј Ѓурѓе, Ѓурѓе (2), млад Ѓурѓе,

Да кој ти рече

(2) рано да дојеш?

Рано да дојеш(2) пред Солунците.
11

Мене ми рече

11

(2) Велигден,

Со шума-ј трева пред солунците."

98.

А ЛИВАДО РОСНА ПОТЛА ЧЕНА

"А ливадо росна потлачена,
а ливадо, зашчо си ми,

3 ашчо си ми росна потла чена?"
11

Как да не су раса потлачена,
какданесу,

Девојка :м:е лошо прегазила,
девојкаме,

1 Галички е су.
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С прстен брало треВ:l детелина,
е прстен брало,
Да наранит кумова си коња,
данаранит,

И кумова и од мили свекор,
икумова.

11

СваШоски uecнu

99.

УСПАЛА МИ СЕ ДЕВОЈКА

У спала ми се девојка,
В камења, бели бигорје.
Тује помина татко је:

"Ќерко ле, мила, ќерко ле,
Зашчо си ми се успало?
Да шчо си ми се успало?
В камења, бели бигорје?

11

"Татко ле, мили, татко ле,

Мрва си легнав, прелегнав,
Мрва си легнав, прелегнав,
Златен си сончок сонував,
Златен си сончок сонував,
Как да летаје гулаби,
Как да летаје гулаби,
И со гулаби сив сокол."
11

Ќерко ле, мила ќерко ле,

Гулаби ти се сватови,
Гулаби ти се сватови,

Сив сокол тије јунакот. 11
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lОО.ЃУЛДЕВОЈКА
Ѓул девојка, под ѓулум заспала,
ѓул девојка.
Девојка му ѓулуму говорит,

девојкаму:
"А ѓулуме порано цветице,
аѓулуме,

Ако цутиш, на мене не капи,
акоцутиш!
Ја си има големи дердови,

јасиима,
Млад м е сакал, за старо м е дал е,
млад м е сакал.

Стар о аро како јавор дрва,
староаро,

Млад неженат како строк босилек,
млад неженат."

101.

ПРЕЛО-Ј МОМ~

Прело-ј моме прежа копринена-ј,
прело-ј моме.

Ја фрлило в глобоко езеро,
јафрлило.
У ловило риба шестокрила -ј,
уловило.

Ја здробило со стребрено но:же,
ја здробило,
Ја сварило во стребрено котле-ј,
јасварило,

Ја ставило пред чеснега кума-ј,
јаставило
И пред, и пред мили свекор
ипредкума.
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Пред да започнет свадба, спроти Петровден, девојката ја водит на
три чешми по вода и тога, покрај други песни, ~и пејет и овије:
102.РАНОРАНИЛО

Рано ранило Русанде,
Рано ми ошло на вода.

Рано ми ошло на вода,
Рано лебови месило.
Рано лебови месило,
Ушче је рано, пак рано.

103.
11

ЧЕКАЈ, ТАТКО

Чекај, татко, студена водица,
чекај, татко!

11

Оволку је од ќерка одмена,
оволкује.

11

11

Чекај, мајка, студена водица,
чекај, мајка!

11

11

11

Оволку је од ќерка одмена,
оволкује.

104.

11

ПЕЈЕТ ПИЛЕ

Пеј ет пиле син о и зелено,
пејетпиле,
Б удит моме бело и црвено,
будитмоме:
"Стани моме, здраво не станало,

станимоме!
По ридови слнце огрејало,
поридови,

По чардаци крстатни барјаци,
почардаци,
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Во дворови китени сватови
водворови

Во прикледи шарени ковчези,
во прикледи,

А во кледи свршена девојка,
авокледи."

105.

ЦУТИЛА РУЖА

Цутила ружа во кледи,
А во дворови развила,

Тује помина детенце.
н Детенце едно у мајка,

Кротку води ја коњата

Да не ја скршиш ружата,
Ил ми ј е ружа вадена
Утро и вечер со вода,
А на пладнина со слзи.

11

(Се повторува секој стих.)

106: НЕВЕН СЕ НЕДЕ ФАЛЕШЕ
Невен се Неде фалеше:

"Јаќумте l,Недо,ја ќу~те,
Ја ќа те тебе улова,
Ја ќа те тебе улова

В длна градина на зелје,
В длна градина на зелје,
В горна градина на цвеќе."

"Невене, црно-оке ле,
Не можеш да м е уловиш,
Не можеш да м е уловиш

Сноја ќа прата на зелје-,
Сноја ќа прата на зелје,
Сестра ќа прата на цвеќе."

1 Не е мијачка.
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107. ЕРЕБИЦА ПО ЛИВАДА ПАСЕТ
Еребица по ливада пасет,
еребица,
Крај неја се сиви сокол вијет,
крај неја се.
Еребицасоколуговорит,
еребица:

"Соколине, сиви скопјанине,
соколине,

Ти се вијеш мене да улови~,
тисевијеш,

I(a м' уловиш каде ќа м е носиш,
ќа м' уловиш?"

"Ќа те носа во мојата род а,
ќа теноса,

Ќа те носа во мојата куќа,
ќатеноса."

"Да ја ти ја род а не познав~,

да ја тија,
Да ја ти ја куќа не познава,
да ја тија."
"Сама мије куќа позновита,
самамије.
Вити порти од жлти дукади,
витипорти,

Полесоци од карагрошеви,
полесоци,

А калдрми од мермер камења,
акалдрми

..

Има мајка јасна месечина,
има мајка,
Има браќа, как сиви соколи,

има браќа,

Има сестри како дробни звезди,
има сестри."
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108. ВИСОКО СОКОЛЛЕТАШЕ
Високо сокол леташе,

Широко сенка држеше,
Широко сенка држеше,

Се Солун град а засени.
Се Солун града засени,

И солунските чарпшји.
И солунските чарпшји,
Б чаршији седит седлари.

В чаршији седит седлари,
Седлари седла ковеје.
Седлари седла ковеје,
За зетоските атеви.
У здари узди лејеје,
За зетоските атеви.

109. ЦВИЛИТКОЊА
Цвилит коња во гора зелена,
цвилит коња.

"Шо ми цвилиш, наш коње зелени,

шо ми цвилиш?
Сега ќа те брго потковеме,
сегаќате:

Стребро плочи, позлатен'и клинци,
стребро плочи.

Сега ќа те брго потседламе,
сегаќате,
Потседламе, брго подуздаме,
потседламе."
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110. ЧЕСТАЗОРО
"Честа зоро, често обзори се,
честазоро,

Милитатко, милно ти се моља,
милитатко,

Често да м е, татко, посакуваш,
честодаме,

И на ручек, татко, на вечера,
инаручек,

На пладнина за студена вода,
на пладнина.

На два -три дни за бели пога-.:.ш,
надва-тридни.

На недела за бела промена,
на недела."

111.ШИРШИРИСЕ
~~ Шир шири се, татко мој и,
На мој ето место!
Шир шири се, мајко мој а,
На мој ето место!

Ти чинеше, татко мој и,
Дал' овде ќа стоја.
11

11

Шир шири се, снајо моја,

На мојето место!
Тичинеше, снајомоја,
Дал' овде ќа стоја.
Ти велеше, снај о мој а,

Золво пречко моја.
Шо ти пречев, снојо моја,
Шотисездодеја!"

112. ДЕВОЈКО, :М:ОРИ ДЕВОЈКО
11

Девојко, мори девојко,

Да шчо се брзо предаде?
Да шчо се брзо предаде
Во јунакова роднина?
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Во јунакова роднина,

Свекор ти свеќа пред тебе.

Свекор ти свеќа пред тебе,
Синжир девери по тебе.
Синж:ир девери по тебе,
Кој од каде ќа дојет.

Кој од каде ќа дојет
Се пешкиш ќа ти донесет.

А најмалото деверче,
Шо пешкиш ќа ти донесет?
Шо пешкиш ќа ти донесет,

Чистана фута стамболска.
Чистана фута стамболска,

Со девет колца срмени!

11

113. УТОНАЛА МИ ДЕВОЈКА
Утонала ми девојка

Б глобоко, тивко езере,
Б глобоко, тивко езере.

Никој крај неја немаше,
Никој крај нејанемаше,
Ни татко, ни стар а мајка,

Токукрај нејаимаше
Една ми змија шарена,
Една ми змија шарена
И таја Бога молеше,
И таја Бога молеше:
11

Господе, вишни Господе!

Господе, вишни Господе,

Уморимијадевој~а!

У мори м и ја девој ка,
Бело да лик о изеда,
Бело да лико изеда,
Црни да очи испиј а.
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11

114. КОДЕ
11

ОДИШ, НИКОПОЛЧЕ

Каде одиш, Никополче,

Ничкум глава држиш!
Кажувајет, Никополче,
Лут је мили свекор,

Кажувајет, Никополче,

Лута је свекрва~
Кажувајет, Никополче,
Лути се девери.
11

11

Ќа се стора кратко јагне

Со нив ќа помина.

11

115. БЕЛО-ЈМОМЕ
Бело-ј моме в бело завијено,

Фрли бело по бели рамена,
А црвено по бели скутеви.
(Кога ја изведувајет девојката на прстен на ден од свадбата.)

116. ТРОНДАФИЛЕ
Трондафиле, цвеќе неносено,
Цутило си у татка, у мајка,
Развило си по чесна трпенза.

117.

СТРОЈ СТРОЈЕВАЛА

Строј стројевала девојка,
Свекру си рака целиват.

Свекру си рака целиват

Свекор је дар дарувало.
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Свекор ја дар дарувало,

Три адилији 1 стамболски.
Строј стројевала девојка
Свекрве рака целиват.

Свекрве рака целиват,
Свекрва ја дарувала.
Свекрва ја дарув~ла,

Три урубији 2 мисирски.
(Исто оваке се редит и за другите родниње.)

118. СЕДИТМОМЕ
Седит моме меѓу два девера,
Седитмоме.
Колку седит две толку се молит,
Колку седит:

"Два девера, два 6рата родена,
Двадевера,
П ушчите м е до м а да си о да,
Пушчитеме!

Ил м е татко на вечера чекат,
Илметатко.

М е пратил о за студена вода,
Мепратило.

Чекајеќи на порти заспало,
Чекајеќи."

(И оваке со ред за сите.)

1 Златна турска пара за накит
2

Мали златни пари мисирски
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119.ИГРАЛИТОСРЦЕЈУНАКОБО
(На зетот (младоженецот))

Игралито срце јунаково,
игралито,

Како вино во стребрена чаша,
како вино,

Како јагне во големо стада,

како јагне,
Како ждребе в големо ергеле,
како ждребе.
Не је вино во стребена чаша,

нејевино·,
Не је јагне во големо стада,

не је јагне,
Не је ждребе в големо ергеле,

не је ждребе,
Токје јунак од голема рода,
токје јунак.

120. ИЗРАСЛА МИ
Израсла ми три се на ј асен.а,
израслами,

Не ми била три се на јасена,
немибила,

Ток ми биле до три побратими,
токмибиле:

Првијот је мајстор накавчија 1 ,
првијотје,
Другиј от ј е млади ковенжиј а,
другијот је,

Треќијот је терзија в одаја,
треќијотје.

Тој шчо беше мајстор накавчија,

тој шчо беше,

1 Молер.

253

Викните го сорок 2 да нашарит,
викнитего.

Тој шчо беше млади ковен:жиј а,
тој шчо беше,

Викните го крстот да полејет,
викнитего.

Тој шчо беше терзиј а в одај а,
тој шчо беше,

Викните го побрго да дојет,
виi<ните го,

Да сошијет крстатна барјака,
дасошијет.

121. А, ЈУНА ЧЕ, КИТКА БОСИЛКОВА
"А, јуначе, китка босилкова,
ајуначе!

Кој те китил, кој те изнакитил,
кој .те китил?"
"Има мајка, руво ми зготвила,
има мајка,

Има татко, коња ми седлало,
има татко."

·На cвailloвui"iie

122.

А СВАТОВИ

А, сватови, а војска царева,
асватови!

Побратими, пашини сејмени,
побратими!

2 Мотк а за сватоски барј ак.
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123. А ЈУНА ЧЕ
11

А,јуначе, гурелаво 1 маче,
ајуначе!

Ал намина гора исечена,

алнамина?

Дал' не стрети бука изгорена,
дал' не стрети,

Да направиш веѓи и мустаќи,
да направиш?"
11

А, сватови- врапци по плотишча,
асватови!

Побратими- пашини загари,
побратими!"

124.АСВАТОВИ
А, сватови, а војска царева,
асватови!

Не се чуда шо је војска многу,
не се чуда,

Ток' се чуда как' и земја др:жит,
ток' се чуда.

125. КИНИСУВАТ Р АДУВА НА ВОЈСКА
Кинисуват Радува на војска,
кинисуват.

Ќа одиме в Будим по девојка,
ќаодиме.

Будимци се многу кавгажији,
будимцисе.
На вино се многу пиј аници,
на вино се,

lo

.

ваа песна се пеЈет за потсмевање.
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На ракиј а лути ќесеџији,
наракија,

.

Даненијадевојканедајет,
даненија,

Да не вратит назад без невеста,
да не вратит.

(Кога кинисувајет сватовите по девојка.)

126.

ДОЈДЕ ОБЛАК

Дојде облак голем се занесе
Шо засенидевојкинидворје,
Шоујадидевојкинитатко,

Шо расплака девојкина мајка.

127.ШОСИДОШОЛ
"Шо сидошол, туѓоземјанине,
шосидошол?

Шо си дошол, шо си коња мочил,
шосидошол?

Ал' си дошол вино да пијеме,
ал' сидошол,

Ал' си дошол камен да фрламе,
ал' сидошол?"

"Ни су дошол оро да играме,
нисудошол,

Ни су дошол камен да фрламе,
нисудошол,

Ток' су дошол по убаво моме,
ток судошол."

"Девојка ти в горапобегнала,

девојка ти,
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Се сторила горска еребица,
сесторила.

Не даваме стребро за олово,
недаваме.

Стребро светит, на небеси летат,
стребро св е тит,
А олово наднуземитонет,
аолово."

12R. ДЕВОЈКА

СЕ БОГУ ПОМОЛИЛА

Девојка се Богу помолила,

девојкасе:

- Дај ми, Боже, очи соколови,
дај ми, Боже!
Дај ми, Боже, крилја лабудови,

дај ми, Боже!
Да прелета Сава и Дунава,
дапрелета,

Да се фрла во сили а ордиј а,
дасефрла,

Да избера јунак спроти мене,

даизбера,
Шо не пијет вино и ракија,
шонепијет,

Шо не пијет тутун и бурмута,
шонепијет,
Шо ми носит саат во пазува,
шоминосит.

