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Белешка
Сè уште бев активен наставник на Педагошкиот факултет во Битола кога деканот на Техничкиот факултет во Битола, проф. д-р Ѓорѓи
Тромбев, при случајна средба, ме замоли да одржам некакво популарно предавње за неговите студенти за историјата на Битола со образложение дека поголемиот дел од нив потекнуваат надвор од Битола и дека е жално, и по четиригодишниот престој, да останат со
површните и случајни познавања за градот што ги стекнале самите.
Замолницата, се разбира, ја прифатив и во преполнетиот амфитеатар одржав презентација на дел од битолската постара и понова
историја. Следуваа потоа и многу прашања, што беше потврда дека
предавањето предизвикало интерес, а еден од студентите на крајот
изрази и лична и колективна благодарност, додавајќи дека, иако потекнува од старо интелектуално битолско семејство и за себе сметал
дека е добар познавач на својот роден град, дури сега го гледа малку поинаку.
Доколку сум успеал со оваа книга и битолчани „малку поинаку“
да ја гледаат и да ја доживуваат својата Битола, оправдан е трудот
што сум го вложил.
Оваа е седма книга од серијалот „Битолско десеткнижие“, осмата, „Битола-Музика“ е во завршна фаза, а материјалот за последните „Битола-Битолчани“ и „Битола-Маали“ е целосно прибран и очекува обработка.
24 мај 2020 г.
Ден на светите Кирил и Методиј
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Градби за војничка намена

Касарни и други воени градби
Имиња на градот

В

рз нашиот град се прилепиле и долги векови упорно се одржале четири
најфрекфентни имиња: Битола, Пелагонија, Монастир (Манастир) и
Толи - Монастир. Биле сосема рамноправни до 1912 год., кога името Битола
се официјализирало и станало трајно.
Битола, заедно со дериватите (Бутела, Бутели, Битољ....), за првпат се
среќава кај Скилица во врска со походот на Василиј Втори во Пелагонија,
кога, по смртта на цар Самуил (1014), беше ги спалил царевите дворци во Битолската тврдина.1 Истата набргу била обновена од Иван Владислав, внук од
брат на цар Самуил и на нејзината влезна порта беше поставил плоча („битолска плоча“) со пригоден текст, во кој Ѓорѓи Димовски - Цолев го откри
името на градот како Битоль (со меко л).2 Меѓу раните такви регистрации на
градот се и оние на Фулхер од Шартр (1096-1099),3 Вилхем Тирски (1168),4
па и на арапскиот патеписец - географ Идриси од 12 век,5 потоа, во еден стар
запис од времето на Асен II (1218-1241) („среде града Битола“ 6), а во 1607
год. регистриран е и некој „Петко од Битола“7 итн.
Скоро општо е уверувањето дека името стои во врска со лексемата
„обител“, која означува манастирска населба, манастирско живеалиште. Русинот Виктор Иванович Григорович (1845) е првиот кој се обиде тоа да го

1. Й. Ивановъ, Бъгарски старини изъ Македония, София, 1931, 552
2. Ѓорѓи Димовски-Цолев, Средновековната местоположба и име на Битола, Во: Научна мисла-Би-

тола 1980, Друштво за наука и уметност-Битола, Битола,1980, 543-563
3. Коста Аџиевски, Пелагонија во средниот век, Скопје, 1994, 83
4. Византиски извори за историју народа Југославије, том 4, Београд, 1971,128
5. Б. Недков, Българите и съседните земи през 12 век според географията на Идриси, София,
1960, 39
6. Йордан Ивановъ, Български старини из Македония, БАН - Наука и изкуство, София, 1970, 52
7. Исто, 61
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растолкува, тврдејќи дека „Битољ потекнува од обител“.8 И Германецот
Јохан Хан (1862) вели дека основата му е во словенскиот јазик, со значење
„обитавати, хабитаре, да се живее заедно“, 9 а и Русинот Атонин Капустин (1865) е следниот кој поаѓа по нив, определувајќи се дека истото доаѓа
од лексемата „обител“, при што испуштен е само првиот глас, па настаната
е формата „Битоль“.10 Кон ваквото тврдење се придружува и К. Шапкарев,
изедначувајќи ги „Битолја - обител“.11 Истото го среќаваме и во службеното
гласило на Битолската општина „Самоупавни гласник“ од 15 април 1929 год.,
каде се тврди дека „Името Битола или Монастир настана од Обител или
манастир, според манастирот Буковски, кој е оддалечен од него околу четири километри“.12 Дека името Обител било и во дневна употреба, потврда
е и бугарскиот периодичен печат уште во средината на 19 век, каде во насловот на една статија има појаснување - „Манастир (Обител)“.13
Покрај ваквите, се среќаваат и осамени толкувања, дека коренот му е во
албанскиот збор „битоја“, кој значи гулаб и дека Словените го презеле и го
прилагодиле на својот јазик,14 дека основата му е во еврејскиот јазик, каде,
според „Талмудот“, значи „Божји дом“,15 дека коренот му доаѓа од Бејт Алах,
што на арапски јазик значи дом, куќа, но и „Божји дом16 итн.
Пелагонија тесно е поврзана со древните Пелазги, племе од неариевско
потекло, кое дошло во третиот милениум од старата ера, освојувајќи го скоро
сиот Балкан. Биле напредни трудбеници, ги измислиле колибите, облеката
од овчји кожи, наместо корења и лисја, користеле овошни плодови, употребувале бакар и сребро, станале способни за обработка и на бронза. Додека не
биле покорени и претопени од Елините, околу 2.000 год. од старата ера, ги
основале градовите Лариса, Аргос, Микена, Атина и уште неколку други.17
Тие им го дале и името на денешнава област Пелагонија, како и на град во

8. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, подготвил Александар Матковски,
Мисла, Скопје,1992, 571 (Понатака, Македонија во делата на странските патописци)
9. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 294
10. Исто, 90
11. Кузман А. Шапкарев, Записи, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, 1990, 175
12. Наши градови и села, Самоуправни гласник. број 6, 7 и 8, Битољ, 15 арила 1929, 1
13. Цареградски весник, бр.448, 12. 09. 1859
14. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 91
15. Владо Ѓорески, Уште едно толкување на името „Битола“, Во: Битола низ вековите, 5, Педагошки факултет-Битола, Битола, 2002, 82-83
16. Македонија во делата на странските патеписци, 1827-1849, 427
17. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 97/44
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неа, за кој сè уште се утврдува каде се наоѓал, а кој се споменува и во 5 век од
новата ера, со претпоставка дека настрадал од Готите.18
Град со име Пелагонија, благодарејќи на црквената и државната
администрација, среќаваме и во средновековието. Крстоносецот Вилхем
Тирски (1168) тврди дека среде народот се употребувало името Битола, додека
во писмената комуникација – Пелагонија,19 со кого се согласуваат и други, и
Ана Комнина, Скилица, Кинам, Никита Хонијат, Георги Акрополит, особено
откако градот станал и средиште на епископат.20 Пелагонија како име продолжило да суштествува и понатака, тврди патописецот Пуквил (1817).21
Блаже Конески се обиде да докаже дека името Монастир (Манастир)
постоело и пред доаѓањето на османлиите на Балканот,22 макар што византиските извори не го потврдуваат тоа.23 Најсигурно е дека неговата употреба се
случила во периодот меѓу 1386 и 1435 год., односно по доаѓањето на османлиите и дека прв документ со тоа име може да се смета она од 1386 год., во
кој Мурат Први му се обраќа на Евренос бег во врска со неговите освојувачки
потфати во Македонија.24 Меѓу првите применети го имаме и во битолското
вакафнаме на Сунгур чауш беј, кое потекнува од 1435 год.,25 по што следи
целосно прифаќање и во администрацијата, османлиските хроники, среде
патописците, во географските мапи26 и понатака да се експлоатира често и
масовно. Како наследство сè уште се среќава во неколку европски земји, во
Грција, Турција, Албанија и Франција. Скоро општ е заклучокот дека истото
е во непосредна врска со некаков манастир кој се наоѓал во самиот град или
во неговата поблиска околина.27
Толи-Монастир е компромисното име и доаѓа од (Би) Толи и Монастир28 и ваквото толкување го застапуваат многумина, меѓу другите, и двете
18. Ф. Папазоглу, Хераклеја и Пелагонија, Жива антика, 4, бр. 2, Скопје, 1954, 340
19. Византиски извори за историју народа Југославије, том 4, 128/57
20. Ѓорѓи Димовски - Цолев, Именувањето на Битола, Во: Битола низ вековите, 2, Факултет за учи-