Од вино је куќа поблувана,
одвиноје,
Од тутуна куќа поплувана,
одтутуна,

Од бурмута куќа посекната,

одбурмута,
Од ракија куќа продауска,

одракија.
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129. А МОРИ ВЕРНА, НЕВЕРНА
А мори верна, неверна,

3 а.шчо си вера немал а?
Како синојка зборвеше
Кога на вода одевме:
"Ја не го татка остава,

Ја не ја мајка остава."
Кому ќа татко оставиш?

Кому ќа мајка оставиш?

Кој ќа му пој ет на вода?
Кој ќагоглаваизмијет?

Кој ќа му нози собујет?

130. ЗБОГУМ СО ЗДРАВЈЕ
Збогум, со здравје, девојко,
До каде думаш да одиш?
Каде си расла, порасла?
Каде си капа носила?

131.

НЕ НАШАЈ СЕ

·

Не нашај се, понашај се,
еј наша невеста!
Ако ј е твој а тенка снога
наша-ј брзакоња.
Не нашај се, понашај се,
еј наша невеста!
Ак~ ј е твој а половина,

наши- ѓулмиш 1 пафти.
Не нашај се, понашај се,
еј наша невеста!
Ак~ се твој и тенки нози,

наши- врзаници 2.

(Кога ја соневајет девојката од коња, а таја се отимат и пејет.)

1 Позлатени пари.
2 Особени женски чевли од жолт сафтиј ан, ишарани и со дупчиња.
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132. УМЕЈАЛА НЕВЕСТАТА
Умеј ала невестата лебови да месит,
лебови да месит.

У меј ала невестата печиво да сучет,
пе1:.шво да сучет.

У меј ала невестата кума да послужит,
кума да послужит.

Умејала невестата свекра да ПОСЛ)')КИТ,
свекра да послужит

.

... Оваке се редит и за други родниње.
(Кога ќа ја одведет во куќата и ќа ј е дај ет боже да месит, сучет и послугуват.)

133.

СИТНО ОДИТ

Ситно одит моме по венчање,
ситноодит.

Прашајте го зашчо ситно одит,
прашајтего?

- Атер имат на милего свекра,
атеримат,

Атер имат на мила еве крв а,
атеримат,

Атер имат на милего кума,
атеримат.

(Кога ја водит на венчавање.)

(По овејадевојкаваја сведувајетв кледитогаје пејет:)
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134. ЛИН- КАЛИНКЕ
Лин- Калинке, дробно и мало во,

11

лин- Калинке!

Дал' си расло во дробни камења,
дал' сирасло?

Дал' си пило вода бигорлива,
дал' си пило?
11

11

Не су расло во дробни камења,
несурасло,

Не су пило вода бигорлива,
несупило,

Ток' су расло у голема род а,
ток' су расло,

Ток' су расло у татка, у мајка,
ток' су расло,

Ток' су расло у браќа, у сестри,
ток' сурасло.

11

135. ДОЛЕТАЛА ЕРЕБИЦА
Долетала еребица на висок поЛ:есок,
на висок полесок.

Не ми била еребица на висок полесок,
на висок полесок.

Ток'ми било мало-ј моме

од голема-ј рода.
1
Ш чутит , прашат еребица: "Кој ј е мили свекор,

кој је мили свекор?

11

Шчутит, прашатерербица: "Којаје свекрва,
кој а ј е свекрва?

11

Шчутит, прашат еребица: "Кој је милијунак,
кој је милијунак?

11

Шчутит, прашат еребица: Који се девери,
11

кој и се девери?

1 Се распрашуват.

260

11

Разни ilecнzl

136.

КИНИСАЛ МИ СВЕТИ ПЕТАР

Кинисал ми свети Петар
Да ми одит у рај божи,
Во рај божи, рај господов.

Се припрати стар а мајка:
11

Стој, почекај, свети Петре!

И ја сака в рај да ода.

11

Се обзрна свети Петре:
"Брат' се назад, старамајко,

Стара мајка, грешна душо!
Овамо те не сакајет,

Рајски порти затворени,
А пеколски отворени.

Ај ти тебе, стара мајка,
Стара мајка, грешна душо!

Кога беше меанживка,
Продаваше рујно вино,
За оката тристадрама,

. За пол-ока- стој-педесет!

11

Б Бога-ј душа се клнеше:
"Жими син а, свети Петар,
Чисто дава, чисто сака,
Ак'ви дава, ак' ви сака.
11

11

Кога зајем зајемаше,

И со пепел го мешаше.

11

Б Бога-ј душа се клнеше:

' Жими

син а, свети Петар,

Чисто дава, чисто сака.
Ак' ви дава, ак' ви сака.
11

11

Ког'идеје, мајка, питачите,

А ти, мајка, грешна душо:

Ш чо-ј овеја од питачи?
Шо ми куќа попленивте!
Шо ми куќа запустивте!

"
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137.

КАЛИНА

"Калино моме, Калино-ј леле,
Шо многу синоќ седевте?
Шо многу синоќ седевте, Кало,

Многу борина горевте?

Многу борина горевте, Кало,
Голема врева имавте?"
11

Дејѓиди лудо и младо-ј леле,

Мајкини браќадојдоје.

Мајкини браќа, дојдоје, лу~о,
Мојите мили вујчеви.
11

11

Ложи кого ќ' положеш, Кало,

Мене не можеш да ложеш,

Мене не можеш да изложеш, Кало,
Синоќ су било на порти,

Синоќ су било на порти, Кало,
Со тенка пушка на рамо.
Не беје твој и вујчеви, Кало,
Ток' беје твоји стројници,
Ток' беје твоји стројници, Кало.
Татко ти прстен земаше,

Татко ти прстен земаше, Кало,
Мајка ти прстен враќаше.
Сакав д'убиј а татка ти, Кало,

Жаљба ми падна за тебе,
Жаљба ми падна за тебе, Кало,
Да не повенет ликото,

Да не повенет ликото, Кало,
Да не исцрниш дарпната 1. ·
(Варијанта)

1 Дарпна- бела, везена и искитена марама што се носи преку глава. Кога има жалост во

семејството, дарпната намерно не се пере, туку се пушта да се исцрни и извалка.
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138.

ГРЧЕ БАЗИРЈАНЧЕ

(Морничав податок од времето на чумата во

1820 година)

Летувало,завал,летувало,

Младо Грче, завал, базирјанче,
Летувало, завал, три години,

.

Казандисал, завал, три товари,

Три товари, завал, дробно азно.
Ми кинисал, завал, да си идет

Да си идет, завал, на вилајет.
Ми помина, завал, пусто Скопје.
Пусто Скопје, завал, запустено.
Петли пејет, завал, псите лајет,
Инсан немат, завал, да провревит.

Или ми је Скопје, завал, позаспано,
Или мије Скопје, завал, избегано?
От ми слезе, завал, на чешмите

Да напијет, завал, до три коња·.
Тамо најде, завал, стара баба,
Тамо најде, завал, стара мајка:
11

Ај ти тебе, завал, стара бабо!

Али мије Скопје позаспано,
Или мије Скопје избегано? 11
Одговори, завал, стара баба:
11

Ај ти тебе, завал, младо Грче!

Ај ти тебе, завал, младо Грче;

Ја не су си, завал, стара баба,
Токо су си, завал, црна чума,

Токо су си, завал, црна чума,
Чумината, завал, стара мајка.

11

Одговори, завал, младо Грч е:
11

Ај ти тебе, завал, црна чумо!

Извади 'и, завал, тефтерите,

Да не су си, завал, запишано?

11

Одговори,завал,црна чума:
11

Ај ти тебе, завал, младо Грче!

Ај ти тебе, завал, младо Грче, .
Младо Грче, завал, базирјанче,
Младо Грче, завал, базирјанче!
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Најнапред си, завал, запишано.
11

11

Ај ти тебе, завал, стара чума!

Изин дај ми, завал, за три дена,

Изин дај ми, завал, за три дена,
Да си појда, завал, дур до дома,
Да си појда, завал, дур до дома,
Да однеса, завал, дробно азно,
Да однеса, завал, дробно азно,

Оту су си, завал, завршено.
Да подела, завал, дробно азно,
И на татка, завал, и на мајка,
И на татка, завал, и на мајка,

Треќи товар, завал, на девојка.

11

139.ДЕВОЈКАМИЗЕЛЕН~ОРСАДИЛА

Девојка ми зелен бор садила 1
Как садила Богу се молила:
11

Дај ми, Боже, мој бор да порастет,

Да расфрлит грање на високо,
На високо, грање на широко,
Да се кача горе на гранките,

Да разгледа земја Каравлашка,

Да го вид а мојто лудо-ј младо.,
Ако јадет, на здравје да му је,
Ако пијет, ушче по на здравје,
Ако љубит непросто да му је!"

140. САДИЛО-ЈМОМЕ
Садило-ј моме, мор моме,
ран бел босилек,

Как го садило, моме, мор моме,
не го видело,

.

Кога го виде, моме, мор моме,
орман се сторил.

1 Се повторува
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Орман се сторил, моме, мор моме,
коњда планув~т,

Коњ да плануват, моме, мор моме,

и лудо-ј младо.
Тује помина, моме, мор моме,
едномилудо

...

(Незавршена)

141.

ЧИЈА ЛЕЉКА НА НИШАЉКА

Чија лелка на нишалка, Лело,

Ѓурѓе-ле Лело?
Крстева је мила сноја, Лело,

. Ѓурѓе-леЛело!
Василкова је невеста, Лело,

Ѓурѓе-ле Лело!
Василко је на потишча, Лело,

Ѓурѓе-ле Лело!
Утре вечер на котица, Лело,

Ѓурѓе-ле Лело!
Василко је во град Солун, Лело,

Ѓурѓе-ле Лело!
Ток се шетат по чаршиј а Лело,

Ѓурѓе-ле Лело!
И се чудит шо да купит, Лело,

Ѓурѓе-ле Лело!
Ал да купит чиста фута, Лел~,

Ѓурѓе-ле Лело!
Чиста фута е девет кол ца, Лело,

Ѓурѓе-ле Лело!
Ал да купит чисти чегли, Лело,

Ѓурѓе-ле Лело!
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142.

КОГА СЕ НИШАТ МОМЧЕ

Момче се луљат, мома го гледат- Бројно ле!

- Саво-ле 1 мила, сестро-ле!
Кроткунишај голудото,
Кротку нишај го младото.
Или је гнило дрвото,
Ил' је јозливо јожето,

Ќа паднет, ќа се отепат.
(Или: Да н' паднет, да сеубијет).
(Секој стих се повторуват)

143. МОРИМОМИБУКОВКИ

1

Мори моми буковки, мори буковки!
Как садите пиперот, мори пиперот?

Дупни дупче, клај коренче.
Го садиме пиперот, мори пиперот.
Мори моми буковки, мори буковки!

Как вадите пиперот, мори пиперот?

Така, вака потклекни, ~ори, потклекни.
Го вадиме пиперот, мори, пиперот.

Мори моми буковки, мори, буковки!
Как прашите пиперот, мори, пиперот?
Така, вака е ноктите, е ноктите.
Го прашиме пиперот, мори, пиперот.

Мори моми буковки, мори, буковки!
Какберетепипе~от,мори,пиперот?
Така, вака скини чушка, клај в кошница.
Го береме пиперот, мори, пиперот.

Мори моми буковки, мори, буковки!
Кактлчетепиперот,мори,пиперот?
Така, вака е петица, мори, е петица.
Го тлчеме пиперот, мори, пиперот.
Р.О.

1 Се споменат името на нишачката, како шо је викајет, на пример: Сава, Савета, или на
јунакот.

1 Оваја песна не је наместо овде. Овајаје брсјачка од село Буково до Битоља прочујено
со пипер. Оваја песна је смешна и весела и се пејет со движења.
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144.

А ДЕВОЈЧЕ, ЗАГОРЈАНЧЕ

"А девојче, задгорјанче,
Ал си било на Задгорје?"

-И су било, И су ДОШЛО.
"Ал имаше многу цвеќе?"
-Многу беше, дробно беше.
Само цвеќе нарочуват:
"Како зној ет момчињата
Нека дојет да ме берет,

Да м е носит под фесови.
Како знојет девојките
Нека дојет да ме берет,
Да ме носит на појаси.
Како знојет невестите

Нека дојет да ме берет,
Да м е носит на сокаји,

Да м е носит под грлата."
(Ј астребов, 148)

145.

ДА В СЕЛО ИДА

Да в село ида, Синжиро-ј море,
два коња вода.

Два коња вода, Синжиро-ј моме,
еден за тебе,
Еден за тебе, Синжиро-ј моме,
други за мене.

Тој шчо ј' за мене, Синжиро-ј моме,
од звезда узда,

Тој шчо (за тебе, Синжиро-ј моме,

Од перо седло.
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146.РАСИПИОРО
Расипи ора, Радо невеста,

појди си до м а!
Појди си дома, Радо невеста,

браќа ти дошле.
Браќа ти дошле, Радо невеста,
пешкиш донесле.

Пешкиш донесле, Радо невеста,

чистана фута,
Чистана фута, Радо невеста,
со девет колца.

Дете ти плачет, Радо н~весто,
браќа ти дошле.
(Јастребов, 148)

147. КА ЧУНЧИЦЕ, СИРОТИЦЕ
Качунчице, сиротице

- билјаро, билјаро,
Шчо е излегло во стред зима,

- билјаро, билјаро,
В стреде зима, в коложега 1 ,

- билјаро, билјаро,
Кога мрзнет дрво-ј камен,

- билјаро, билјаро?
-Да ја си има лоша мошчеј а,

- билјаро, билјаро!
Да шчо м е рано скоревала,

- билјаро, билјаро,
Да излез а в стреде зима

- билјаро, билјаро,
В стреде зима, в коложега

- билјаро, билјаро,
И да плета и да веза,

- билјаро, билјаро!
(Јастребов, 148)

1 Коложег- јануари.
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148.НЕОДИВГОРА,РАДОНЕВЕСТО
Не оди в гора, Радо невеста,

не бери билје,
Не бери билје, Радо невеста,
под зеленјаор,
Најаор имат, Радо невеста,
славејно nиле.

- Појди си дома, Радо невеста,
гости ти дошле,

Гости ти дошле, Радо невеста,

татко и мајка,
Татко и мајка, Радо невеста,
и девет браќа,

И девет браќа, Радо невеста,
и осом сноји,

И осом сноји, Радо невеста,
седом внучиња.

Гости ти дошле, Радо невеста,
пешкиш дсшесле,

Постари братец, Радо невеста,
пешкиш донесол,

Пешкиш донесол, Радо невеста,

чистана фута.
Постредни братец, Радо невеста,
пешкиш донесол,

Пешкиш донесол, Радо невеста,
срмени колан.

По мали братец, Радо невеста,
пешкиш донесол,

Пешкиш донесол, Радо невеста,
чистине чегли.