тели и воспитувачи, Битола, 1999, 43-46
21. Македонија во делата на странските патописци, 1778-1826, 650
22. Блаже Конески, Името на градот Битола, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, кн. 23, Скопје, 446
23. Византиски извори за историју народа Југославаије, том 3, 112
24. Ljubiša Doklestić, Кроз хисторију Македоније, Školska knjiga, Zagreb 1964, 54
25. Dr Hasan Kaleši, Најстарији вакувски документи у Југославији на арапском језику, Priština,
1972, 80
26. Македонија во стари мапи, подготвил Илија Петрушевски, Скопје, 1992, 46, 57, 64-69, 83
27. Д-р Александар Стерјовски, Народни преданија за името „Манастир“, Во: Битола низ вековите,
2, Факултет за учители и воспитувачи - Битола, Битола, 1999,49-59
28. Македонија во делата на странските патеписци, 1850-1864, 294
„Битолско десеткнижие“
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Англичанки, Мекензи и Ирби, од средината на 19 век.29 Има тврдења дека
тоа е и турски назив,30 дека значи и „Долг Манастир“,31 дека Манастир соодвествува со „обител“, Толи Монастир со „капитоли“32, односно дека двете
имиња се сраснале и оформиле едно.33
Од сето погоре кажано, исклучувајќи го името Пелагонија, произлегува
дека сите кои се обиделе да го протолкуваат имаат или заеднички, или сосема близок став дека тоа е поврзано со некаков манастир.
Ако е така, тогаш - каде се наоѓал и како изгледал тој, е посебно
прашање.
Одговор, меѓу првите, се обиде да даде османлискиот патеписец Евлија
Челеби. Во Битола доаѓал седум пати и сосема добро го запознал градот, добил информации и за неговото минато, дознал и месни преданија што се
предавале од колено на колено, а потекнувале и од подалечното минато.
Тврди дека: „Овде, велат, во времето на Александар Македонски, бил еден
голем храм и заради тоа и самото место е наречено Манастир“.34
За голем манастир, посветен на св. Никола, од кој произлегле бројни
гуслари и Битола ја преобразиле во „класичен крај“ на народната песна, говори и рускиот фолклорист Петар Безсонов.35 За „најголем манастир во
Македонија“ пишува и Англичанецот Едмунд Спенсер (1850).36 Бил толку голем што за време празник во него можеле да се зберат сите жители од Битолското Поле,37 бил и со многу дебел обграден ѕид, односно бил „цело кале“38
итн.
Тоа се, ете, неговите градежни размери, непознато остана каде бил лоциран.
Арапскиот патеписец Идриси, кој поминал низ Битола во XII век, забележал дека Битола е „великолепен и убав град“, а за градба, која би му го
привлекла вниманието не говори воопшто или зашто таква не постоела,

29. Исто, 580
30. Исто, 28
31. Македонија во делата на странските патеписци, 1827-1848, 569, 571
32. Кузман А. Шапкарев, Цит. дело, 175
33. Македонија во делата на странските патеписци, 1850-1864, 580
34. Македонија во делата на страските патописци, 1371-1777, 423
35. П. Безсоновъ, Калеки перехожие, Москва, 3, 581
36. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 30
37. Мехмед Тевфик, Браство, 27, Беогрд, 1933, 203
38. Марко К. Цепенков, Македонско народно творештво, книга седма, Преданија, Македонска

книга, Скопје, 1972, 223
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или зашто била надвор од градот. 39 Марко Цепенков го лоцира кај Овчи
Пазар (под ОУ „Тодор Ангелевски“), Мехмед Тевфик, користејќи локални
преданија, тврди дека се наоѓал кај денешниот Црн Мост, од десната страна
на реката Драгор, односно „на местото каде што сега се конаците на Риза
бег“ (пошироката регија на Партизанското споменично обележје).40 Други
го лоцираат и кај денешната Хераклеја Линкестис (Виктор Иванович Григорович, 1845),41 трети дека бил денешниот Буковски манастир (Јордан Хаџи
Константинов Џинот),42 односно дека бил некој голем локален манастир
(Кузман Шапкарев)43 итн.
Понекогаш, наместо со манастир, некои оперираат со цркви, кои биле
толку на број (365), па благодарејќи им ним, Битола се здобила со ласкавиот
атрибут - „Света Гора македонска“.44
Освен името Пелагонија, кое произлегува од древното племе, сите останати, како што се виде, поврзани се со некаков божји храм, најмногу со манастир.

Битолската тврдина како убежиште
Како и секој поголем средновековен град, така и Битола имала своја
тврдина. Беше ја подигнал и во неа беше ги сместил своите раскошни дворци
царот Самуил, какви што имал и во Преспа, Охрид и Прилеп. По неговата
смрт (1014), тврдината и дворците ги користел и неговиот наследник, синот
Гаврил Радомир. 45

39. Б. Недков, България и съседните земи през XII век според Географията на Идриси, София,
1960, 39
40. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 203
41. Македонја во делата на странските патописци, 1827-1849, 571
42. Јордан Хаџи Константинов Џинот, Избрани страници, Мисла, Скопје, 1987, 61
43. Кузман А. Шапкарев, Записи, 175; Александар Стерјовски, Народни преданија за името „Манастир“, 49 - 59
44. Марко К. Цепенков, Македонско народно творештво, книга седма, Преданија, 223
45. Ѓорѓи Димовски - Цолев, Средновековната местоположба и име на Битола, Во: Научна мисла
- Битола 1980, Друштво за наука и уметност - Битола, Битола, 1980, 543- 549; Истиот, Градъ съ Битолъ, Во: Битола низ вековите, I, Факултет за учители и воспитувачи - Битола, 1998, 33-39; Томе
Јанакиевски, Убикација на средновековна Битола (VII-XIV век), Институт за старословенска култура - Прилеп, Битола, 2003
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Каде била не е утврдено и во научната јавност сè уште се водат интересни дискусии.46 Според едни, би требало да се бара на рид околу Хераклеја
Линкестис, според други, на рид (повторно) над Германските гробишта, според трети, на Баирот, Мехмед Тевфик, пак, го вели следното: „Тврдината се
наоѓала на еден рид над т.н. Крива Воденица. Тој рид и сега се именува со
Кале Баир“.47 Најголема потврда дека тврдината постоела е т.н. „Битолска
плоча“, еден извонредно значаен кирилски споменик, пронајдена во 1956
год. при рушењето на „Старата џамија“ во Битола. Се претпоставува дека
била претходно поставена на влезот од тукушто обновената тврдина, која ја
беше извел Иван Владислав, внук од брат на Самуил, откако византискиот
император Василиј Втори беше ја спалил.
Покрај датумот, 20 6523 (1016),48 на неа запишана е и целта на обновата, дека требало „да биде тврдо убежиште“ за околното население при
непријателски опасности, задача која ја имала и секоја слична градба и на
Балканот и во Европа. Познато е дека слободните земјоделци вообичајувале
да се прилепуваат до тврдините и при непријателска опасност брзински да
се повлекуваат во неа, засолнувајќи се времено, додека не мине опасноста,
при што воопшто не бил проблем што ги оставале живеалиштата небранети,
зашто скоро сите биле провизорни колиби, кои мошне лесно и брзо ги возобновувале по враќањето, еден циклус сосема вообичаен и пред и во средовековието.
Битолската тврдина постоела до доаѓањето на османлиските Турци во
градот (1382 - 1383), кога, како што се тврди, била срамнета со земјата.49 Причината за тоа, наводно, бил односот на месното население кон освојувачите,
зашто, за разлика од останатите македонски градови, кои веднаш ги предавале градските клучеви само при нивната појава, битолчани, според
тврдењата на преданијата и на османлиские хроники, жестоко ги бранеле
својата слобода и своите живеалишта.50

46. Гордана Филиповска Лазаровска, Археолошки наоди од Битола и Битолско од 12 и 13 век,