149. КИНИСАЛА БЕЛА БИЛКА
Кинисала бела билка- билј аро!
Да ми одит на билј ачки- билј аро!

Ни мијена, ни чешлана- билјаро!
А од сите поубаво- билј аро r

( Средил и објавил П. А. Ровински, 1899 г. 4 јули)
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150.

БОГ ДА УБИЈЕТ ДЕБРАНИ

Бог да убијет дебрани 1 ,
Дебрани длнограѓани!
2

Шо излегоје азбији

По таја рекаРадика.
По таја река Радика,
По тије села рисјански.
Пленије шо ми пленије,
Млада невеста зедоје,
Од три вечери земена.

Одеје шо поодеје,
Млада невеста постана.

Говорит дете бегово:
11

Невесто-ј око калешо!

Дал ти је тешко стреброто
Ил ти ј е тешко жубето?"
Говорит млада невеста:
11

Деј ѓиди, дете бегово!

Не ми је тешко стреброто,
Нит ми ј е тешко жубето,
Ток мије жал залудото.

Кога го вије колевте
Право на мене гледаше

Крвави слзи ронеше 11

3
.

(Од Филимона Стаматов Бужароски)

1 Секој стих се повторува.
2 Злосторници, насилници.
3 Во оваја песна е прикажано нечујено зверство албанско над нестреќниот народ рис
јански, оставени од Бога и од државата, без заштита. Во неја се гледат и зверска насла
да на овије скотови. Отимајет од постеља вчера земена невеста и је го колет момчето

пред нејзини очи, а овамо ја прашај ет зашчо постанала патем, али од тежина од рувото.
Вистина нишчо пострашно. Да је срце човеково од камен, би се распрскало од задниве
тристиха:

·
Кога го вије колевте,
Право на мене гледаше,
Крвави слзи ронеше.
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Разни народни Песни

Песни земени од Панета Крстен Ѓиноски и qд други лица.
Љ убовни

151.

- лирски

ЦУТИТ РУЖА

Цутит ружа, цутит ружа

лелеј ружа тамо долу,
Тамодолу, тамодолу,
лелеј ружа под селото.

В ливаѓето искосени,
искосени

Размириса, размириса
лелеј ружа тамо горе,

Тамо горе, тамо горе,
лелеј ружа в полината.
Овчару му, овчаруму

лелеј ружа помириса.
Слезе овчар, слезе овчар,
лелеј ружа да ја берет.
(Одтатка ми)

152. МОР ЧУМУ ТИ БЕШЕ!
Мор, чумутибеше,
бре Еленко моме,
на друм да седиш?
Мор ~на друм да седиш,

бре, Еленко моме,
карван да чекаш?
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Мор карван да чекаш,
бре, Еленко моме,

вино да служиш?
Мор ~вино да служиш
бре, Еленко моме,

вино ле немерено?
Мор ~вино да служиш,

бре, Еленко моме,

пари да береш?
Мор ~пари да береш,

бре, Еленко моме,

пари ле небројани?

153.

САДИЛО МОМЕ

Садило моме,
Мор моме, ран бел босилек,

(2)

Как го садило моме,
Мор моме, не го видело,

(2)

Кога го виде моме,
Мор моме, орман се сторил,

(2)

Орман се сторил, моме,
Мор моме, коњ да пладнуват,

(2)

Коњ да пладнуват, моме,
Мор моме и лудо-ј младо,

(2)

Тује помина, мо~е,
Мор моме, лудо и младо,

(2)

"Таке ти Бога, моме,

Мор моме, дај ми босилек."

(2)

- Ак си жената, лудо,
Бре младо, оди по патот,

(2)

Оди по патот, лудо,
Бре младо, скрши сивратот,

(2)

Ак си неженат, лудо,

Бре младо, скочи, прескочи,

(2)

Скочи, прескочи, лудо,

Бре младо, сам набери си.

(2)

(Одтатка ми, 1880г.)
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154. СЛНЦЕМИЗАЈДЕ
Слнце ми зајде- мал е- ле мајка,
на врв планина.

·

Едно м е зајде,
друго м' огреј а,

Си заборавив

дома да дојда.
Когапомина
овчар со овци,

Отумирече:
11
•

Добар ти нечер!

11

Тога ми текна,

алије вечер.

Заилив [стегнав] коња
дојдов си дома,
Дојдов си до м а
в петлени доби.

Порти си најдов
се затворени.

Заилив коња,
прескочив порти.

Врзав си коња
долу во тремот.

Отусекачив
горе на диван,

Тамо си најдов
пуста постела,

Адопостеља

мајкино дете,
Как повијено
неразвијено.
Оту е излегов
на мал а врата,

На мал а врата,
во градината.

Тамо си најдов
млада невеста:
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Главата клала
во босилекот,
Роците клала

во трондафилот,
Нозите клала

во карафилот.

Жаљба ми беше
да ја разбуда,

Пожал ми беше

да ја остава.

155. ВЕТОР ПОВЕЈА
Ветар повеја, мори,
ветар повеја,.
Достум Стана мори,
по рамно пол е.

Не било ветар, мори,
не било ветар,

Достум Стана мори,
по рамно поле,

Достум добро, мори,
по рамно пол·е,

Ток"' биле моми, мори,
ток"' биле моми,
Достум Стана мори,
од жетва идет,

Достум добро, мори,
оджетваидет.

От жетва идет, мори,
од жетва идет,

Достум Стана мори,

песни ми пеј е~
Достум добро, мори,

песни ми пејет.
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156.

СВИРНИ МИ, СВИРНИ

Свирни ми, свирни,
Митре ле длнозе:м:че,
как шо свиреше.

Как шо свиреше,
Митре ле длноземче,

на длна зем:ј а,
Митре ле длнозем:че,

надлна земја.

-

Как да ти свирна,

Јудо- ле, самовило,
как да ти свирна,

Јуда- ле, самовило,

как да посвира?
Мојата мајка,
Јуда- ле, самовило,
црна ми крпа носит,

Јудо -ле, самовило,
црна м:и крпа носит.

Црна ми крпа носит,
Јуда -ле, самовило,
мене м е жалит,

Јуда- ле, самовило,
мене ме жалит.

157.

ШО МИ ЈЕ ЖАЛБА

Шомијежалба,
де море, пиле Јове море,

дека ќа умра,
де море, пиле Ј ове море,

дека ќа умра.
Дека ќа умра,
де море, пиле Ј ове море,

м:ладо-ј зелено,
де море, пиле Ј ове море,

м:ладо-ј зелено.
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Младо-ј зелено,

де море, пиле Јове море,
скоро жената,

де море, пиле Ј ове море,
скоро жената.

Ќа си остава,
де море, пиле Ј ове море,
млада невеста,

де море, пиле Ј ове море,
млада невеста.

Млада невеста,
де море, пиле Ј ове море,

ненаљубена,
де море, пиле Јове море,
ненаљ убена.

Ќа си остава,
де море, пиле Ј ове море,

бела промена,
де море, пиле Ј ове море,

бела промена.

Бела промена,
де море, пиле Јове море,
ненаносена,

де море, пиле Ј ове море
ненаносена.

Ќа си остава,
де море, пиле Јове море,
брзанакоња

де море, пиле Јове море,
ненајавана.

158.

О, НА КОГО СИ НАЛУТЕНА?

О, на кого си налутена,

Стана ле, малка Стана,
о, на кого си налутена,

Стана- ле посестримо?
Ил на татка, ил на мајка,
Стана- ле, малка Стана,
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ил на татка, ил на мајка,
Стана - ле посестримо?
Дали татко те карал,

Стана- ле, малка Стана,

Стана- ле посестримо?
Дали мајка те тепала,
Стана- ле, малка Стана,
Стана- ле посестримо?

- Нито татко м е карал,
Димо- ле мил побратим,
нито мајка м е тепала,
Димо- ле, дели Димо.
На тебе су налутена,
Димо- ле, дели Димо,

Димо- ле, мил побратим.
Шо остави дервењето,
Димо- ле, дели Димо,

Димо- ле, мил побратим,
Ладоското, Воденското,
Димо- ле, дели Димо,

Димо- ле, мил побратим?
Ти 'и зеде Дебранчето.
Димо- ле, дели Димо,
Димо- ле, мил побратим.

159.

СИТНО ПРОСО

Ситно просо, црнооко,
не стој спротимене!

(2)

Си продадов брза коња

сезарадитебе.

(2)

Си продадов чифт пишчоли

се заради тебе.

(2)

Си продадов остра сабја,

се заради тебе.

(2)
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160. еОФИЈО ДЕВОЈЧЕ
еофијо девојче,
е грло преврзано,

е грло преврзано

е велешка шамија,
е велешка шамија,
не стој спроти мене.

Не стој спроти мене

изгорев за тебе,

Изгорев за тебе,
како лен за в9да,

Како лен за вода,
босилек за сенка,
Босилек за сенка,
карафил за раса,

Карафил за раса,
трондафил за слнце.

161. КРЕНИ еи ГЛАВА
Крени си глава, еофке,
од перницата,

Крени си глава, добро,
од перницата!

Еј еофке, еофке мори,
битолско моме!

Еј еофке, еофке,
море јагне сугаре!

Врзи си глава, еофке,
со ал-шамлија,

Врзи си глава, добро,
со ал-шамлија!
Еј еофке, еофке, мори,
битолско моме,
Еј еофке, еофке мори,

јагне сугаре!
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Су ти донесол, Софке,
слатка понада,

Слатка понада, Софке,
слан сутлијач.
итн.

162. ИЗВОР ВОДА ИЗВОРЕШЕ
Извор вода извореше,

На ледиње разлеваше,
На ледиње разлеваше,

Мало-ј моме налеваше,
Мало-ј моме налеваше,
е раки-сапун се мијеше,

е раки-сапун 1 се мијеше,
Со калемќар се бришеше,

Со калемќар 2 се бришеше,
С' огледало се гледаше:
"Как су бело и црвено,

Ушче да бев црнооко,
Ушче да бев црно око,

Ќа м е земет царевоно,
Царевоно азнатарче,
Царевоно азнатарче.

Дења-ј ноќа азни бројит,
Дења-ј ноќа азни бројит,

Анаутрокафепијет,

.

А наутро кафе пијет,

А напладне вино пијет,
А напладне вино пијет,
А навечер книга пишит."

163. ПАДНАЛА МИ ШАР-ПЛАНИНА
Паднала ми Шар-Планина, Калино!
Каливеро, вито перо зелено,

Поклопила три овчари, Калино!

1 Миризлив сапун за миј ење роци и лице.
2 Голема шарена марама.
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Први овчар је се молит, Калино,

- Пушчи мене, Шар-Планина,
Еден су си у мајчица,

Ќа ме чекат стар а мајка!
Втор и овчар се молеше:

- Пушчимене Шар-Планино,
Да ја су си завршено,

Ќа м е чекат девојката!
Треќи овчар се молеше:

- Пушчимене, Шар-Планино,
Старо су си оженато,

Ќа м е чекат невестата!

164. СО НОЌ ШЕТАВ
Соноќ шетав, нишчо не уловив,
1
слегов крај селото

Кад б и зора,

Си украдов едно мало-ј моме,
Го украдов татку од постела,

Го украдов мај ке од пазува.
Си го фрлив зад себе на коња,
От си појдов горе во планина,
Врзав коња за витана ефла,

Адевојче фатив за рочица.
Легнав мрва ја да си предрема.

Кога станав- девојче не најдов,
Ни девојче, ни брза:rа коња.
Си отидов во Нова-Пазара.
Тамо најдов девојче убаво:
Продаваше моја брза коња.
Си го зедов девојче убаво

И си зедов своја брза коња.

165. ЛЕГНАЛО МОМЕ, ПРЕСПАЛО
Легнало моме, преспало

Под тејадрво маслено.
Повеј а ветар од море,
Ми скрши ветка маслена
Погоди моме по лик о.

1 Оваја песна је дојдена од Призренско.
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Луто си моме проклна:

"Бог да убијет веторот,
Дал сега најде да веј ет!
Малку си легнав и заспав,

Голем си сончок соневав:
Шо поминаје тримина:
Првијот беше свекорот,

Вторијот беше ми девер,

Третијот беше сив сокол 11 •

166.

ШО СИ НАПЛАКАНА 1

Шо си наплакана, бре Анке?
Дали татка жалиш,

Дали мајка плачеш?
11

Нито мајка плача,

Нито татка жаља,
Токо си го жала
мојто мило брате,
Мојто мило брате,
горска арамија.

Мор акоговидиш, бр~горо,

Да му речеш дома да си дој ет,
Мајка ќа го скриј ет
во шарени ковчег,

Татко ќа го скриј ет
во десет жебови,

Сестри ќа го скриј ет
во десни пазуви."

Мор и да го вида, бре Анке,
ја не го позина.
11

Само-ј познавито, бре горо,
мојто мило брате:

Сива микоњајават,
на сино седло седит,

Зелен бајрак држит. 11

(Лазорополе)
1 Донесенаје песнава

од Србија и стиховите је се расипани.
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167.НЕЖАЛАЈ,СТАНОМОРИ
Не жаљај, Стана мори, не плакај,
не мачкај сајче шарено,
Не мачкај сајче, мори, шарено,

на Едрене ми је предено,
На Едрене мије, мори предено,

на град Стамбшiа је ткајено,
На град Стамболаје ткајено,

настреде село је белено,
во Московиј а ј е кровено,
Во Московија је, мори кровено,

во Мисир мије шијено,
Во Мисир мије, мори, шијено
е тријесетмина терзији,

е тријесетмина, мор:И терзији
и петнајесет чираци.
Дури се сајче, мори, сошило,
двесте се игли, мори, скршиле,

триста се мина убиле.
(Од Велјана Тарунжија од село Вранешница, Кическа околија. Слушана на бачило.)

168. ШО СИ ГЛАВА, ЃИДИ ДИМО
- Шо си глава, ѓиди Димо, преврзало?
Дал ти коњи, Димо, бутур удрил?
Дал ти овци, Димо, метил фатил?
11

Нито коњи, мој дружино, бутур удрил,

Нито овци метил пофатило.

Су свршено од далеку,
Кажувајет болничава,

Болничава, грозничава. '

1

- Нел земи си, млади Димо, девет коњи,
Нел појди си во селото,

Во селото од момето.
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От си зеде Димо девет коњи,
От си појде во селото,
Си го виде мало-ј моме,
Со главата преврзана.

Му изговори млади Димо,
Си го праша мало-ј моме:
11

Шо си глава преврзало?

Су свршено надалеку,

Кажувајет болничаво.

11

Изговори ѓиди Димо:
11

Ај ти тебе, бре девојко,

Да ја сутитејамомче.
Се испознаје

11

...
( Лазарополе)

169. ТЕМБИВ

СТОРИЛ

Тембив 1 сторил војводата,
Петкано мори, Петкано!