Во: Битола низ вековите, 2, Факултет за учители и воспитувачи-Битола, Битола, 1999, 9-21,
47. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 204
48. Томе Јанакиевски, Цит. дело, 45
49. Александар Матковски и Кемал Аручи, Извадоци од две турски хроники за Македонија и соседните области, Гласник на ИНИ, XIX, бр. 1, Скопје, 1977, 247; Истите, Македонија и соседните области во хрониката на „Беда-и уд векаи“ од Коџа Хусеин (1328-1491), Историја, г. XV, бр. 2, Скопје,
1979, 157; Истите, Македонија и соседните области во хрониката на Солак Заде (1373-1633). Гласник на ИНИ, г. XIX, бр. 3, Скопје, 1978, 237
50. Ѓорѓи Димовски-Цолев, Завладувањето на Битола од Турците, Во: Битола низ вековите, III, Факултет за учители и воспитувачи - Битола. Битола, 2000, 27-39; Александар Стојановски, Градовите
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Тоа, пак, поттикнало одмазднички уништувачки поход врз градот.
Аналогиите, да речеме, со османлиското освојување на Ново Брдо,51 говорат дека обичај било тврдината да заврши во пламен, мажите - под нож,
младите жени и девојки во хареми или на робовските пазари, а момчињата,
особено надарените и личните, како аџамиоглани, односно подмладок за
јаничарската војска. Хрониките говорат дека освојувачите во ваквите прилики нуделе и избор, покорените да останат во живот, но преобратени во
ислам и само така можат да се објаснат масовните преверувања од овој период и брзинската промена на етничкиот состав на многу балкански градови. Преданијата што ни ги пренесува Мехмед Тевфик велат дека „Се раскажува дека 113 лица, од кои стотина од самиот град, а 13 од околината, ја
примија исламската вера“ веднаш.52
Знаејќи го тоа, дел од тогашните жители од градот, како и од поблиските, крајпатни села, и пред најавата на непријателските војски, барале засолништа и спас во збеговите, организирани во близина на планини и шуми,
каде останувале додека не одминела опасноста. Понекогаш се случувало ваквото времено засолниште да стане и трајно, пребеганите никогаш повеќе да
не се вратат назад, новите засолништа да добијат и нови имиња, како што се

Одведување во ропство покорени жители по освојување утврден град (1521)
на Македонија од крајот на XIV до XVII век, Институт за национална историја - Скопје, Завод за
унапредување на стопанството во СРМ, „Самоуправна практика“ - Скопје, Скопје, 1981, 13, 19
51. Константин Михаиловић из Островице, Јаничареве успомене. Просвета, Београд, 1966, 183
52. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 204
„Битолско десеткнижие“
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случи со селото Калугерица,
кое станало Обедник, Црешево во Граешница, Липја во
Брусник, Боиште во Селце,
Дупка во Апостол итн.53
Сите укажувања говорат
дека Битолската тврдина османлиите веднаш ја уништиле.
Мехмед Тевфик, пренесувајќи
локални преданија, тврди дека
„до темел била срамнета“,54
односно дека Турците, според Марко Цепенков,
од неа направиле „ерлен
берабер“. 55 За нејзиното
ништење („Покрај градот
има голема тврдина во урнатини“), пишуваат и Хугас
Инџеџијан и Степанос Кувер
Агонц, пренесувајќи, исто
така, месни преданија (17891800).56
Поробен брачен пар и трофеј на копје
Сепак, дали тоа е сосема
така, е дилема. Доколку било
така, зошто и по век и половина од освојувањето, османлиите во неа да држат чувари (диздари), на еден
од 1514 год. му се знае и името, Бекир Хан.57 Значи ли дека, сепак, биле сочувани некакви вредни објекти!?
Второто, исто така, важно прашање, е и дали посочените, донекаде и истражувани ридови кај Калина Чешма и над Хераклеја Линкестис се и вистин-

53. Методија Соколовски, Битола и Битолско во XV и XVI век, Прилози, VI, 2, Македонска академија

на науките и уметностите, Скопје, 1975, 50

54. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 204
55. Марко К. Цепенков, Македонски народни умотворби во десет книги, Преданија, книга седма, 220
56. Македонија во делата на странските патописци, 1778-1826, 250
57. Д-р Александар Стојановски, Градовите на Македонија од крајот на XIV до XVII век, Инсти-

тут за национална историја - Скопје, Завод за унапредување на стопанството на СРМ, „Самоуправна
практика“ - Скопје, Скопје, 1981, 48/65
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ските локалитети, можно ли е (хипотетички претпоставувајќи) тврдината да
била и во самиот град?!
Од стратешки причини би било исклучивост, зашто ваквите градби,
по правило, биле подигани на доминантни места, од каде одбраната била и
најлесна и најсигурна. Меѓутоа, битолските преданија упорно сугерираат и
поинаков одговор. Некои тврдат дека под денешното училиште „Тодор Ангелевски“ се наоѓал манастирот „Св. Ѓорѓи“, „кој бил со голем и дебел зид заграден“, во кој се влегувало само преку една голема порта, кој, според описот,
многу потсетува на тврдина, дека покрај него, како и во други рамничарски
калиња низ Европа, имало вода како непристапна граница. Во него, според
нив, не живееле кроткољубиви калуѓери, предадени на смерни молитви, туку
воинствени и добро вооружени и тактични подготвени 400 борци, кои само
со еден вешт маневар, ликвидирале најмалку 500 освојувачи, кога истите се
обиделе да влезат внатре.58 Над училиштето се водел и жесток судир помеѓу
освојувачите и бранителите и материјален доказ за тоа долго време бил колективен муслимански гроб, познат како Крк Кардаш.59
При рушењето на „Старата џамија“, која се наоѓала во непосредна близина на претпоставениот манастир, пронајдена е и т.н. „Битолска плоча“ која
никако не е „плоча“, туку претежок гранит, кој предизвикува дополнителна
дилема и кој бара и одговор - вредело ли да се влечка од далечини само за да
послужи како обично скалило за влез во џамијава или, пак, и тој се наоѓал
некаде во близината?!
И на крај, како и сите градови со тврдини и Битола имала своја варош
и енклава со такво име, се наоѓала околу денешната црква „Св. Димитрија“.
Дали и таа може да се поврзе со некогашната битолска тврдина останува пов
торно отворено прашање.

Воени логори
Првата административна поделба на Османската Држава, направена
уште во времето на Бајазид Први (1389-1402), имала две покраини, европска (Румелија) и азиска (Анадолија). Фигурирале како посебни административни единици на чело со воени намесници, санџакбегови. „Санџакот“ (знамето), симболот на власта, било доделувано директно од највисоката власт,
58. Марко К. Цепенков, Македонски народни умотворби во десет книги, Преданија, книга седма, 220
59. Александар Стерјовски, Топонимот Крк Кардаш во Битола, Во: Јазичните појави во Битола и

Битолско денеска и во минатото, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 1988,
311 - 322
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од султанот, и во прво време било резервирано за султанските синови. Румелискиот санџак, кој го опфаќал поголемиот дел од Балканот, основан бил
околу 1362 год. и неговото седиште било најпрвин во Едрене, нешто подоцна
во Софија, а и Битола кратко време се здобила со тоа посебно значење.60 За
време владеењето на султанот Мурат Трети (1574 - 1595) санџаците станале
ејалети на чело со ејалет паша, а беглербегот станал управител на покраина.61 Додека Босна во 1580 год. не станала санџак, Румелискиот ејалет, кој се
именувал и за вилает, бил единствениот на Балканот.62 Во Битола вилаетот
неколкупати се востановувал и укинувал, додека со закон од 14 април 1881
год. не го добил стариот ранг на валијатско седиште, кога се стекнал со пет
санџаци: Битолски, Серфички, Дебарски, Корчански, Елбасански и Лерински. Покрај нив, имал и пет кази: Битолска, Преспанска, Охридска, Кичевска и Леринска.63
Уште во најраните години, уште во 1473 год., битолскиот санџакбег,
покрај задолженијата што ги имал, од кои едно било на воен повик да поведе
1.000 добро вооружени коњаници, од нив 50 и оклопни, имал и прилично
привилегии, меѓу другото, и приход од 12.000 дукати влечен како данок од
населението.64 Каде му била управата (сарајот), нема податоци.
Заради геостратешката положба, близината до вечно немирните и бунтовни Западна Македонија, Албанија и Босна, Битола рано станала омилено
место за времен одмор или за стационар на османлиската војска. Особено
примамливи биле Брусничките Ливади и Довлеџик со своите сочни пасишта,
чистата планинска вода, комуникациските врски и скровитоста. Немало султан што ќе помине со својата војска низ Битола, а да не ги одбере и да не
остане на издишка, барем ден - два.
На повратниот пат кон престолнината од Западна Македонија и Ал
банија, каде се обидел да востанови ред и власт, Бајазид Втори во есента
1492 год. останал три дена, лично одмарајќи се во градот, војската вон него.65 Презимувањето на 3.000 коњаници на султанот Селим во 1518 год.
беше се случило повторно во Битола.66 Во 1768 год. на пат за Босна, во Битола беше се концентрирала огромна армада од 50-100.000 војници („мо60. Халил Иналџик, Османско царство, СКЗ, Београд, 1974, 150
61. Јевта Николић, Управа власти, Во: Споменица двадесетпедгодишњице ослобођења Јужне