Ерген чалма да не носит,

·

Петкано мори, Петкано!

Турчин вино да не пијет,
Петкано мори, Петкано!
Турчин тембив не ми држит,

Петкано мори, Петкано!
Ток си појде на мејана,

Петкано мори, Петкано!

Тук си купи пара винце,
Петкано мори, Петкано!
Пара винце, пара лебец,
Петкано мори, Петкан~!

Се најаде, си се напи,
Петкано мори, Петкано!

Си се напи, си се опи,

Петкано мори, Петкано!

1 Наредил.
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170. ДЕВОЈЧИЊА МОРИ
Девојчиња мори, гугувчиња,

Пот правите, мори, да помина, (2)
Нишчо завал, мори, не ви чин а.
Како шо сте, мори, суредени,
Таке сте ми, мори, со ред мили.

ЗаАлтана, мори, алтиндава,

За Невена, мори, невен дава,

За Марија, мори, душа дава.
Роци ми се, мори, во жебови,
Плни ми се, мори, леблебији,

Негде годе морИ', суво-ј гројзе.
Или:

Измешана, мори, суво-ј гројзе,
Негде-годе, мори, бадем шеќер,
Негде-годе, урубији, чемберлији.

171.

РАСИПИ МИ, МЕНДО

Расипи ми, Мендо ле, маѓијава,

Расипи ми, добро ле, маѓијава.

Коња вода, Мендо ле, пешј ак од а,
Коња вода, добро ле, пешј ак од а.
(Првине два стиха се повторувајет, а после)

П ушка носа, Мендо ле, со страв од а,

Пушка носа, добро ле, со страв од а.
Леб си носа, Мендо ле, гладен од а,
Леб си носа, добро ле, гладен од а.
Вода газа, Мендо ле, }Кеден стоја,

Вода газа, добро ле, жеден стоја.

172.

СЛНЦЕ МИ ОДИТ

Слнце ми одит, заодит,

Мирче-ј војвода на пол е,
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Мирче-ј војвода на пол е
Со самовила зборвеше,

Со самовила зборвеше:

"Самовилице, сестрице!
Самовилице, сестрице,

Коде ќа ноќ ноќеваме?

11

- Пооди, Мирче војвода,
До високите јасики,

До високите јасики,
Тује ќа ноќ ноќеваме,

Тује ми одит Јанкула.

173.

МЛАД МЕ ПИТАТ

Млад м е питат,
за старо м е дават,
млад м е питат.

Старо аро, како јавор·дрво,
староаро.

Млад неженат-

китка босилкова,
млад неженат.

174.

СОБРАЛЕ СЕ СИТЕ АЈТИ

Собрале се сите ајти 1 арамији
Дамиодит,море, тамо-ј горе,

Тамо-ј горе, море, в Горинчево 2,
Тамо-ј горе, море, в Горинчево
Да се мирит, да се токмит.
Шо имаше море, едно Влаше,
Ни се мирит море, ни се токмит,

Ток се шетат, море, горе-ј долу,

Негде годе, море, riотсвирнуват
И се Богу помолуват,

И се Богу помолуват:

1 Скитници.
2 Село одејеќи од Битола за во Солун, до Островско Езеро.
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"Дај ми, Боже, марија на пролет,
Стреде зима коложега,

Да си појда дур во Влашко,
Да набера се Влашиња,

Шо не гинет куршум рана."

175.

ДЕБРАНЧЕТО ЧОЛАК ДОЈЧИН

Дебранчето, чолак Дојчин,

Димо ле, дели Димо,

Димо ле, мил побратим,
Чолак Дојчин од Галичник,

Димо ле, дели Димо,

Димо ле, мил побратим,
Од Галичник, од Мурtовци,
Димо ле, дели Д:и:мо,

Димо ле, мил побратим.
(Оваја песнаје и без глава и без опашка. Р. Огњановиќ).

176. УГУР ОЛА, МОРЕ ШАБАН-АГ А
Угур-ола 1, море, Шабан-ага,
Угур-ола, море, Шабан-Гега,
Угур-ола, море, Шабан-ага!
Угур-ола, море, Шабан-ага,
Угур-ола, море, Шабан-Гега,
Угур-ола, море, каде ќа oдmn?

-Ја ќа си од а, море, дури до Скопје,

Дури до Скопје, море, при Амзи-паша,

ДуридоСкопје,море, приАмзи-паша:
11

Аман ти, море, Амзи-паша,

Чини ми конак, море,.

не оставај м е надвор,

1 Стреќен пот.
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(2)

Чини ми конак, море,

не оставај м е надвор,
Зере су удрен, море,

рака м е болит.

(2)

Конак му стори, море, Амзи-паша,
Конак му стори, море,

таинмупушчи,

(2)

Конак му стори, море,

таин му пушчи.
Прати кулукот 2 , море,
11

го сардисаје,

(2)

Кога си позна, море, Шабан-ага,
Тога се позна, море, Шабан Гега,
Тога се позна, море, Шабан-ага.
Си изговори, море, Шабан-ага,

Си изговори, море, Шабан Гега:
11

Да ај ви вами, море, верна дружино!

Да ај ви вами, море, верна дружино!

Потседлајте ми, море, ата дариј а
Јадасипојда,море,приАмзи-паша.

11

(2)
(2)

Му потседлаје, море, ата дариј а,
Оту си појде, море, Шабан-ага,
Оту си појде, море, Шабан Гега,

Оту си појде, море, при Амзи-паша.
Му изговори, море, Шабан-ага,
Му изговори, море, Шабан Гега:
11

Аман ти, море, Амзи-паша!

П ушчи м е мене, море, в широко пол е
Каде ми играт, море, моздрак 3

(2)
и сабј а, (2)
Коде мииграт,море, атадорија,
(2)

Пушчикулукот,море,некамефатиТ.

11

Му одговори, море, тој Амзи-паша:
11

Ја не те пушча, море, бре Шабан-ага,

Ја не те пушча, море, бре Шабан Гега,
Ја не те пушча, в широко пол е,

2 Чифчији, робови.
З Копје.
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Ток ќа те пушча во град Битола,

Во град Битоља, при садразамот.

(2)
4

Тамо те чекат, море, до два ченгели,

Тамо те чекат, море, до два ченгели.

650 души, правејеќи зулум кон Серез. На
1830 година. Крсте Чавеја от село Росоки бил со

(Шабан-ага бил голем арамија и бил глава на
враќање го удриле на '-!енгел околу
него доброволец. П.К. Гиноски.)

177.

СКАРАЛ СЕ СТОЈАН

Скарал се Стојан, скарал се
Со неговата стар а мајка;

Побегнал Стој ан, побегнал,
Токмо дванај есет години,

Казандисал 1 шо казандисал
Токмо дванаесет илј ади,

Токмо дванаесет илј ади,
Се руди-ј бели овчици,
Се руди-ј бели овчици,
Се руди-ј белијаганца,
Серуди-ј белијаганца
Со дванаесет овчари.

Кинисал дома да дојет,.
Си дошол дури во село,
Си дошол дури во село,
Во село дурипредчешма.
На чешма си најде невеста.
Тој сијапозна, тајанегопозна.

Проговори ми млад Стој ан:
11

Невеста, млада невеста!

Ал имат конак у вас да дојда?

4 Голем везир.
1 Спечалил, заработал.
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11

11

Си појде Стојан, си појде,
Таман си легна да спијет

Стана си мајка негова,
Ми го отепа Стој ана.

(Не~авршена, а ја мисла да је ~авршена. Р Огњановиќ)

178.

КИНИСА МОМЕ НА ВОДА

Киниса моме на вода

Со два ибрика во роци.*
Стемнило ми се, смоглило,
Загреши моме потишча,
Отиде горе в планина,
На Димовото бачило.

Овчари овци млзеје,
Кога го моме видој е
Сите на нози станаје,
Исиведрата турије.
Димо ќеаја не стана
И си ведрото не тури.
Говорит Димо ќеаја:
"Овчари, верна дружино!
Фатитемигомомено,
Доведите го при мене.

Појдите долу во село,
Викајте попа и кума,
Да си венчаме момево."

Појдој е долу во село,
Викнаје попа и кума
Да го венчај ет момето.
~-

.(Текстот на објаснението не е приложен. Бл. Р.)
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Кога ми в црков одеј е
Крвава роса зароси,

Кога од црков идеј е
Дробни камења паѓај е.
Говорит Димоќеаја:·
11

Овчари, верна дружино!

Да го прашаме момево

Да ни ја кажет родата,

Кој му ј е татко и мајка,
Кој му се браќа и сестри.

11

От го прашаје момето,
Момето велит, говорит:
11

Мене ми мајка велела:

Еднего брат а си имаш
На десна но г а прст немат.

11

Говорит Димо ќеаја:
11

Девојче лепо-ј убаво!

Тргни ми скорен од нога:

Погледај мијаногава.

11

Му тргна скорен од нога,

Му ја погледа ногата.
Кога му виде ногата,
С' изнајдоје братец и сестра.

(Запишана од К. fиноска)

179.

ЧЕЛНИКПЕЈО

Засвирел ми челник Пејо,

3 асвирел ми е писан кавел
Од утрина леле до вечера.

Изговорилеле челник Пејо:
11

Ај вивами, бе, дружино!

Срце ми се распејало,
Уста ми се расвирела,
Ил ј е на зло, ил на добре?

11

Ушче речта не изрече,

Караман му подлавнуват.
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Го тераје дореката,

До реката до Бистрица 1 .
Рудо стада не им врвит.

Тога рече челник Пејо:
11

Ај ви вами арамији,

Арамији, злеѓидији!
Пушчите ми обе роци
Да посвира в писан кавел,

Да заврвит рудо стада.

Рудо стадо је учено,
е писан кавел да го тера,

е писан кавел да го ваба.

11

еизлогаје арамији,
Арамији, злеѓидији,

Му пушчије обе роци.
Не засвире челник Пејо,

Дазаврвитрудо-ј стада,
Ток засвире челiШк Пејо
Да го чуј ет Анѓелиј а,

Ѓиди росна детелина:
11

Дал м е чујеш, Анѓелино,

Ѓиди росна детелино!
Ако спијеш, разбуди се,
Ак'вечераш, освестисе!
Довтасаје арамији,
Арамији, злеѓидији,

Миврзаје обе роци,
Обе роцинаопаку.
Ми забраје рудо стада,

Ме тераје до реката,
До реката, до Бистрица.
Ток' да збереш беќарите,
Беќарите не)кенати,

Да трчај ет на потера,
На реката, на Бистрица."

еигодочу Анѓелија,

Ѓиди росна детелина,
От си собра беќарите,

1

(Текстот на фуснотата не е внесен. Бл. Р.)
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Беќарите, неженати.
Излегоје на потера,

На реката, на Бистрица;
Си отнаје рудо стада,

Го пушчије челникПеја.

( Овај а песна имат провлечен и жалослив глас. Од К.П. Ѓиноски)

180. ШЕТАЛ,

ПРОШЕТАЛ

Шетал, прошетал, мори, Митре делија,
Шетал, прошетал, мори, долу под село,

Долу под село, мори, долу в ливаѓе.
Видел, догледал, мори, Дунав девојка:
Коња сопенат, мори, е бела коприна,
Во лице светит, мори, как јасно слнце,
А бело грло, мори, как месечина.

Оту си дојде, мори, Митре делија,
Оту си дојде, мори, дома на дворје,
Оту си викна, мори, по стара мајка,
Лепо говорит, мори, Митре делија,
11

Шо су догледал, мори, Дунав девојка,

Дунав девојка, мори, долу под село,
Долу под село, мори, долу в ливаѓе,
Во лице светит, мори,как јасно слнце,
А бело грло, мори, как месечина.
Мила мајка ле, мори, о;питај ми ја,_

Мила мајка ле, мори, со злум ќа појда,
Со злум ќа појда, зло ќа учина.

11

Тога говорит, мори, Митрева мајка:
"Мили синко ле, мори, со злум не оди,

Со злум не оди, мори, злум не учини.

11

Митре делиј а, мори, мајка не слушат,
Токо си собра, мори, сите делији,
Сите делији, мори, се ~проти него,
Оту ј е појде, мори, Дуне на порти,

Дуне на порти, мори, ноќа на полноќ.

292

Порти си најде, мори, се затвореiШ,
Порти и втера, мори, во треќо маало,
Оту се кa1:.rn, мори, горе на диван,

Тамо си најде, мори, Дунав.девојка,

Загушена је, мори, е брат а Ѓорѓија.
Оту си зеде, мори, Дунав девојка,
Сија однесе, мори, дома надворје.

Се разбудила, мори, Дунав девојка,
Се разбудила, мори, се распулила,
Кога видел а, мори, Дунав девојка,

Куќа не таја, мори, луѓе не тије.

(Слушана од баба Петревица Ѓиноска, која умре на 1870г. мес.јунија.)

181. МИКИНИСАЛЕ
Ми кинисале два брат а роѓена,
Ми кинисале по бели друмови

.
1
А л им излегле клети аздуци
,

Ми го фатиле сиромав Стој ан.
М и го повеле да го продај ет,
Ми го однесле во Нови Па~ар.
Ми и сустрети млада вдовица,
Ми изговори млада вдовица:

''Да ај вивами, клети ајдуци!
Коде носите сиромав Стојан? 11
"Си го носиме да го продаваме,

Цената му је три илјади гроша. 11
От си посегна млада вдовица,

От си посегна во свилени жебови,
От си извади три илј ади гроша,
Си го откупи сиромав Стој ан,
Си го однесе дома на дворје,

Оту му даде три дуќани сто:&а.
(Дервонски глас. Запишани от татка,

1 Направив неколку

1882 година.)

малечки исправки за да се сложит стиховите. Р. Огњановиќ.
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182.

СТОЈКА СЕДЕШЕ В ГР АДИНА

Стојка седеше в rрадина,
Стојан од овциидеше,
Стој ан од овци идеше, леле,

Стојке је фрлијаблко,

Стојке је фрлијаблко 7 леле,
Со урубиј а на него.

Стој ана го љ уто проклна, леле:

"Стој ане, море, делиј а,
Стој ане, море, делиј а, леле!
Не мој фрлај :м:и ј аблко,

Немој фрлај мијаблко, леЛе,
Не скоревај мијадови,

Не скоревај мијадови, леле,
Каде сусамојадовно.
Каде су мошне ј адовно, леле,
Дека сме пуста роднина:

Татко-ј татко тидва брата, леле,

Ја и ти два братучеди. "

183.

ИЛИНЧИЦЕ, ВИСОКА ПЛАНИНО

Илинчице 1 , висока планина,
Од тебе се Сари-Шабан 2 гледат.
Од тебе се Сари-Шабан гледат

И во Шабан шабански калдрми,
И во Шабан шабански калдрми,

По калдрмилепи Стојаншетат,
По калдрмилепи Стојаншетат,
В роци држит стребрена аршина.

1 Илин-Планина је меѓу Охрид и Битоља. На таја планина имат црквица Илинска
црков.

2 Сари-Шабан је гратче зад Драма.
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184. ИЗЛЕЗ И, ЗЛАТО МОРИ
Излези, Злато мори, излези леле,

Излез и да видиш, златно ј аблко,
Шо чудо идет, Злато, оздола, леле,
Шо чудо идет оздола:

Силно ми стада, Злато, без овчар, леле,

еилно ми стада без овчар.
Толку пред стада, Злато, имаше, леле,
Толку прет стада имаше
Едно малечко, Злато, овчарче, леле,
Едно ми мало овчарче.
е писан ми кавел, Злато, свиреше, леле,

е писан ми кавел свиреше,
Во кавел песна, Злато, пејеше, леле,

Во кавел песна пејеше:

Дејѓиди, село, Злато, големо, леле,
Дејѓиди, село големо!

Дејѓиди рамни, Злато, ливаѓе, леле,
Дејѓиди рамни ливаѓе.
Дејѓиди, пол е, Злато, широко, леле,

Дејѓиди, поле, широко!

Дејѓиди, јагне, Злато, сугаре, леле,
Дејѓиди, јагне сугаре,
На мрамор плоча, Злато, заклано, леле,
На мрамор плоча заклано,
На чемерика, Злато, одрано, леле,

На чемерика одрано,

На суви трески, Злато, печено, леле,
На суви трески печено,
На студен извор јадено, леле,
На студен извор јадено.
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Секо2ашни uecнu

185. МАЈКО, МАЈКО, ПАЛИ СВЕЌА
Мајка, мајка, пали свеќа,

Парусија болно лежит.

(2)

Парусија болно лежит,
Со лудо се зас~кала,

(2)

На вечер се завршило,

На полноќ се разболело,

(2)

На полноќ се разболело,
На утрина душа дал о,

(2)

На утрина душа дал о,

Проклетија оставило:
"Ти се моља, моја мајка,
Ти да м е мене закопаш,

Во најмалото бавчиче.

Ти се мола, мила сестра,

Мила сестра Анѓелијо,

Да му речеш на лудото:
На квечера да дојдуват,
На квечера да дојдуват,
Китки цвеќе да остават.
Ви се моља, мој другачки,
Многу слзи не раните,

Зар од слзија си умрев,
И од веков си заминав."

186.ЕЈСТАНО,ЕЈЃИДИСТАНО
Еј Стана, еј ѓиди Стана!
Качи се горе надиван, Стана,

Да упали се Струмица, Стана,
Струмица црна те:мница, Стана!
Ти ќа си видиш брата ти, Стана!
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(2)

1R7. КАЛИНО МОМЕ, КАЛИНО
"Калино моме, калешо добро јагне,
Шо многу синоќ седовте?

Шо многу синоќ седовте, моме(добро ),
Шо мили гости имавте?"

- Дејѓиди лудо, бре младо жанум,
Мај ке је браќа дојдоје,

Мај ке је браќа дојдоје, лудо (мл.адо ),
Мојите мили вујчеви.
Калино моме калешо, добро,
Ложи кого да изложеш,
Ложи кого да изложеш, Кало,
Мене не можеш да ложеш.
Мене не можеш да ложеш, моме.

Синојка си бев зад врата,

Синојка си бев зад врата, моме~
Кога типрстендаваје,

Кога ти прстен даваје, моме,
Ти им го прстен враќаше.

Кога го зеде мајка ти, моме,
Жалба ми падна на срце,
Жалба ми падна на срце, моме,
М' идеше да се убода.

М' идеше да се убода, Кало,

Со цибринските ножеви.
Жалба ми падна за мајка, Кало, ·
Дека бев еден у мајка,

Дека бев еден у мајка, Кало,
Да не останет без мене.
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Песни жалосни

188.

ИЗВИКНАЛ СТОЈАН

Извикнал Стој ан, мори, подвикнал

Отоде, лелеј, Каламарија,
Зад пашината, лелеј, корија:
"Жали м е, мајка, мори, плачи ме,
Змија ми влезе в пазува,

Не можа, лелеј, да ја извада."

- Те жаља, синко Стој ане, те жала,
Дур да се, лелеј, море исушит,
Чаири, лелеј, да се учинит,

Во чаир бостан да сада,
Ја да си скина од бостан,

У става да си олада.
Извикнал Стојан, мори, подвикнал,

Отоде, лелеј, Каламарија,

Задпашината, лелеј, корија:
"Жали ме, сестра, мори, плачиме,

Змија ми влезе в пазува,.
Не можа, лелеј, да ја извада."

- Те жаља, брате Стојане, те жала,
Дур да ми гранка разлистит,
Трондафил да се учинит,

Трондафил да се учинит,
Ја да си скина трондафил,
На појас да го поноса.

Извикнал Стојан, мори, подвикнал,
Жали м е, љ убо, мори, плачи ме ...

- Те жаља, Стојане, море, те жала,
Дур да се врата од гроб а,
Дур да си појда до дома,
Дур да си влез а в градина,

Китка да цвеќе набера,
Другего да си преложа.
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189. ЗАЈДЕ, ЗАЈДЕ СЛНЦЕ
Зајде, зајде, слнце, лелеј,лелеј, мајко ле моја,
Зад зелена гора,

Оф лелеј си, мајко ле моја,

3 ад зелена гора,
Задзеленагора-лел~,лел~,
Зад бели бигорје- оф лелеј си ...
Постој, постој слнце, лелеј,
Да се избројиме, оф лелеј си!

Тријунацинемајет, лелеј,
Три ми орли летајет, оф лелеј си!
Три ми орли летај ет, лелеј,
Три нишаниносеје, оф лелеј си.
Први орел носит, лелеј,
Одјунакаглава, офлелеј си,
Од јунака глава, лелеј,

Сосе туло фесе, оф лелеј си.
Втор и орел носит, лелеј,
Одјунакарока,офлелеј си,

Одјунака рака, оф лелеј,
Сосе бурма прстен, оф лелеј си.

Треќи орел носит, лелеј,
Од јунака нога, оф лелеј си,
Одјунака нога, лелеј,
Сосе десен скорен, оф лелеј си,
Со се десен скорен.

(Оваја песнаје во песните од браќатаМиладиновци, 245.)

190. ПОСАКАЛЕ СЕ МОМЧЕ И МОМА
Посакал е се момче и мома;

Момата ложет со бело-ј лик о,

Момчето ложет со црно-ј гројзе.
Си и догледа кучка мошчеј а,
И си отиде в Нова- Пазара,
Тамо си купи пара билјаче,
Да си и отру момче и мома.
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Момата умре на утрината,
Момчето умре квечер на вечер.
Мома закопа под свет а црква,

Момче закопа над свет а црква.

Мома излезе винена лоза,

Момче излезе дафино дрва.
Растоје ипорастоје, леле,
Да се ставије врше иврше.
Си и догледа кучка мошчеј а,
Да си ја скина винена лоза,

Да си ја фрли в оган да горит,
Да си го собра белиј от пепел,

Да си го фрли горе на нив а,
Да си излезе бела пченица,

Да си ја собра бела пченица,

Да си ја сомле белоно брашно,
Да си ја меси бела нафора,

Си ја однесе на свет а црков,

На свет а црков Свети Ѓ орѓиј а.

191.

ПУШКА ПУКНА

П ушка пукна под Будима град а,
Тује беје деветмина браќа,

Сите браќа под бајрак се скриле.
Алим барјактарче в рамо го удрије,

В рамо го удриј е, куршум не излезе.
Шо ми стој а Алим три дни 11 три ноќи,
Кога фати Алим да умират
Си ~и викна Алим деветмина браќа:
11

Ај ви вами, деветмина браќа,

Лел [нел Ј викните мој а мила нана,
Да ј е реча на мојата нана,
Да ј е дада три чемери азно:
Еден чемер жамиј а да правит,

Други чемер чешма да ми правит,

До чешмата коња да ми врзет,
Да се з:нојет Алим алје умрел.
Треќичемер,нано,дагојадет.
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11

192.РАЗБОЛЕЛМИСЕЛЕВЕНИЃУРО
Разболел ми се левени Ѓуро, ·
Разболел ми се и ми умрел.

Да шо ми Ѓуро рода немаше;

Толку ми Ѓуро род а имаше,
Род а имаше една сестрица,

Една сестрица бела-ј Марија,
И таја беше далек надалек,

Далек на далек дур в Мариово.
Да ми пушчије до два анѓела,
Да ми го викнет бело Мариј е.

Изговорије до два анѓела:
11

Да ај ти тебе, бело Мариј е!

Лел промени се во бело руво,

Во бело руво, во невестинско,

На г лав е клади се девојчинско."

Так ми киниса бела Марија.
Ми пооделе шо пооделе,
Си изговори бела Марија:

-Да ај ви вами, до два анѓела,

.

До два анѓела, два побратима,
Шо ми мирисат темњановина,
Темњановина и восковина?
11

Да ај ти тебе, бело Марије,

Во гора имат секакви билки.
Едни мирисат како на темњан,
Други мирисат на восковина."

Одеј е шо поодеј е, ми изговори бела Марија:
11

Да ај ви вами, до два анѓела!

Шо ми се слушат, како на тога,
Како на тога, како на песна? 11

•

Изговорије до два анѓела:
11

В гора имајет секакви пилци;

Едни ми пеј ет, како на тога,
Други ми пеј ет, како на песна. 11
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Кога ми дојде, бела Мар~ја,
Кога ми дојде до м а на дворје,

Тује ми најде девет попови,
Девет попови, десетто ѓаче,

Каде го пејет левени Ѓуро,
Каде го пејет, да го кревајет.
Тога ми писна бела Марија:
11

Даај титебе,левениЃуро!

Шо не ми прати до два анѓела,
Кога ми легна болно да лежиш,
Еднуш со уста да проговора!

11

Песни кардалски (или карарски)

193.

МИРКО ПО ДВОРЈЕ ШЕТАШЕ

Мирко по дворје шеташе, мори,
Русо си перче чешлаше

Со црно-ј криво гребенче:
11

Годај ми, мамо, годај м е.!

11

- Годам те, синко, годам те,
Годам ти Стојна попова.
11

Неќум ја Стојна попова,

СакајаМара Стојкова.

11

-Не тија, синко,давајет.

11 Сакам ја, мамо, сосдобро,
Зарќајаземасослошо.11

194. МОРИ, ЈА ЌА ОДАМ
Мори, ја ќа адам на град Солун,
Додо, Алтано, мори, милно ми бебе,

Порочај ми шчо да ти купам?

11 Мори да ми купиш ал-шамија,
Бебе Божине, море милно ми дода!
Ја да ја носа, ти да м е гледаш,

Бебе Божине, мори, милно ми дода!
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11

Ја ќа адам на град Негуш,

До до Алтано, мори, милно ми бебе,
Порочај ми, шчо да ти купам,

До до Алтано, мори, милно ми бебе?
11

Ти да ми купиш срмали колан.

Бебе Божине, мори, м_илно ми дода!
Ја да го носам ти да м е гледаш,

Бебе Божине, мори, милно ми дода!

11

Ја ќа адам на град Воден,

До до Алтано, мори, милно ми бебе,
Порочај ми шчо да ти купам?
~~ти да ми купиш татар-бунда,
Бебе Божине, мори, милно ми дода,

Ја да ја но сам, ти да м е гледаш,
Бебе Божине, мори, милно ми дода!
(Овиједвепеснинесемијачки, токоседојдениодСолунско. Р.

11

0.)

Песни за смејење

195.

МОРИ ЖАБО

Мори жабо, меко меше,
Ак те фата, ќа ти шчипна.
Море раку, тврдо коре,

Ако скокна, ќа те мокна.

196. ПОСАКАЛ МИР АКОТ
Посакал ми ракот

Жабината ќерка.
Му говорит раку

Жабината ќерка:
"Дал те не знам, раку,
Да кој а си стока?
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Напред, назад лазиш,
Во дупка си влазиш."

Налути се ракот,
Напрчи мустаќот,

Напрчи мустаќот,
Накриви калпакот:

"Дал те не знам, жабо,
Да кој а си стока?

Кога, жабо, крекаш,
Гушата напинаш,
Гушата напинаш,

Очите 'и пуплиш.

11

197. ПОСЕЈАЛАМАРА
Посеј ала Мара до три ми проса.
Расте просо, расте, расте, испорасте,

Расте, испорасте глувцу до колена,
Глувцу до колена, жабе до рамена.
Ток се чудит Мара како ќа го берет.

Пособрала Мара од три села момци,
Од три села момци, од три села моми.
Ток се чудит Мара сошчо да 'и гостит:

Да заколет Мара мува ј аловица,

Страв ја беше Марадане им не втасат.
Пак си закла Мара блва ~чираквица,
Си изгости Мара од три села момци,
Од три села момци, од три села моми.

198.

ПЕТЕЛ СВАДБА ЧИНИТ

Петел свадба чинит:
Чудо за чудење,
Чудо да големо!

Врапци побратими,
Патки потковани,

Петли потседлани,
Гуски зауздани,

Чудо за чудење
Да големо чудо!
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199.

ЦУЦУЛЕ ГОЈДА ПАСЕШЕ

Цуцуле гојда пасеше, ц;уцуле,
Покрај река Ситница.
Туј помина лисица:
"Помози Бог, цуцуле!"

-Дај Богдобро,лисице!

"Шчо је врева во село?"

- Комар свадба чинеше,
Мушичкаје невеста.
Комар вино точеше,

·

Мушичка му светеше,

Си ја скрши ногата.
-Не дајте, бре селани!
Да не појет мрцина:

Главатанастарците

Да си правит мезенце,
Краците на момците
Да мачкајет пусадот,
Черевата на момите
Да им растет косите,
Жигерот на невести

Да ми бидет црвени.

200.

СЕ ОЖЕНИВ В СОБОТА

Се оженив в сабота,
Зататковастрамота

Зедов жена работна:
Мошне куќа метеше,
Настред куќа бунишче,

На бунишче мантарки [печурки].
От си набра мантаркиМеси зелник мантарник,

От го крена на глава
Да го носит на нива.
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201.

МЕЧКА ТЕСТО ВАЛАШЕ

Мечка тесто валаше,

Глушец топан бијеше~
Влчко сурла свиреше,
Лија сваќа месеше,

Гнида сваќа шареше,
Жаба комат месеше.

202.

БРБНА МУВА

Брбна мува зад уво,

·

Дојде баба да тешит:
11

Млчи ми, млчи, мушичке!