Србије 1912 - 1937, Скопље, 1937, 988

62. Халил Иналџик, Цит. дело, 150, 149
63. Д-р Јован Хаџи Васиљевић, Град Битољ, Београд, 1911, 42
64. Doklestić, Кроз хисторију Македоније, Školska knjiga, Zagreb, 1964, 59
65. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 210
66. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 92
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жеби биле и повеќе“), што бил единствен случај за еден помал град.67 Следат
презимувањата и на 12.000 војници во 1804 год.,68 на 30.000 во 1820 год.,69
од каде во 1835 год. биле испратени во Дебар да смируваат некаков бунт70 и
така по ред, зашто познато било, со настапот на доцната есен и зима, османлиската војска ги прекинувала воените дејствија и се повлекувала во прес
толнината или во помали, а погодни за тоа места. Кога немало подруго решение за војниците, изборот паѓал и врз индивидуалните битолски домови.71
Покрај времени престоју
валишта, во градот имало и
посебни стационари. Еден се
наоѓал на просторот кај денешното Стрелиште, кој бил користен и во 1382-1383 год., од каде
се изведувале и освојувачките
упади врз Битола.72 Топономистичките наслаги, сè уште живи,
Крк Кардаш и Крклино, го потврдуваат тоа. Истиот во употреба бил и во крајот на 19 век.73
Најпознатиот и најуреде
ниот стационар што некогаш
бил востановен, бил во некогашното најомилено битолско излетиште во западниот дел од градот, во Довлеџик. Познато е дека
во средината на 19 век таму била
сместена поголема единица од
5-6.000 војници, имало и посебно командно здание од каде
се координирале вежбовните
Османлиски ран воен логор
67. Македонија во делата на странските патописци, 1778-1826, 166
68. Турски документи за македонската историја, 2, 1803-1808, Институт за национална историја,

Скопје, 1953, 62-63
69. Турски документи за македонската историја, 4, 1818- 1827, 71
70. Британски документи за историјата на македонскиот народ, том први (1797-1839), Архив на
Македонија, Скопје, 1968, 70/86
71. Турски документи за македонската историја, 5,1827-1839, 15/165
72. Александар Стерјовски, Топонимот Крк Кардаш во Битола, 311 - 322
73. Спиридон Гопчевић, Стара Србија и Македонија, 1 1890, 121
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и другите активности на војниците. Патописците тврдат дека војниците биле
сместени во шатори, украсени со колоритни ознаки, пред пирамидално поставените пушки и дека повеќето биле етнички Албанци, лесно препознатливи
според националните обележја на облеката. Времето обично го врвеле во воени вежби или физички игри, чија цел била иста, челичење на телото.74
Маневарската предност што ја имала Битола често и се користела, па во
месец март 1847 год. од вкупно 12.000 војници, колку што заминале за Лариса, од Битола пошле 4.000 пешадинци,75 додека во 1853 год. за Шумен тоа
го направиле 10 баталјони.76

Преноќишта за воени лица
Додека Битола имала третман на периферно и незначително место
за војската и администрацијата, да се изнајде преноќиште било сосема едноставано, локалните анови наполно ги задоволувале потребите, меѓутоа,
кога рангот од почетокот на 18 век се искачил на румелиски центар, со
префрлање и на сета сложена и бројна администрација, проблемите станале
сложени, понекогаш и крајно тешки. Преполнетите анови веќе не можеле да
ги задоволат барањата, па се наметнало ново решение, индивидуалните домови да станат времени преноќишта, кои сосема добро и успешно ја вршеле
истата функција, дури и уште подобро, зашто имале и подобар стандард. Познати биле како конаци.
Такви конаци во средината на 18 век за материјален надоместок, меѓу
другите, издавале и: Мехмед ага, Заим Ахмед ага, Рустем ага, Хаџи Халил ага,
Рустем бег заде, Ибрахим ага, Хасан ага, Хазниедар заде, Хаџи Исмаил, Кади
заде Ахмед ага.77 Покрај нив, заинтересирани за тоа се јавиле и други: Бустани Халил ага,78 Аго хаџи Халил ага,79 Бибер Огли Ајдурахман од Али Чаушовото Маало,80 Абуш и Сезан заде Мули Хасан81 и уште многу други.

74. Македонија во делата на странските патописци, 1827 - 1849, 245
75. Британски документи за историјата на македонскиот народ, том втори (1840-1847), Архив на

Македонија, Скопје, 1977, 171/269
76. Британски документи за историјата на македонскиот народ, том трети (1848-1856), 131/219
77. Архив на Македонија, Подрачно одделение - Битола, Регести на кадиските дописки, Сиџил
бр. 53, неутврден датум, бр. 378 (Понатака: Сиџил бр....)
78. Сиџил бр. 53, 1754, август 8, бр. 381
79. Сиџил бр. 55, без датум, бр. 662
80. Сиџил бр. 57 1765, јули 26, бр. 293
81. Сиџил бр. 55, 1760, април 9, бр. 23 итн.

20

Александар Стерјовски

Касарни и други воени градби

Се разбира, таквото решение војската ја чинело доста скапо, за конакот
на Аго хаџи Халил ага, во кој подолго време конакувале неколку групи, на
пример, биле платени 1.599 акчиња,82 за еден друг - 2.145 акчиња,83 а месечната наемнина за тој на Бибер Огли Ајдурахман дури 6 гроша84 итн.
За жал, и покрај ваквото решение, докрај не ги избегнале бројните проблеми со сместувањето, па најново било престојот да се организира и надвор
од градот, па во 1760 год. група дојденци биле принудени да патуваат дури и
за селото Доленци.85
Барајќи натака решенија, се одлучило војската да купи и сопствен ан,
во кој не само што се поедноставило сместувањето, туку тоа станало и поевтино. Еден таков од ова време бил познат со името „Мирахор“.86 Нешто подоцна, односно во 1832 год., била купена и куќа во близина на Сарајот, во
Ине бег Маалото, за 10.500 гроша, која била уште попогодна, располагала со
седум соби, со плевна, кујна и сенарник,87 па се успеало да се ублажат донекаде поголемиот број проблеми со преноќиштата.
Кога барањата за престој нараснале, специјално за војниците со повисоки чинови, се одлучило да се гради и посебен хотел. Истиот бил лоциран во
центарот на градот, на подоцнежната главна улица, на „Широк Сокак“. Неговата градба се случила некаде во првите децении од 19 век, истиот станал доминантен објект од приземје и два ката, единствен со таков габарит и во улицата и пошироко. Се експлоатирал до средината на 19 век, кога бил отуѓен,
продаден на првите странски мисионери, на членовите на католичкиот ред
лазаристи. На негово место подоцна ќе се подигне Католичката црква, како
и седиштето за Францускиот и Австроунгарскиот конзулат.

Султански и кралски резиденции
Битола, заедно со Едрене и Софија, како што е истакнато, уште во последните децении на 14 век, благодарејќи на геостратешкото место станала
седиште на румелискиот дел на империјата и таквото нејзино значење продолжило и во вековите што надоаѓале . Тоа, од своја страна, дало основа
бројни султани кои, по разни поводи, наминале во овие краишта да се опре82. Сиџил бр. 55, без датум, бр. 662
83. Сиџил бр. 57, 1764, јануари 14, бр. 292
84. Сиџил бр. 57, 1765, јули 26, бр. 293
85. Сиџил бр. 55, 1760, мај 17, бр. 24
86. Турски документи за македонската историја, 1, 1800- 1803, 52
87. Турски документи за македонската историја, 5, 1827-1830, 63
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делуваат за одмор, всушност, да имаат свои времени резиденции. Нивните
престои, навистина биле кратки, но и такви, имале свое значење подоцна и
влијание кога се правел изборот за седиште на Третиот османлиски корпус,
Битола да се издвои како фаворит.
Меѓу првите што се определил за Битола во крајот на 15 век за престој
бил султанот Бајазид. Му бил резервиран домот на прочуениот газија Хамза
бег, според кого подоцна било именувано и познатото градско маало. Мехмед Освојувачот останал три, а неговиот татко Мурат Втори осум дена,
определувајќи се за домови кои се наоѓале во Кара Оглан Маало и Емир Челеби Маало. Пред да бидат сместени, како што тврдат преданијата, месните
жители беа се потрудиле кралски да ги опремат и оспособат, а откако стигнале гостите, секое утро и вечер доаѓале пред домовите и ги поздравувале со
радосни восклици и поздрави со познатото „Многу години да му подари господ на нашиот падишах!“ Сулејман Законодавецот во Битола преспал една
ноќ во домот на Ахмед Али бег, кој се наоѓал покрај Драгорот, на местото
каде што подоцна ќе биде подигнат Хуќуматот.88
Покрај Драгорот, во индивидуален дом (денес Ректорат) била
резиденцијата и на последниот османлиски султан што ја посетил Битола,
Решад Петти. Пред да се случи тоа, биле извршени темелни реконструкции,
какви што биле направени и врз објектите од спротивната страна (Музичкото училиште), во кои нашле сместување лицата од потесната придружба
на султанот, меѓу нив и двата принцови.
Во Битола престојувале османлиски управители и од понизок ранг, големи везири или сераскери (румелиски везири). Познато е дека меѓу 19291840 год. големиот везир Рушид паша градот беше го преобразил во државен
центар од каде управувал со државата,89 а сераскерот на Румелија многупати
доаѓал за да расчисти настанати проблеми и да даде потребни упатства.90
Првите кралски резиденции во Битола датираат од 1913 год. и се поврзани со одбележувањето на годишнината од влегувањето на српската војска
во градот. Домот на месниот пребогат Иконому бил избран за престолонаследникот Александар Караѓорѓевиќ,91 каква што ја добил и во 1916 год.92
88. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 206-207, 210-211
89. Александар Стерјовски, Довлеџик, Во: Битола низ вековите, 4, Факултет за учители и воспиту-

вачи-Битола, Битола, 48
90. Британски документи за историјата на македонскиот народ, том втори (1840-1847), Архив на
Македонија, Скопје, 1977, 171/269, 177/256
91. Наше славље, Општинске новине, бр. 20, Битољ, 20 новембар 1913, 3
92. Д-р Глигор Тодоровски, Српски извори за историјата на македонскиот народ 1913-1917, Завод за унапредување на стопанството во СРМ, Самоуправна практика - Скопје, Скопје, 1981, 361-362
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Резиденции (сараи) за румелиски валии
Во почетокот на 18 век, покрај Софија, Пловдив и Едрене, и Битола прераснала во еден од румелиските воено-административни центри на Османската Империја.93 Поседувала и посебен сарај (палата) во која се сместувале и
во континуитет ја експлоатирале високите управители. Се наоѓала од левата
страна на Драгорот, веднаш над „Исак џамија“, подигната веројатно на празен простор, меѓу џамијава и некогашното село Аџи Доан (денес маало со истото име). Сосема е разбирлив изборов, знаејќи ја преголемата привлечност
кон водата и планинскиот провев од османлиските Турци и местово и натака ќе остане привлечно и за следните објекти што ќе бидат подигани тука.
Со сигурност се знае дека сарајов бил од дрвена градба, дека додека валија
бил Ахмед паша (1751-1762) не биле извршени позначителни градежни интервенции, што дава за право да се заклучува дека бил во добра кондиција и
веројатно бил и од понов датум. Ситни интервенции имало за време на следниот валија, Али паша (1762-1765), кој, иако во Битола останал само неколку
години, бил запаметен со големата донација што му ја оставил на градов од
18 дуќани, со чија кирија од едно акче се вршеле поправките на градските
јазови и на чешмата што се наоѓала покрај сарајов.
Третиот румелиски валија, Мехмед паша, во Битола требало да пристигне во 1765 год., но доаѓањето се пролонгирало од непознати причини за
следната година. Сарајов веќе имал потреба од реновирање, на кое инсистирал и лично тој уште пред да пристигне. Тој е оној валија, кој во 1768 год. од
Битола ќе ја поведе и армадата од 50-100.000 војници против Венецијанците
и кој самоволијата на јаничарите беше ги разрешил брзо и решително со помош на војската.
Сарајов во 1775 год. бил целосно уништен во големиот пожар што го
зафатил овој дел од Битола и дилемата што настанала притоа била дали
да се обнови или да се гради сосема нов, значително и порепрезентативен
од претходниот сарај. Преовладало второто решение и Битола добила нов
објект достоен за највисоки гости, при што зафатот чинел високи 147.000
гроша, сума што не можела да ја поднесе Битола и заради тоа, со одобрение на Високата Порта, половината од неа како задолжение се префрлила
врз останатите кази. При градбата од некои трговци биле добиени градежни
материјали на почек, но бидејќи наплатата се оддолжила предолго, засегнатите интервенција побарале од Истанбул. Завршните изведби чинеле допол93. М-р Драги Ѓорѓиев, Битола и Битолско во средината на 19 век (административно уредување и

демографски податоци), Зборник Битола и Кемал Ататурк, Monastir-Битола,1998, 38
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нителни 24.718 акчиња и нив ги извел мајсторот Маргарит. Отсега натаму
објектов бил познат како Новата валијатска порта.
Врз него, во 1780 год., биле извршени уште неколку посериозни градежни интервенции, најмногу за да се покаже добредојде за следниот румелиски валија, при што не го опфатиле само главниот, централниот објект,
туку и сиот комплекс. Следат потоа интервенции и во 1800 год. врз харемлакот, во 1801 год. врз кујната, во 1803 год. и врз конакот на музикантите.
И овој, како и претходните, бил уништен од пожар.
Пред да отпочне изградбата на третиот, а со цел да добие уште порепрезентативно значење, било извршено и проширување на локацијата. Првин
бил откупен поголем плац за 5.000, потоа уште и неколку објекти за 2.000
гроша, со што се добил простор што ветувал дека ќе се добие комплекс од
повеќенаменско значење. Изградбата му била доверена на силахшорот Рустем беј, видна личност од Битола, и истата отпочнала на 21 април, завршила
на 19 јуни 1814 год. и вкупните трошоци изнесувале 347.693 гроша. Откако
Битола повторно станала седиште на Румелискиот ејалет, заменувајќи ја повторно Софија, во 1820 год. се сместил и новоназначениот валија.
И овој сарај, за жал, во 1827 год. завршил во пожар.

Валијатската порта
Бидејќи сарајов веќе не бил „погоден за стан“ за личности од висок ранг, првин биле подигнати „нови соби“, колку да послужат за времен
престој, а вистинската градба на следниот се случила неколку години подоцна, во 1831 год. Изведбата паднала врз грбот на енергичниот валија
Ахмед Ејуб паша, кој ја извел докрај и Битола ја дарил со најубавото градежно здание подигнато дотогаш, кое ќе послужи и како урнек, но и како
стандард за останатите градби што ќе никнат. И тој бил лоциран на левата страна од реката Драгор, на местото на денешната Градска куќа. Кој
бил планерот остана непознато, но како објект пленел со својата едноставност, војничката робусност и со синтезата на ориенталното и европското
градежно наследство. Добил неколку рамноправни имиња Резиденција на
валијата, Валијатски сарај, Вила на валијата, Двор на валијатот, Државната палата, Големиот сарај, а среде битолчани најмногу бил познат како
Валијатската порта. Името Стариот сарај е подоцнежно, откако во 1907
год. бил подигнат и најновиот, петтиот сарај, кој се наоѓал покрај Градскиот
часовник, всушност, бил прилепен до него, често регистриран и од фото
апаратите.
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Уличната страна на Валијатот

Валијатската порта била комплекс од повеќе објекти, заштитени со заедничка ограда, всушност, според патописците, бил „град во град“. Јозеф
Милер (1844) изброил пет, од кои, само југоисточната, која служела како харем, била дрвена. Амамот бил во правоаголна форма, чија предна страна изнесувала 40 стапки, а стражата (колукот) ангажирала еден од објектите. Подоцна тој број стражари се зголемил на 2.000, па се покажа дека има потреба

Разрушениот сарајски комплекс
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и од поголем објект, кој наскоро бил и подигнат во близина. Во внатрешниот
комплекс спаѓал и затворот, кој бил познат како Затвор на Валијатската
порта и низ кој минале многу македонски преродбеници, меѓу другите и
Димитрија Миладинов. Француската мапа регистрира седум поголеми или
помали објекти. Најголемата и најрепрезентативната била таа што излегувала на крајдрагорската улица, која со посебен мост преку Драгорот била
поврзана и со поштата што се наоѓала од другата страна на Крајдрагорието.
Била велелепна зграда, со „долга, бела фасада, европска“ и токму таа му дала
повод на Марко Цепенков да ја споредува со палатата на змејот од Пелистер.