Утре ќа појда на пазар,

Ќа ти купа симитче;
Ако млчиш- ќа ти дада,
Ак~ не млчиш- шлаканица!

11

203. ВОШКА КУЌА МЕТЕШЕ
Вошка куќа метеше,

Отколија метеше,
Повеќе ја расеше.

204.

БЛВА ВОДА НОСЕШЕ

Блва вода носеше,
Отколи ја носеше
Повеќе ја пијеше.

205.

МЕЧКА ТЕСТО ВАЛАШЕ

Мечка тесто валаше,
Отколи го месеше,
повеќе го лапаше.
Од глуше меше
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Плно со вино;
Од вошка кожа,

Плна ракија.

206.

ЖАБА КОМАТ МЕСЕШЕ

Жаба комат месеше,
Отколи го месеше

Повеќе му зелје редеше";
Скокна жаба в зелникот,
Клекна, мокна, наслочи.

207.

МАЛУМАН МЛАДИ ТРГОВЕЦ

Пулите очи, гледајте,

По тије рамни друмови:
Девет години не дошол,

На десеттата си дојде.

Донесе стада пред него,
Донесе коњи ергеле.
Клукум ми клука на врата:

- Отвори, бела-ј Марија,
И мој а млада невеста!
-Кога си млади Малуман

Шо нишан имаш в ограда?

Шо нишан имаш в куќа~а?

- Нишан ми имат куќата:
На мал а врата о град а,
А во ограда лозница.

208. ТРИ ГОДИНИ БОЛНО ЛЕЖАВ
Три години, Кате, болн.о лежав,

Ти не дојде, Кате, да м е видиш.
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Еднуш Господ, Кате, те донесе.
Претреси ми, Кате, постелчево,

3 аврти ми, Кате, перничево
Да го вид а, Кате, езерено:

Како бијет, Кате, од брег на брег,
Таке бијет, Кате, мојво срце,

3 "'едно моме, Кате, од комшији.

209.

ЛУБОВНА

Си поминав на мостето,

Се опулив на угоре,
Видов моме на пенжере,
Со мајка му се караше,
На татка му се лутеше.

- Мили, тате, ти се мола,
Завршиме, не држиме,

Дур су бело и црвено,
Дур су тенко и високо.

210.

Р АЈ БОЖЕ ...

Рај Боже, рај да не видит
Тој шо оставитуѓина,
Туѓина пуста ј абана.

Сите момчиња појдој е,
Појдојеисидојдоје,

.

Мој ето момче не дојде.
Голем ми бакшиш пратил о
Илјада жлти дукати

И еден елек стамболски.
Пуст да останет бакшишот!

Кој ќа се радвет со него?
Кој ќакинисатпреднего?
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211. ЗИЗД МИ ЗИДАЈЕ ...
Зизд ми зиздај е девет мај стори,
Дења зиздај го, а ноќа паѓај.

Се зачудије девет мај стори,
Се зачудије, се обложије:
11
Ко ќа појеме до м а на дворј е,
Да не кажеме на невестите. 11

Сите појдоје и си кажаје,

Марко млад мајстор вера додржи
И сине кажа на невестата.

От си ми стана бре Марковица
И ми умеси бели погачи
И ми наточи две карти вино,

Две картивино, карта ракија.
Отиде ручек да им однесет,

Ручек да носит на мајсторите.

Ми ја кладој е в темел да бидет.
Ми изговори бре Марковица:
11

Да ај ви вами, девет :tv{aj стори,

П ушчите ми ј е деснава рака,
Деснава рака, десна пазува,
Да го надоја мошково дете.

11

(В аријанта од песната "Зидање Скадра на Бој ани 11 . )

212.

АНУШО БЕЛА, ЦРВЕНА

Анушо бела, црвена,

На рида тије градина,
На сува рида без вода,
На неградена градина,

Од качун колје кована,
Од невен праќе плетена,
Секаквоно цвеќе садена,
Кој да поминет- да скинет,
Кога да се вратит, да платит:

На секој корен и овен,

На секој а китка и звиска.
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213.БАВЧАГРАДИНА

Б авча градина, мал е,

се росно цвеќе,
Се росно цвеќе, мал е,
се росни китки.

Как да кандиса, мал е,

јас да набера,

Да му "и прата, мале,
на мојто лудо.
Мојето лудо, мал е,

не је дојдено,
Не је дојдено, мале,
девет години.

На десеттата, мал е,

лудо си дојде.

Лудојемило,мале,

дурије младо,
Цвеќе мирисат, мал е,

дурије росно.

214.

ГРУЈО БОЈАНА САКАШЕ

Грујо Бојана сакаше,

Бојана Грујо неќеше,

Декаје Грујо бекрија.
Остави, Грујо, бе~риство
Да сија земет Бојана.
Шом сија зеде Бојана,
Право в мејана отиде.
Со ноќ невеста седела,

Со ноќ го Груј а чекала,
Деветвретенанапрела
И три фустани сошила,
И три бурунжик кошули

Ушчегонемат дадојет.
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Говорит пуста свекрва:
11

Легни си, млада невеста,

Кога ќа дојет млад Грујо,
Ја ќа те тебе разбуда.

11

Шом си невеста легнала

Чукна ми Грујо на врата.
Не му отвори Бојана,

Ток му отвори мајка му.
11

Мајка ле, стар а мајка ле,

Камо ја млада Бојана? 11
11

Синко ле, млади Грујо ле,

Синоќ невеста играла
Со деветмина жандари. 11
От се налути млад Грујо,

Извади фрушко 1 од пој ас
Си ја убоде невеста.
Писна невеста да пишчит:
"Свекрво, пуста свекрво!

Зашчо м е зеде на шиј а?

11

Жалба му падна Грујове,

Сам себеси се убоде:
Мрва ти беше еден крв,
11

Еденкрв,мајко, еден гроб,

А ти направи два грев~,
Два грев а, мајка, два гроб а. 11

Песни забележани од младиот Боривој Т. Павловиќ:
Песни со кои се uipa ора

215. СЛЕГОВ ДОЛУ ВО СЕЛОТО
Слегов долу во селото, Тоде ле!
Да го пита мало-ј моме, оф леле!
Мене ми го не дадоје, Тоде ле!

Го дадоје в туѓо село, оф леле!
1

Фрушко- нож е
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М е викнаје кум да бида, Тоде ле!
Не чинеше да не појда, оф леле!

И венчава, љ уто клна, Тоде ле!
Да не би се ќердосале, оф ле:11е!
(Се пејет секогаш)

216.

СЕДНАЛА КАТА ...

Седнала Ката на мал а врата,

Под бела лоза.
Слзи ронеше, капа нижеше
И татка клнеше:

"Бог да убијет мојон татко,
Зашчо ме даде за арамија:
Ноќа да крадет, дења да спијет.
Шо ми донесло до три товара.

Кога одгрнав во први товар
Тује синајдов зетоскоруво,

Ми прилегаше как братово ми.
Кога одгрнав во други товар,

Тује си најдов тенка кошула,
Ми прилегаше как снојина ми.
Кога одгрнав во треќи товар,
Тује синајдов братоваглава."

217. САДИЛО МОМЕЛЕСНО ГРОЈЗЕ
Садило моме лесно гројзе
Леле в градина, в градина.

А од гројзето црвено-ј вино,
Леле, правила, правила.

От комињето лута ракиј а
Леле варило, варило.
Пило, шо пило два дни и три дни,
Леле, четири, четири.
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Си ја испило своја брза коња,
Леле, негова, негова.

"Седи со здравје, тенка Малешовке,

Леле, без мене, без мене!"
11

Оди со здравје теј а лудој младој,

Леле, без коња, без коња."
От се налути теј а лудо-ј младо-ј
Леле, се врати, се врати.
Пило, шо пило- два дни и три дни,
Леле, четири, четири,

Си ја испило свој а тенка пушка,
Леле, негова, негова.
1
'

Седи со здравје, тенка Малешовке

Леле без мене, без мене!
11

11

Оди со здравје теја лудо-ј младо-ј

Леле без пушка, без пушка!

218.

11

СИТЕН КАМЕН ДО КАМЕНА

Ситен камен до камена

И аргован до рамена.

Ме пратије да го бара.

3 а ден за два една китка,
3 а недела до две китки.
Сама китка проговарат:
"Тисемола,мало-ј моме,

Не давај м е коде-годе,

Коде-годе по момчиња,
Момчиња м е лошо носит.
В езден, везден под капите,

А на вечер под лизгавј ето. 11
Друга китка проговарат:

"Ти се моља, малој моме,
Не давај м е по невести,

Невести м е лошо носит:
В езден, везден под пафтите
А на вечер под лулките.
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Токдавај меподевојки,
Девојки ме лепо носит:
Везден, везден во рочици,
Во чашица со водица,
Со водица на полица."
(Оваа песна секако е дојдена од Србија и доста е изменета.)

219. КРАЈ МОРАВА РОСНО ЦВЕЌЕ
Крај Морава росно цвеќе,

Кој го садил, кој го вадил?
Моме садит, моме вадит,
Моме росни китки правит.
Да 'и праќат по момчиња,

По момчиња неженати.
Тије шо се неженати,
Извратије невестите.

Тије шо се завршени,
Извратиј е прстените.
Да земајет росни китки,

Росни китки од девојки.

220. Ј АНИНКЕ, БЕЛОГР АЃ АНКЕ
Ј анинке, белограѓанке, де, де, моме де,

Шо борч имаше татко ти, де, де, моме де?
Шо ја продаде куќата, де, д~, моме де,

Шо беше лепа направа, де, де, моме де?
Секој е ќоше пенжере, де, де, моме де,
На мал а врата ограда, де, де, моме де,

А во ограда зелен бор, де, де, моме де.

Фрлаје, се натфрлаје, де, де, моме де,

Кој ќа прескочит зелен бор, де, де, моме де,
Тој ќа ја земет Ј анинка, де, де, моме де.
Оздола идет старчишче, д~, де, моме де,
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Старчишче е бело брадишче, де, де, моме де.
Зафрчи голи рокави, де, де, моме де
И ми прескочи зелен бор, де, де, моме де.
ПиснаЈанинкадапишчит,де,де,момеде.

"Млчи, Ј анинке, не плачи, де, де, моме де,

Ја не те зема за мене, де, де, моме де,
Ток ќа те зема за син а, де, де, моме де,

За син а, за Костадина, де, де, моме де.
Синмијемладќиражија,де,де,момеде,

Ќа месиш бели погачи, де, де, моме де;
Син ми је млад ковенжија, де, де, моме де,

Ќа носиш павти лејани, де, де, моме де."
(Варијанта)

221.СТАРОСТАРЧЕТРЕСКИБРАЛО
Старо старче трески брало,

Трески брало и заспало.
Нешчо му се заслушало,
Мома-ј момче зговарајет:

"Ајде, моме, ајде, душо,
Ја и ти да се земеме.

Никомунекажуваме
Ни таткове, ни мамеве,
Ни сестреве, ни братеве!"

222.ДАФИНО,ВИНОЦРВЕНО

Дафино, вино, леле, црвено,
Момчето ти је, леле, заспано
На Каракамен, леле, Планина,
На сува рида, леле, без вода,
На неоградена, леле, градина.
Тује поминаје, леле, ајдути,
Ајдути !!усти, леле, кумити,
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Ќесето му го, леле, зедоје
На мејана, леле, дадоје.

-

Пусто да останет, леле, ќесето,

Кога мије жива, леле, момчето!
Друго ќа ќесе, леле, направа,
А друго момче, леле, не зема.
(Варијанта)

223.

ГУГУВЧЕ, Г АЛЕНО БРЕ!

Гугувче, Галено бре!
Гугувче, Галено, Галено бре,
Гајтан веѓи на тебе, бре,

Па шо биле за мене, бре!
Еднуш да дојда на гости, бр~
Кој да м е видит, завидит, бре,

Шчо има жена убава, бре:
Како фиданче в градинче, бре,
Како тетоско јаблкче, бре,
Како прилепско симитче, бре!

224.

ЈАНЕ ГРЛО ЗАБОЛЕЛО

Ј ане грло заболело,
Не је грло како грло,
Токје грло лута рана,

Лута ранајаникара.
Никој Ј ане не веруват.

Ни татко је, ни мајкаје,

Ни Ј анини девет браќа,

Ни Ј анини осом сноји.
Тој шо Ј ане веруваше,
Не је дома, ј е далеку,

Ј е далеку во Србиј а,
Во Србија, на меана:
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"Ор Данице, меанживке,
Тури вино немерено,
Земај пари небројани."
Пијејеќи рујно вино,

·

Во чаша му абер дојде:
Го викајет да си одит.

Патот беше за пет дена,

Ајавтасавза три дена.

225. ЕЛА, АНЃО, ДА ПОВЕЧЕРАМЕ
Ела, Анѓо, да повечераме, леле!

Ела Анѓо, да повечераме!

"Вечерајте, мене не чекајте,
Мене ми се штета учинило:
Влегло лудо в долната градина,
Изобрало секаквото цвеќе,
Секаквото цвеќе, бело и шарено,
Бело и шарено, син о и зелено."

226.

ПОТСКОКНИ, ЏОТРОПНИ

Потскокни, потропни,
Моме Марушанче,
Потскокни, потропни,

Моме Марушанче!
Донеси, принеси шише со ракија,
Ја и ти,ја и тида го испијеме.
Таткове ти, мај ке ти да не кажуваме.
(Се реди за браќата и друго.)

227.БЛАЗЕ,ГОРО ...
Блазе, горо, шо си промената,
Блазе, земјо, шо си насмејана,

Блазе, цвеќе, шо си распулено!
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Од ветор је гора промената,
Од роса је земја насмејана,
Од слнце је цвеќе распулено.

228.

ШО СЕ БЕЛЕЈЕТ ВО ОНАЈА СТРАНА

Шо се белејет во онај а страна,
Ил' је бел облак, ил' бела могла?

Ни је бел облак, ни бела могла,
Токмије било боленЈанкула,

Болен Ј анкула жеден водица,

Жеден водица и понадица.

Тује долета пиле соколеВо уста носит студена вода,
Под грло носит пресна погача,

Под десно крило шише ракија,
Под лево крило црвено вино.

Ми го понуди болен Ј анкула,
Болен Ј анкула жеден водица,

Жеден водица и понадица.
(Варијанта)

229.

ЗАВРНАЛО И МИ ЗАВЕЈАЛО

Заврнало и ми завејало,

Излегле ми чести арамији,
Излегле ми на ден на Благовец:
Измрзнале пушки за ќепиња,
За ќепиња, за карадолами.

Отидоје горе во планина,

Завалије два силни огневи,

Одмрзнаје пушки од ќепиња,
Од ќепиња од карадолама.
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230. АЈ Д~ ОДИМЕ
Ај д~ одиме, ај д~ одиме,

Анѓелино моме, тамо-ј горе,
Тамо-ј горе, Анѓе, на бел Дунав.
Коња вода, Анѓе, коња вода,
Анѓелино моме, да напија,

Пустатаго море да напија.

Коњ ми вода, Анѓе, коЊ ми вода,
Анѓелино моме, не пијеше,
Пустатаго моме, не пијеше.
Коњ ми тропат, Анѓе, коњ ми тропат,
Анѓелино моме, е десна нога,
Пустатаго моја сдесна нога.

Ми откопа, Анѓо, ми откопа,
Анѓелино моме, мрамор плоча,
Пустатаго моја, мрамор плоча.

Под плочата, Анѓе, под плочата,
Анѓелино моме, огледало,
Пустатаго моја огледало.

Се наведов Анѓе, се наведов,
Анѓелино моме, се огледав,

Пустатаго моја, се огледав:
Как~ су бело, Анѓе, как: су бело,
Анѓелино моме, и црвено,

Пустатаго моја и црвено.
Ушче да су Анѓе, ушче да су,

Анѓелино моме, црнооко,
Пустатаго моја, црнооко!

Ќа го земев, Анѓе, ќа го земев,

Анѓелино моме царевоно,

Пустатаго моја, царевоно,
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Царевоно, Анѓо, царевоно,

Анѓелино моја, најмалоно,
Анѓелино моме, азнатарче,

Пустатаго моја, азнатарче.

Дења-ј ноќа, Анѓе, дења-ј ноќа,
Анѓелино моме, азно бројит,
Пустатаго мој а, азно бројит,
А наутро, Анѓо, а наутро,

Анѓелино моја, кафе пијет,
Пустатаго моја, кафе пијет.

231. КИНИСАЛА ЛЕПА МАРА
Кинисала лепа Мара

јунакда избир,ат.

Ја сустрети коњарчето
е~о глав раса тресет.

"Стој, почекај, лепа Маро,
нешчо ќа ти кажа:

Ќа ти носа бел ~ пченица,
тебе да те зема.

11

"Ни носи ја, ни аржи се,

тебе не те зема.

11

Кинисала лепа Мара
јунак да одбират.

Ја сусрети овчарчето
с~крлугроса тресет.

Стој, почекај, лепа Маро,

Нешчо ќа ти кажа:

Ќа ти кола рудо јагне,
тебе да те зема.
11

11

Ни коли го, ни аржи се

тебе не те зема.

У овчара рудо јагне,
ама је в планина!
Кинисала лепа Мара

јунак да избират,
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11

Ја сусретил терзивчето

-

е" ендез раса тресет.
11

Стој, почекај, лепа Маро,
нешчо ќа ти реча:

Ќа ти шиј а срмен елек
тебе да те зема.
11

11

Ни шиј си го, ни аржи се,

тебе не те зема.

У терзија срмен елек,
ама брашно немат.

11

Кинисала лепа Мара
јунакдаодбират.
Ја сусрети мајсторчето,
с"тесла раса тресет.
11

Стој, почекај, лепа Маро,
нешчо ќа ти реча:

Ќа ти права нова куќа
тебе да те зема.

11

Ни прави ја, ни аржи се
тебе не те зема.

У мајстора нова куќа,

амаје летувач 1. 11
Кинисала лепа Мара

јунакда одб!iрат.
Ја сусрети писарчето
е" калем раса тресет:

"Ќа ти пиша ситно писмо
тебе да те зема.
Ни пиши го, ни аржи се

тебе ќа те зема."

232. В РОКАНОСИТКОШНИЧИЦА
В рака носит кошничица
полна лубичица.

Се стретије лудо-ј младо
во тесни улици.

1

Оној што летото го по минува на печалба, во туtина.
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С>дговарат,проговарат
теја мало-ј моме:
Дал~на војска одиш, лудо,

11

дал~ од војска идеш?
11

11

Ни на војска о да, моме,
ни од војска ида,

Ток~ сум било на Нов Пазар
коња да купува."
"Пушчи рока, лудо-ј младо,

фрли м е на коња,
Фрли м е на коња, лудо,
однеси м е дома,

С>днеси м е дома, лудо,
в шарена одаја,

В шарена одаја, лудо,
на мека постела!

Татко}Зе ти променица, лудо,
мај ке ти одменица."

233.

ЕЛИН, ПЕЛИН

...

Елин, пелин, зелен пелин, море!

Шо се пелин полулуват,
Полулуват,разлулуват?
Милка мома пелин брала,
Пелин брала, китки вила,
Да ~и праќат на момчиња,

По момчиња неженати,
Неженати, несвршени.

Тије шо се завршени, море,

Извратије прстените,
Да земајет росни китки,

Росни китки од девојки, море.
С>ставије невестите
Сосе нивни мошки деца,

Да земајет росни китки, море,
Росни китки од девојки.
(Оваа убава песна треба преку некој печалбар, или инаку, да е дојдена од Буrарија)

Зарем не е греота ние ( Србите и Бугарите) да се броиме во два народ а? Р. Огњановиќ
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234.

МОРЕ ДОСТА ОДЕ, ДОСТА ШЕТА

Море доста од е, доста шета,

Жан-Софијо моме!
Ај доста од е, доста шета,

бело ле без белило.
Ај доста лога момчињата
бело ле без белило.
Море и .женати и ергени

Жан-Софијо моме,
Море и женати и ергени,

бело ле без белило.
Тије шо се изженати,
Жан-Софијо, моме,
Море извратије невестите,
бело ле без белило,
Со се нивни мошки деца,

Жан-Софијо моме.

Тије шо се завршени,

Жан-Софијо моме,
Извратије прстените.
бело ле без белило,
Море тије шо се за вршење,
Жан-Софијо моме,
Море искинаје ал појаси,

бело ле без белило.
Ем да се тенки, е м високи,

Жан-Софијо моме,
Ем да се плни, ем широки,

бело ле без белило.

235.

КИТО ЛЕ, КИТО

...

Китоле,Кито,Ракитоле,ле,ле!
Кито ле, Кито, Ракито оф, оф, оф,
Наточи вино-ј ракија оф, оф, оф,
Да пија, да се опија оф, оф, оф

На скути да ти заспија оф, оф, оф,
Под грло да ти зимува оф, оф, оф,
В пазува да ти летува!
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Кито ле, Кито, Ракито оф, оф, оф,
Вчера сум било на пазар оф, оф, оф,
На пазар телал личеје оф, оф, оф:
Момчиња низам да одит оф, оф, оф,
Женати е м неженати оф, оф, оф,
Свршени е м несвршени.

Кито ле, Кито, Ракито оф, оф, оф,
Дали ме мене спомнаје?
11
Спомнаје и те пишаје, оф, оф, оф,
Најнапред буљукбашија, Оф, оф, оф,
Пред силна војска да одиш, Оф, оф, оф,
Зелени барј ак да носиш. '

236. ДВОРЈЕ МЕТЕТ МЛАДА ОГНЕНИЦА
Дворј е метет млада Огненица,
Дворје метет е ј адум слзи ронит,
Со слзиидворје запрашуват.
Ја догледа Огненичин свекор:
11

Ај ти тебе, млада Огненице,

Дали ти се тебе здодејало
Метејеќи свој и рамни дворје?
Дали ти се тебе здодејало
Месејеќи пребели погачи?
11

11

Нито ми се мене здодеј ало

Метејеќи свој и рамни дворје,
Нити ми се мене здодејало

Месејеќи пребели погачи."
(Песнава не е завршена, а содржината и е оваа: Огненица не била одамна на гости кај
мајка си, а еднаш, кога имала појдено, ја нашла сета куќа обрастена во бурјани, а една
кукавица на куќата кукала и редела зборови, голем број смртни случки. Песнава спаѓа
во пролетни песни и е варијанта.)

Други песни од Боривој Т. Павловиќ:

237.

ЗАБЛЕЈАЛА МИ ОВЦА РОГУША

Заблејала ми овца рогуша
На Никополе крај тивко море:
11

Оф леле, леле, дури до Бога!

Дури ми беше овчар неженат
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Трева си пасев по ливаѓето,
Солца си лижев по солишчата,
Вода си пијев по изворите.
Откако ми се овчар о жени
Трева си паса по бунишчата,
Солца си лижа по дворишчата,

Вода си пија по речишчата. 11
(Сепејетиигратпролетновреме. Овајееднаваријанта.)

238. КОНДИСАЛ АЈРАДИН-ПАША
Кондисал Ајрадин-паша, аман, аман,
Кондисал Ајрадин-паша,
Кондисал карши Галичник.
Наличилсилнитопови

Да палит село Галичник.
Наредил ѓозлук на око,
Догледал до три девојки

И една калеш невеста.

Девојки платно белеје,
Невеста вода носеше.

(Варијанта)

(Еве го историјатот на оваа песна. Кога Ајрадин-паша тргнал да ги повика
Албанците

да му бидат покорни, овие се упатиле накај него и се судриле некаде
на Бистра. Не
можејќи да 'и се спротистават на царската војска, тие отстапувале се до месноста
Сама
Бука пред Галичник и тука му го убиле бајрактарот. Кога стигнала
војската на Га
ришта наспрема селото, Ајрадин-паша, мислејќи дека Галичник е албанско
село, гина
вртил кон него топовите да го разурне. Во таква ситуација тргнале кон
пашата првен
ците: Томо Томоски, Василко Ажиески и Тодор Ажиески за да му докажат
дека тие се
покорна раја. Во тој час Мехм:ед Топчи-паша, едно видување Тодора,
му рекол: 11 А што
11
бараш ти овде, Тодоре? , зашто го позна, бидејќи Тодор му бил параќеаја
на имотот во
Солун. Овој, сиот среќен и радосен, му одговорил: 11 Амијас сум од Галичник! 1
' Така па

шите се увериле и, придружени од првенците, доаѓаат до Ѓурѓево Брдо. Кога го видел

село Скудриње, пашата наредил да се пука на ова село, а првенците му
рекле дека и ова
село му е покорно на царот и од него служат војска луѓето. Така и ова
село·било поште
дено. Ова се случило во 1840 година на 24 септември.

живо.)

Ова е запишано по кажувањето на Тодор Павловиќ, по преданието што
е уште
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239.ПАКИСТАПЕСНА
Кондисал Ајрадин паша, аман, аман,
Кондисал карши Галичник.
Наличил силни топови, аман, аман,

Да палит село Галичник,
Гали1:.IНИК село големо, аман, аман,

Галичник село рисј анско.
Ми одговори дружина, аман, аман:

Ој пашо, Ајрадинпашо,

11

Да ти се многу години, аман, аман,

Не пали село Галичник!
Немат кабај ет Галичник, аман, аман,

Дебрани кратки ј аѓанца.
11

11

Ој море деца цареви, аман, аман,

Стегајте ремлији опинци
Да го плениме Галичник.

11

Напред ми тргна пашата,
На сила заљ уби девојки,
Девојки калеш невести.
"Еј море калеш невести,

Сега је сила пашина.

11

(Ов<iке се пејалеi овајеi песна во Ростуше.)

240. ИЗЛЕЗИ, БАБО, ДАВИДИШ
Излез и бабо, да видиш,
1

Жална бабо ле

'

Шочудоидет, бабо, оздоле:
До триста души, бабо, сејмени.

Сејменска песна, бабо, пеј еј е,
Ајдучка глава, бабо, носеј е.

Излези, бабо, да виДиш,
Да не ј е син ти млад Стојан,
Русоно перче, бабо, чешлано,
Руси мустаќи сукани.
Ашколсун, бабо, пиролсун
На твој ти син а Стој ана!

1

Припевов се повторува.
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Авал чини му млекото

На твој ти сина Стој ана!
Дуригосинти,бабо,фативме
Девет пла:н:ини минавме.

Дури го син а фативме
До триста души паднавме.
Дури му poiЏI врзавме,

Девет синжири скинавме.

Дури му глава зедовме, бабо,
Сам булукбаша ни падна.
Алал чини му, бабо, млекото

На твој ти син а Стојана!

(Јуначка песна од 70-тите години. Настанов е од областа меѓу Охрид и Дебарца.)

241. ДЕВОЈЧЕ ТЕНКО,ВИСОКО
Девојче тенко, високо, леле,

Не оди ситно пред мене,
Не дигај могли, праови,
Не скоревај мијадови,
Каде су само јадовно.
Земи си чифте волови,
Изорај рамни дворови,

Посади твојте ј адови,
Да видиш шо ќа тиникнет!
Ако излезет босилек
Босо ќа трчаш по мене;
Ако излезет трондафил
Как него ќа си црвено;

Ако излезет карафилЈа и ти ќа се караме;

Ако изникнет тополче
Топдаја бијетмајка ти
Шо не те даде за мене!
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242. Р АНО Р АНИЛА ПЕТКАНА
Рано ранила Петкана

На бели Дунав на вода
И со Дунава говорит:
11

Дунаве, бели Дунаве,

Откако петли пејаје
Триста ѓемији минаје,

Најнапред беше млад Стојан
Со шарената ѓемија.
Со шарен кавел свиреше,

Твојата песна пејеше:
Мажи се, мажи, Петкано,

Дур си у мајка девојка,
Дур си у татка ергенка!

11

(Оваа убава песна ја добив од г. Т одор Т. Павло:Qиќ, галичанец, учител во пензиј а.)

243.

ЧЕЛНИК ПЕЈО

Засвирел ми Челник Пејо
Од утрина до вечера.

Дружина му јагне печет
И на Пеј а му говорит:
Ајде, Пејо, да повечераме.

11

Вечерајте, мене не чекајте:

Црна кучка подлавнуват,

Калеш угич подблекнуват
Ил за арно, ил~ за лошо."

Ушче речат недоречен

Навтасаје арамији:
Црна кучка отепаје,

Калеш угич го заклај е,
Челник П еја го врзаје,

Рудо стада потераје,

·

Рудо стада небројано,
Ама стада не им одит.
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11

11

Ми извикна Челник Пејо:
11

Ај ви вами арамији,

Пушчите ми десна рока,

Подајте ми писан кавел
Да засвира едно кајде,
Да кинисат рудо стадо. 11
е~ излогаје арамији,

Му пушчије десна рока,
Му дадоје писан кавел.

Ми засвири Челник Пејо.

Не ми свирит Челник Пејо
Рудо стадо да кинисат,
Ток је свирит на сестра му:
11

Ај ти тебе, Анѓелино,

Ако одиш, позапри се,

Ако спијеш, разбуди се.
Навтасаје арамији,

Челник П еја го врзаје,

Рудо стадо потераје

... "
(Варијанта)

244.