Објектот на денешната Битолска општина во изведба (1929)

Нејзиниот горен кат на средината добил и куполи, што го правел
објектов уште поатрактивен. Располагал со поголем број соби, некои и
со шадрвани, што говори и за солидната градежна изведба. Преку целиот
ден внатре течела врвулица од посетители, од обични и во униформи, кои
доаѓале да добијат некаква дозвола, да реферираат за настан или да протестираат (конзули) во врска со лоша интервенција на државни службеници.
Така било скоро секој ден додека не дошол и неговиот крај, а тоа се случило
во едно од честите бомбардирања за време Првата светска војна.94

94. Види поопстојно во: Александар Стерјовски, Битола - Реката Драгор, Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“- Битола, Битола, 2009, 208-222
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Третата османлиска армија во Битола
Ете, со едно вакво минато, најмногу со стратешкото значење, Битола
успеала да се искачи во најтесниот избор во неа да биде сместена Третата
(Румелиската) армија (корпус), една од шесте (Гарда, Константинополска,
Румелиска, Анадолска, Арабиска и Ирачка). Тоа никако не би се случило доколку војската не доживеа и целосно реформирање, односно јаничарската
војска не беше испратена во историјата (1826).95
Почнувајќи од 1843 год., Третата армија скоро половина век ќе остане
со седиштето и со командниот највисок кадар во Битола. 96 Покривала
територија од Босна до Грција, од Јадранското Море до границите на Одринскиот пашалак. Располагала со сите родови што ги има секоја развиена
војска и броела од 15 до 20.000 војници, некогаш и многу повеќе,97 додека почетокот ѝ бил сосема скромен. Во 1854 год. имала 1.300 регуларна
пешадија, 250 регуларна коњица, 91 артилерец со 37 коњи и 6 топови, покрај
тоа и околу 1.300 коњица, 1.950 нерегуларна пешадија, но секојдневно бројот
рапидно растел.98
Кога, заради железничката пруга Солун - Битола (1894), Битола го изгуби посебното значење за војската, ќе го изгуби и седиштето, кое сега ќе се
префрли во приморскиот и лесно поврзан и со морски и со сувоземни патишта, Солун.99
Додека Третата армија била во Битола, на нејзиното командно место
се изнаредиле 27 команданти, украсени со највисоки чинови.100 За целото
време нејзината команда никогаш не искажала одбојност кон туѓото воено искуство и секогаш готова била, дури и без зазор, по потреба да доведе
и странски стручњаци или да испрати и свои кадри во туѓина, со што Битола уште повеќе ќе го гради својот препознатлив космополитизам. Двеметрашот Абдул Керим паша Надир (не цивилниот управител со исто име од
крајот на истиот век), меѓу другите, течно говорел германски и се однесувал
европски по седумгодишниот престој во Виена,101 а такви примери имало
и други. Низ Битола можеле да се видат униформи и на многу странски во95. Македонија во делата на странските патописци, 1850 - 1864, 297 - 298
96. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 232
97. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола Белег де Буга од

1856 година, Редакција и превод Сузана Станболиска, Државен архив на Република Македонија,
Скопје, 2005. 45
98. Британски документи за историјата на македонскиот народ, том трети (1848-1856), 176/291
99. Никола Ганчевъ Еничеревъ, Възпоминания и бележки, София, 1906, 236
100. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 232
101. Исто, 294
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ени стручњаци, во еден период обучувањето на пешадијата и кавалеријата
го вршеле француски офицери, околу артилерците биле ангажирани пруски
воени стручњаци,102 двајца, Едмунд Спенсер (1850) и Едвард Мани (1856),
биле Англичани,103 а имало ангажирани и обучувањето го вршеле и извесен
број Полјаци104 итн.
Благодарејќи на оваа армија, Битола исцело ќе го смени својот лик, од
поспана паланка, за помалку од половина век, ќе прерасне во развиен економски и административно - културен центар и во еден од најголемите и
најубавите градови на Балканот, во кој можеле да се видат и раскошни европски станбени објекти и квартови и европско однесување и живот.105
За потребите на оваа многубројна војска, не само Битолската чаршија, и
околните градови и села, ќе зачекорат грамадно напред. За околу 40 години
градот најмалку трипати ќе се зголеми,106 израснувајќи „от најмалите вароши до 1825, во вториј град в европејска Турција“, како што забележува народски Јордан Хаџи Константинов - Џинот,107 односно доживеал „полн замав“ и ја достигнал бројката, според едни од 33.000 (1858),108 според други,
во 46.0000 жители,109 грабајќи „гигантски“ напред.110
За тоа време само шивачите нараснале на околу илјада, при што скоро
секој дуќан заработувал по околу 22.500 пјастри годишно, а еснафот – од 6
до 7 милиони пјастри.111 Слично било и со останатите еснафлии, кое станало
и силен поттикнувачки мотив за масовно мигрирање од околните градови и
села во него и тој период да стане најзначајниот, златниот и неповторениот
во неговата долга историја.

102. Политическия и економическия сведения о Битолскомъ виляете, собранния россиско импе-

раторскимъ вицекосуломъ Н. Скрябинимь, Битолия, 1885, 119
103. Македонија во делата на странскте патописци, 1850 - 1864, 7- 41, 122 - 151
104. Исто, 586
105. Исто, 656
106. Исто, 103
107. Јордан Хаџи Константинов - Џинот, Цит. дело, 62
108. Македонија во делата на странскте патописци, 1850 - 1864, 293
109. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола Белег де Буга од
1856 година, 44
110. Кузман А. Шапкарев, Цит. дело, 176
111. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола Белег де Буга од
1856 година, 88
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Црвената касарна
Покрај неколкуте помали, некои подигнати и при крајот на 19 век,112
најпознати и опеани касарни во градот, станале три, Црвената, Белата и
Коњичката, кои среде битолчани биле познати како „к’шлите“. Биле велелепни современи градби, но и со традиционални османлиски наследства, извлечени од некогашните азиски шаторски зимски воени престојувалишта (да
бидат свртени кон југ и во непосредна близина на сочни пасишта).113

Глобален поглед врз Црвената касарна

И Црвената и Белата касарна биле лоцирани во месноста Шехралти
(Подград) и тој избор бил добро проучен и оправдан, биле во близина во градот, на омилената јужна страна, а и во непосредна комуникациска врска со
пристаништето во Солун. Првата била на местото познато како Гокче Бунар
(денес околу Спортската сала), додека втората ги допирала падините на блискиот рид. Првата била намената за пешадинците, најбројниот род во секоја
армија, оттаму и второто име - Пешадинска, додека „Црвена“ го добила заради фасадните препечени тули.
Многу датуми во врска со неа додека не биле обелоденети османлиските документи биле дискутабилни и спорни, меѓу другото, и датумот на
влегувањето на војската во неа, дали тоа се случило во 1836 год.,114 во 1837
112. Јован Хаџи Васиљевић, Цит. дело, 16
113. Македонија во делата на странските патописци, 1778-1826, 636
114. Јован Хаџи Васиљевић, Цит. дело, 15
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Влезот на Црвената касарна (Реконструкција – М. Шундовска)

год.115 или во 1838 год.116 Конечно, откриено е дека изборот на локацијата,
премерот, техничките и другите подготовки, се случиле во 1836 год., градбата отпочнала во 1837 год., генералниот дел од изведбата во 1838 год., додека инсталирањето на војската во неа било три години подоцна, во 1839
год. („пред извесно време е завршена“ - 17 мај 1839 год.“, се вели во еден
извештај.)117 Само што била предадена и почнала да функционира, во 1844
год. доживеала пожар, кој, со брзинска интервенција, само за неколку месеци, бил саниран, а гласот за пожаров беше стигнал и до дипломатите во
Солун.118 Крајот нејзин поврзан е со интензивните бомбардирања во Првата
светска војна, кога бил уништен и основниот фонд битолски градежни
објекти.119

115. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 215
116. Никола Ганчевъ Еничеревъ, Цит. дело, 352
117. Турски документи за македонската историја, 1827 - 1839, 120, д. 145
118. Британски документи за историјата на македонскиот народ, том втори (1840-1847), Архив на

Македонија, Скопје, 1977, 103/151

119. Османли сехирлери, Rars tuglaci, 372
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Според сите градежни параметри, важечки и тогаш и денес, касарнава
била импресивен градежен објект, непознат во историјата на градежништвото на Османската Империја.120 Имала квадратна форма, била од приземје
и кат, со должински 180 метри на секоја страна, во чие огромно пацио се влегувало од 8 пристапни влеза. Раскошниот главен влез гледал на исток, уште
еден, но не и со истите градежни специфики, обичен, се наоѓал на спротивна, западна страна и служел како комуникациска врска со тамошните
помошни објекти. На првиот кат од главниот влез, кој бил изведен со столбови, се наоѓале командните канцеларии и на истиот се истакнувала омилената османлиска атика, како и бројните архитектонски украси, кои, сите заедно, оставале посебен впечаток.
На четирите агли се издигале четири кули, сите за еден кат надвиснати над објектов, за кои се претпоставува дека служеле како кујни, трпезарии, клубови и како дневни престојувалишта за војниците. Со сите тие
специфики е сосема јасно дека објектов било дело на врвен архитект, кој
ги осознал и ги вградил во него, а со цел да ги задоволи најосновните потреби на една организирана, современа армија, трудејќи да интегрира една
повеќеилјадна заедница во едно јадро, во кое редот, дисциплината и потребата од брз трансфер биле најпримарните, но истовремено да обезбеди и личен интимитет, поврзан најмногу со слободнте часови, кога човекот има потреба да остане сам.
Има тврдење, кое е прифатено од неколкумина проучувачи на градежништвото во Битола, дека била дело на прочуениот македонски градител
Стојан Везенков (1808-1897), чии капитални, профани и световни градби и
денес можат да се сретнат низ сиот Балкан и сето тоа го базираат врз признанието и сабјата што ги добил од султанот.121 Тоа, меѓутоа, со ништо не
може да се поткрепи, неговото име не фигурира во ниту еден османлиски документ, не само во врска со касарнава и со останатите позначајни
градби. Во врска со касарнава се среќаваат имиња на устабашии и архитекти
(Мустафа ефендија, инженер од Цариград, кој ја извршил завршната градежна инспекција, Ариф чауш, надзорник, кој ја надгледувал изведбата на
коњушницата и на некои други), но не и името на овој градител, кој, патем,
ниту имал искуство со вакви градби, макар што се споменува и со некаква
касарна во Сараево, каде не бил градител, туку бил надзорник. Султанското
120. Македонија во делата на странските патописци, 1850 - 1864. 514
121. Историја на македонскиот народ, книга втора, Скопје,1969. 40; Радмила Момидиќ - Петкова,

Стојан Везенков еден заборавен македонски градител од XIX век, Зборник на трудови, 10-11, Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија - Битола, Битола, 1990-1991, 91
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признание и сабјата, според тоа, добиени се за други заслуги, поврзани
најверојатно со надзорништвото при обновата на касарнава по пожарот.
Градежниот план бил увезен, односно бил западноевропски, каде што,
ваквите градби биле познати. Научните истражувања на д-р Милена Шундовска, дадени во нејзиниот докторат, одбранет во Милано, чии реконструкции ги користиме и ние, недвосмислено го поткрепува тоа.122
Инаку, од друга страна, може слободно да се тврди дека влогот што го
дало христијанското население при изведбата, не само во финансирањето и
воопшто не се спорни. Русинот Виктор Иванович Григорович, кој во Битола
дошол при самиот крај на изведбата (1845), го потврдуваат тоа.123 Работни
групи од по 10-на до стотина и повеќе лица, на чело со устабашии, ги изведувале најбројните и најсложените операции, почнувајќи од обезбедување и
довезување градежен материјал, негово вградување, па и финализирање на
најфините операции. Се користел домашен градежен материјал, при што никако не се штедело и на увозниот, англиски (клучеви), венецијански (огледала) и друг, сè со цел градбата да прерасне во репрезентативна и да остава
посебен впечаток, истите без редукции нашле место и во „офицерскиот салон што е над големата порта“.
Во нејзината изведба учествувале овие тајфи и поединци: Панајот, син
на Јорго од Костинец (каза Серфиџе), устабашија на дограмаџии, варџии,
каменари; Хаџи Јани, дограмаџија и варџија од с. Бобошница (Костур) со
тајфата; устабашијата Коте Дафко, дограмаџија и варџија од Населич; мајстор
Ѓорѓи, син на Танас од с. Богоцко (Хрупишта)-дограмаџии и каменари;
Ѓорѓо од с. Дреново и Трајко од с. Трбецко, дограмаџии и каменари од каза
Корча; Цветко Дадо и Ристо Ѓорѓи од с. Костенец, дограмаџии и каменари;
устабашија Алекса од Охридска каза, дограмаџии, варџии, тенеќеџии; Дијан,
син на Никола од с. Бабаница, Коста и охриѓанецот Алекса, дограмаџии, каменари во рудник, тенеќеџии; мајстор Стојан од Прилеп со тајфата, каменари во рудник, камења за аглите, дограмаџии, тенеќеџии и други.
До половина објектот се градел преку надници, нагоре кутурица, како
и дрвенаријата, освен офицерскиот салон, кој се наоѓал над големата порта.
Кутурица работеле: мајстор Коста од Населич; хаџи Јани од Костур;
Ѓорѓи од Богоцко (Костур); Никола од Дебар; Стојан од Прилеп; Димо од Велес и Јани од Битола; Ицо од Крушево; Стојан од Прилеп со тајфата; мајстор
Никола, син на Ѓорѓи, дограмаџија и варџија од Трново, со тајфата, кои
122. Milena Shundovska, Urban transformation of Bitola through notes of the planning dokumentation
the interpenetration of military architecture into the urban patterns-memory, reality and opprtunity,
Polytechnic university of Milan, Italy, 11.12.2015
123. Македонија во делата на странските патописци, 1827 - 1848, 571
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ги работеле камењата од аглите; мајстор Хасан, дограмаџија и варџија, со
тајфата, од Битола; мајстор Никола, калфа Димо и Тодор Јани, Кара Никола,
чауш Кара Никола, чауш Кара Зика Крсте; чауш Јани, син на Никола и Мете
од Крушево; меданџијата Трендафил со тајфата; Јован, син на Ѓорѓо, мајстор
од Дебарска каза; мајстор Никола од Смилево (Битолска каза), мајстор Петран од Крушево, кои со своите тајфи работеле врз бојадисувањето на касарната.124
За најпотребното, за чистата питка вода, бил изведен и посебно сложен
проект, кој подоцна ќе стане основа за востановување и на битолскиот градски водовод, во кој изобилните извори од Неолица станале најпримамливото
решение.125
За еден ваков тежок зафат, проследен и со бројни ризици и со учество
на извонреден број полуедуцирани, но и обични работници, сосема очекувано било да се има и поединечни и групни повреди и несреќи. Една се случила во рудникот за мермер при експлозија на барут, кога биле ранети поголем број работници, некои и со сериозни повреди. За сите нив, што е посебно
интересно, се нашло денешно решение, материјално да бидат обештетени, со
износ кој демантира дека само сила и принуда царувале при градбите. Секој
поединец добил по 2.420 гроша, сума, споредена со дневните трошоци од тоа
време, достојна за почит.
Битолските преданија го откриваат и градежниот амбиент што го при
менил Ќосе Ахмед Зекирија паша, командант на Третата армија, најод
говорниот за изведбата. Во срцето на мешаницата беше подигнал подиум од
каде го следел ангажманот на секој поединец и во многу случаи мрзеливи и
неодговорни мајстори, работници и други „загинаа од неговата рака“, говорат сеќавањата.126 Негов заменик, повереник на Портата, стручно лице, станал мајорот Хаџи Абдул Фетах ага.
За 300 коњи за офицерите, била подигната и посебна коњушница во
заднинскиот дел од градбава. Чинела 100.000 гроша и била еден, од повеќето
такви прилепени заднински објекти што ги регистрирале и старите разгледници.
Објектов чинел вкупно 925.000 гроша, собрани како задолжение од
ејалетот Румелија, од кои 89.000 гроша паднале врз грбот на Битола.127
124. Радмила Момидиќ-Петкова, Стојан Везенков - еден заборавен македонски градител од XIX
век, 90-91
125. Александар Стерјовски, Водоснабдувањето во Битола пред водоводот, Јавно комунално
претпријатие „Водовод“ - Битола, Битола, 2008, 64 - 69
126. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 215
127. Турски документи за македонската историја, 1827 - 1839, 130
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Веднаш по завршувањето на изведбата, од Високата Порта, во месец
април 1839 год., од Ќосе Ахмед Зекирија паша бил побаран детален отчет, со
посебна нагласка истиот да се задржи најмногу врз деталните и врз сумарните трошоци.128
Во 1856 год. во касарнава биле сместени 10.000 војници,129 кои вежбовните и другите активности ги изведувале во пациото и на огромното плато
пред објектов. Разгледниците од османлискиот период фрлаат светлина и
врз тој дел од животот на војниците и говорат дека биле и физички и тактички.
Касарнава продолжила да биде експлоатирана и од српската војска веднаш по 1912 г., па на платото пред неа, во 1914 год., била извршена и првата
свечена воена обврска на првите српски регрути (скоро сите Македонци),
чин што го регистрирала и една разгледница.