МНОГУ СУ ПЛАНИНИ ШЕТАЛ

Многу су планини шетал, биро 1 ,
Оваја планина највише, биро.
Стојана су го фатило, биро,

Од nети су го задрало, биро,

Од тилот су го заклало, биро,
Мај ке му су дал да јадет, биро.
Мајка му јадет и плачет, биро:
11

Од Бога било речено, бир.о,

Син о во месо да јада, биро. 11

1

Биро- (албански збор) јунак.
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245. М ИЗЛОГ АЈЕ, БОГ 'И УБИЛ
М~излогаје, Бог ~иубил:
11

11

Лудо си идет.

Слегов долу во ливаѓе
лудо да чека.

Туј минаје ќиражији,
се јабанжији.

Ќа ве праша, ќиражији,

11

сејабанжији:
Видовте ли мојто лудо
домадаидет?

11

И да видовме, бре невесте,

11

не познаваме.
11

11

Мојто лудо позновито
дур од далеку:

На глава му стодрам пискул
дур до рамена,

На гроди му стребрен ќистек
дур до појаса,
На нози му жлти скорни
дур до колена.

246.

11

НЕВЕСТЕ-Ј ОКО КАЛЕШО

- Невесте-ј око калешо,
Стани си рано у зора,

Запрегни поли, рокави,
Замеси бела погача.

Со сито да ја не сеј еш,
Со вода да ја не месиш,
На огон да ја не печеш.

- Терзији назлан, терзији:.
Из прсти ќа ја отсеј а,
Со слзи ќаја замеса,

На гроди ќа ја испеча.

Терзији назлан, терзији,
Елек ми кровите без мера,
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Без игла да го шијете.

- Невесте-ј око калешо,
Излез и на пенжерето,

Со поглед ќа го кровиме,
Без игла ќа го шиеме.

247. ОЈ НЕВЕСТЕ ЦРНООКО
- Ој невесте црнооко,
Шо ти лик о довенало?

Шо ти усте подгорело?

- Оре лудо јабанживче,
Как да не су повенато

И во усте подгорена?
Мојто лудо недојдено,
Дванајесет ми години.

- Ој невесте црнооко,
Твојто лудо је умрено,
Ја сути го закопало.

Да ми платиш гробнината,"
Гробнината, поповите.
Ако немаш да ми платиш,

Да ми дајеш бело-ј лик о,
Бело-ј лико, црни очи!

-А бре лудо,јабанживче,

Ќа ти плата и натплата,
Бело-ј лико не тидава.

- Ој невесте црнооко,
Зар ти мене не позинаш,

Али су ти твојто лудо?
-Ако си ми мојто лудо,

Шо нишан си оставило?

- Стреде куќа стребрен дирек,
Под дирекот мрамор плоча,
Под плочата казан пари,

Жлти пари се семенки 1.
1

Златна, овална венециј анска пара што по облик личи на семенка-семка.
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248.НАПЛАНИНАДОДВАСНЕГА
На планина до два снега, нане.
Не ми биле до два снег а, нане,
Ток ми биле два извора, нане,
Два извор а, два изгора, нане.
Под извор и чемерика, нане,

Чемерика сенка сенит, нане,

Под сенката ј унак лежит, нане,
Ј унак лежит е куршум ранат, нане,
С куршум ранат в половина, нане,

А подолу коњче цвилит, нане,
Коњчецвилитиговорит, нане:
11

Ор Стојане, мој стопане, нане,

Клади нога в узенгија, нане,
Фрли ми се на рамена, нане,
Да т/ однеса в ваше село, нане,

В ваше село, в ваша куќа, нане.

11

(Оваа мошне уnава и троглива песна е од борбите со Турците- комитска.)

249.

КОДЕ СЕ ЧУЛО, ВИДЕЛО

Каде се чуло, видело
Сестра да брат а предај ет!
Станала рано в собота,
Отишле в пусто Другово.
Друговци деца цареви

Пушчиле абер в Кичава,
До кическиот кајмакам.

Кај макам дума, продума:
"Кој ќа го Арса фатf!те,
Голем ќа бакшиш земете!
Арсо је Подвиснагости,

Со неговата невеста.

11

П ратиј е силна потера.

Излезе Арсо на врата,
Разгледа горе и долу,
Догледа силна потера.
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Говорит Арсо војвода
На неговата невеста:
11

Арсовице млада невеста,

Не nлa"t.m, многу не жали
Дека ќа млади гинеме,
Името ни се прослави:

Загина Арсо војвода
Со неговата невеста
Во недела на Танасија.

11
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РЕЦЕНЗИИ

ПРОФЕСОР РИСТА ОГЊАНОВИЌ (1868 -1940)
"Г АЛИЧНИК И МИЈАЦИТЕ ВО МОИТЕ ОЧИ"
Мијачко племе, опис и приказ на крајот, живот и занимање, веселби и
грижи, знаменитости и знаменити луѓе, духовна култура и практична филозофија,
народни песни и обичаи и др.

Ракописот на Риста Огњановиќ е еден од ретките текстови од втората
половина на нашиот век, напишан на македонски јазик и секако единствен што е
напишан на галичкиот говор.

Значењето на ракописот на Р. Огњановиќ што го нудиме за објавување е,
пред се, во тоа што тој содржи изворни материјали, собрани на теренот, што ги
опфаќа скоро сите области од духовната и материјалната култура на Мијаците во

целина (Галичник, Лазарополе и др. ).

·

Како високообразуван интелектуалец кој, во основното школа во родни
от Галичник и во средното во Солун и Белград, студира во Франција и зборува

повеќе јужнословенски и балкански јазици (турскиот, грчкиот), од светските од
лично го владеел францускиот, Р. Огњановиќ лесно и убаво, сликовито го опи

шува животот и обичаите на Мијаците.

Овој оригинален труд секако ќе придонесе за поконкретно запознавање

на Мијачкиот крај во кој се родиле: Партенија Зографски, Ѓурчин Кокале, Ѓорѓи
Пулевски, Панајот Ѓиноски и други, кои со своите трудови придонесле за Прерод
бата на македонскиот народ.

Во неколкуте досегашни објавени книги за Галичник главно се третира
една одделна проблематика, која се осветлува само од еден агол. Во ракописот на

Огњановиќ слободно може да се каже животот на Мијаците се разгледува и науч
но се анализира како една целина. На проблематиката.се приоѓа од разни аспекти,
и тоа во продолжение на две столетиј а, со што се опфаќа животот во времето на
Османлиите, Србите и Бугарите и за време на бившата Југославија. На будното

·око на галичанецот Огњановиќ и на неговиот критички дух, објективно и доку

ментирано е дадена анализа на економските и просветно-културните прилики
во

Мијачијата.
Соодветноста на применетата методологија: Материјата во ракописот,
иако не е сочуван сиот, прегледно е распределена во повеќе глави и подглави, кои

се меѓусебно логички и тесно се поврзани.

Огњановиќ има научен пристап кон материјата што ја изнесува и ја ана
лизира, изнесувајќи ги и позитивните и негативните р.езултати од ж:ивотот во раз
ните периоди. При ова, со оглед на печалбарскиот начин на стопанисување, Огња
новиќ укажува и на животот и обичаите на Миј аците во соседните балкански
земји. По јасното и објективното изнесување на материјата, следат јасни и објек
тивнизаклучоци,поткрепенисонизапримери.

Покрај уводот и предговорот, книгата би ги содржела осумте глави и
подглави. Во прилог б и се дал е илустрации ( фотографии и повеќе факсимили од
разни документи). На крајот би дошле два индекси и библиографија. Резиме на
англиски јазик со оглед на фактот дека има доста луѓе што живеат во дијаспората.
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Книгата ќе предизвика интерес и кај нашата научна јавност (лингвисти,
етнолози, фолклористи, историчар и на уметноста и други културни и јавни работ
ници), како и во пошироката јавност, особено кај Мијаците и нивните потомци.
Кон досега кажаното треба да се додаде дека ракописот на Огњановиќ
содржи голем број народни песни, м-ѓу кои има и такви што се овде фиксирани за
прв пат. Од не помало значење е и ономастичкиот материјал, пред се топонимски
и антропонимски.

Најтопло го препорачувам трудат на Р. Огњановиќ за печатење.

Скопје, 06.III.1997 год.
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Академик Оливера Ј ашар-Настева

ПРОФЕСОР РИСТА ОГЊАНОВИЌ-ЛОНОСКИ
"Г АЛИЧНИК И МИЈАЦИТЕ"
Ракописот "Галичник и Мијаците", чиј автор е Риста Огњановиќ-Ло

носки, во верзијата што ни се предлага, го приредиле: проф. Тодор Димитров
скии
акад. Оливера Јашар-Настева, со помош на Милица Филиповска-Маркови
ќ и
Стој че Дојчиновски-Росоклиј а.

Кој е Риста Огњановиќ- Лоноски?
Од книгата на Стојче Дојчиновски-Росоклија "Галичник во културнат
а
историја на Македонија" сознаваме дека Лоноски е просветен и културен
деец од

Галичник, автор на педагошки истражувања и анализи, преведува
ч на педагошка

литература од француски јазик, собирач на народно творештво, истражува
ч на
етнографските посебности на Миј аците.

Роден е на 1 III 1870 година во Галичник. Основното образование го
за
вршил во своето родно место, а продолжил да се школува, најпрво во
Бугарската
егзархиска гимназија во Солун. Во 1890 го завршил своето средно образован
ие во
Учителската школа "Свети Сава" во Белград. Образованието го продолжи
л во
царскиот лицеј "Галата Сарај" во Истанбул, каде што со посебен успех
ги изучу
вал турскиот и францускиот јазик. Подоцна станува наставник по француски
ја
зик во српските гимназии во Истанбул и Скопје. Во годините потоа
ја издава

"Големата школска песнарка", а во 1907, во издание на Задужбина-Коларац,
изле
гува неговиот превод од француски на српски јазик на познатото и обемно
дело на
угледниот научник и педагог, професор и ректор на Универзитетот
во Лион,
Габриел Компајре. Во 1913 година, во Загреб,ја објавува својата "Педагошк
а хре
стоматија". Интересен е деталот од неговиот животопис: во Втората
балканска
војна, 1913, како доброволец му пристапува на Српскиот доброволечки
полк, за во
годините на Првата светска војна да се најде во Франција. Во 1922 е избран
за титу

ларен професор на скопската учителска школа, а во 1930 веќе бил пензионир

ан.
Ослободен од обврските и задолженијата како профессор, во периодот
1930-1941, Лоноски објавува забележени статии од педагошката струка, но потпи

шува и критички интонирани економско-политички анализи за состојбите
во сво

јотроденкрај.Меѓудругите,познатаеинеговатаопширнастатијазаГалич

никво
првите години по Првата светска војна, објавена во списанието "Јужна
Србија 11 •
Цел живот тој го посветува и на собирање фолклорни материјали од
својот крај,
што дури сега излегуваат најаве. За одбележување е и неговата активна
соработ

ка со угледниот српски академик Александар Белиќ во времето кога
овој ја под
готвува својата книга 11 Галички дијалекат 11 , 1935. Овој факт и самиот
Белиќ го ис

такнува, заблагодарувајќи му се и на Лоноски и на неговата сестра Доста.

Кои се посебностите на ракописот "Галичник и Мијаците"?
Лоноски својот живот го завршува во нејасни околности: се претпостав
у
ва дека загинал при бомбардирањето на Скопје, на 6 Април 1941. Чудна
судбина
има и неговиот ракопис "Галичник и Мијаците : пишуван е во 1939-1940
година.
11
Свесен за вкyilнoiiio значење на .местото и на кpajoiil, убеден дека .м.oeilio
.мало
Пле.м.е, По .м.нo:Zyi:Ue свои одлики, заслужува ilочесно .м.есtТtо .м.еiу iloвeќeiUo
ilле.м.и
ња од кои е составена нaruailia :Zолема државна заедница, јас на ciUapu
:Zодини се
зaфailiuв со оваа бла:Zородна и убава paбoilla cвojoiii роден крај да :Zo oiluuш.м.
во
uuТto ГiоГiолна и веродосiТ.tојна свеШлина. Дали сум. и во која .м.ера усаеал,
tТtoa ќе :Zo
11

Проценува П.oili.oмctТtвoino.

"
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Откако бил готов ракописот, Лоноски правел повеќе обиди да го објави.

Тоа. сепак, не се случило но не сам:о поради недостигот на финансиски средства,

туку и пред се поради фактот дека цензураi·а на кралска Југославија, на која биле
подложени сите печатени изданија, не би допуштиле да се објави ракопис во кој
најзначајниот дел е пишуван на македонски јазик, и уште- ракопис во кој се назна
чуваат и толкуваат етничките и ј азичните посебности на македонскиот народ.
По смртта на Лоноски ракописот д0лго време се наоѓал кај неговиот син
Огнсн, дипломиран правник во Белград. Подоцна, до bвој ракопис доаѓа и Ристо
Бужаровски, кој го користел при пишувањето на неговата "Галичка повест"
(197()). По смртта на Бужаровски, ракописот на Лоноски доаѓа во рацете на акаде

мик Оливера Ј ашар-Настева, внука на Лоноски, по мајкина род а. Конечно, овој
ракопис, во ваква верзија, ќе се најде и во рацете на нашиот читател: "Дали сум и

во кој а мера успеал, тоа ќе проценува потомството

... "

Во што е значењето и придонесот на Риста Огњановиќ-Лоноски и на не
говото најзначајно дело" Галичник и Мијаците"?

Станува збор за еден малку или недоволно познат македонски културен
XIX и првите четири децении на ХХ век: образована личност во

деец од крајот на

чие истражувачко и научно дело предмет на анализа биле прашање од областа на

материјалниот и духовниот живот на Мијаците. Од особено значење е неговото
становиште според кое" ... Мијациtпе, како и сиШе дpyiu ilлемиња во Македонија,
имајеШ две јакн осеќања: едно, да се Славјани и да се мноiу родниње како со Cpбu
rТte iПаке и со БуiариiПе, а друzо

- да не се ни Срби ни Бyiapu,
ilo iПеја Македонци. "

illoкo да се неиtчо

Пlреќо: да се Мијаци или Брсјаци, а

Тодор Димитровски проценува дека Лоноски "ни оставил најголем рако
пис на публицистичко-научна проза во првите четири децении на ХХ век. Во из
весна смисла тој може да се спореди, пред се по својот јазик и погледи, со делото на

Крсте Петков Мисирков, на кого му е врсник и современик". Според акад. Оливе
ра Ј ашар- Настева "Ракописот на авторот е особено богат со изворен фолклорен,
ономастички, етнографски и лексички материј ал ... Јазикот на овој ракопис се од
ликува со посебна чистата и богатства и е многу близок до денешниов книжевен
израз."

Ракописот "Галичник и Мијаците" од Риста Огњановиќ-Лоноски е
значаен историографско-публицистички труд и богат етнографски зборник од
Миј а чиј ата. Корисен и од повеќе страни значаен ракопис.

Скопје,5.
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