Белата касарна
Реплика на Црвената била Белата касарна. Разликата меѓу нив била незначителна, во врска само со главниот влез, кој сега бил нешто поедноставен
и со одделот во кој биле сместени коњите. Била наменета за артилеријата, оттаму и нејзиното второ име - Артилериска касарна.
Нејзината претходна локација битолчани ја препознавале со две имиња,
Миризливи Ливади и Паша Капуси.130 Едно старо предание говори дека некогаш таму се наоѓала и првата битолска болница, дека на тоа место бил закопан
и голем муслимански светец, Џигер баба, чиј гроб масовно бил посетуван од
муслиманското население додека касарнава не била подигната.131
Бидејќи таа требало да проголта не само голем државен имот при
градењето, било одлучено да се проширува и со откупување индивидуални
ниви и ливади, или да се врши замена со вакафска сопственост - нива за
нива, ливада за ливада, при што трансферот требало да тече без неправди и
измами, напротив, да биде и законски и на задоволство на оштетените. Тоа
стана и основа тоа уште од првиот ден да тече под строгото око на локалниот Шеријатски суд и да не се регистрираат скоро никакви незадоволства.
Преку една ваква постапка во 1840 год. нивите на Константин, син на Миле;
на Марија, ќерка на Ристе; на Петре, син на Ѓорѓи, сите од Битола, биле заме128. Сиџил бр. 104, 1839, април 10
129. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул Белег де Буга од 1856 година, 43
130. Сиџил бр. 108, 1843, јули 21
131. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 217
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Подниот профил на Белата касарна (Реконструкција – М. Шундовска)
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нети со вакафски ниви во околината на Битола,132 како што било направено
и во 1844 год. и со други сопственици, со што целосно се обезбедил планираниот простор.133
Историскиот ден за касарнава станал 21 јули 1843 год., кога од Портата дошло одобрението за почеток на градежните работи, придружено и со
строги укажувања за изведбата што требало да следи. Меѓу другото, се препорачувало да се планира сместување на два баталјона топчии и уште и за
1585 коњи, од што произлезе дека таа требало да биде Артилериско-коњичка
касарна, кое никого не треба да изненадува зашто секој топ, по правило,
како влечна сила го опслужувале два пара добро нахранети и енергични
коњи. Требало навремено да биде избрана и стручна комисија, чија прва задача била да излезе на терен и да ја одреди локацијата, да ги изработи параметрите на објектот на самиот терен и, поаѓајќи од планот, да го пресмета и
видот и количините градежен материјал, како и бројот и стручноста на работниците што требало да се ангажираат, па дури потоа да се отпочне со
изведбата.134 Исто така, било укажано и на дисциплината и одговорноста
на лицата задолжени за градбата, со строга и недискутабилна препорака,

Артилерци вежбаат на платото пред Црвената касарна

132. Сиџил бр. 105, 1840, јануари 14
133. Сиџил бр.108, 1844, октомври 8
134. Сиџил бр. 108, јули 21
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да нема никакви киксови и пропусти, зашто казните, како што стоело во
укажувањата, се планирале истите да бидат драстични.135
Кога човек го чита сето тоа, навикнат на вообичаените османлиски
узурпации, неправди и грабежи, останува вџашен и во целосна неверица.
Нема податоци, претпоставка е, дека текот на изведбата течела слично
на Црвената касарна.
Откако влегла во употреба, во 1858 год. ја посетил Германецот Јохан
Хан и еве што забележа тој: „Ние првин ја посетивме големата касарна, еден
огромен квадрат, во која можат да се сместат 8.000 луѓе.Таа се состои од
едно приземје и еден горен кат. На приземјето, во страничното крило, се
наоѓаат шталите. Откако кај командантот, кој нé прими, го испивме вообичаеното кафе, тој нè поведе низ сите простории на зградата. Речиси во
сите турски воени установи примерната чистота за нас не беше ништо
ново, меѓутоа она што овде го видовме, како и во другите установи, ги над–
минаа нашите очекувања. Чистотијата не се ограничуваше само на подовите во собите и на добро проветрените сали, туку, исто така, и на ходниците, скалите и прозорците итн. Тие беа многу чисти, а на белите ѕидови
како снег светкаше оружјето, додека за кујната дури и некоја Холанѓанка не
можеше ништо да префрли. Исто така, и во шталите владееше ред и чис
тота, и добро одржаните коњи, кои се наоѓаа внатре, беа повисоки и посилни, отколкку што би можело да се очекува, според видовите во земјата“.
Познато е дека околу касарнава теренот бил облагороден со липи и
цреши, дека станал примамлив и за чести, особено летни, променади на
граѓаните.136
Посебен настан за жителите на касарниве, но и за битолското граѓанство
биле прославите на државните празници и устоличувањата на новиот султан. Еден, кој бил поврзан со изборот за султан на Абдул Азис Хан, се случил
на 11 јуни 1862 год. Според очевидец, со надворешните украси, светлосните
ефекти и бенгалскиот оган, касарниве тогаш изгледале како да се во сеопшт
пламен и, ако кон тоа се придодаде и заглушувачкото трештење на воената
музика и детонациите од моќните тешки топови, само делумно ќе се долови
сликата што ја доживеале битолчани тој ден.137
Касарниве и сиов овој крај почнал да се ништи при крајот на 1916 год.
Првин се случил голем пожар („Кон 3 часот утрото, запиша на 19 ноември
истата година сестра Рамон, една од француските милосрдни сестри, пожа-

135. Исто
136. Македония, бр. 13, 1888
137. България, бр. 12, 2 Юлии 1862
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рот од кај касарните земаше толкави размери, што изгледаше како целиот
град ќе изгори“138), потоа следувало жестокото гранатирање од германскобугарските позиции. На 2 јануари 1917 год. две гранати паднале врз постарата касарна, од кои едната ја пробила, другата ја оштетила и тоа со несмалено темпо го имало и на 7 јануари следната година кога истата касарна била
гранатирана и оштетена, како и вторава. Неколку дена подоцна (12 јануари)
паднале 35 проектили на овој терен и таквото жестоко ништење траело до
завршетокот на војната.139

Првото и Второто џепане
Еден толку значаен и сложен комплекс, каков што бил Јужниот, кој
се состоел од двеве касарни и 15-на други помали и поголеми придружни
објекти, морал да биде добро заштитен и да располага со воена опрема и магацини каде се чува муницијата. Патописците тврдат дека уште во 1856 год.
веќе имало три „барутани“, од кои едната се наоѓала од западната страна на
касарните, на денешниот простор што го зазема Печатницата „Киро Дандаро“ и на дел од поранешната Воена касарна. Било тоа Првото џепане, кое
редовно, уште повеќе во вонредни ситуации било снабдувано со барут и
ѓулиња.140
Старите разгледници го доловуваат како објект во бела боја, од приземје
и кат, во правоаголна форма и со пацио. Од бројот на прозорците (9 на пократките и 15-на на подолгите страни) може да се заклучи дека во помал
обем му бил многу сличен на тогашното Воено училиште. Била тоа „мала
тврдина“, како што се тврди, која потсетувала на воен брод,141 каде секој
сантиметар мудро бил искористен, а чистотата импресионирала. На влезот
се наоѓале занаетчиски одделенија кои извршувале задачи поврзани за потребите на коњаницата и артилеријата, од кои посебно се одвојувало тоа кое
ги изработувало коњичните седла.142

138. Ѓорѓи Димовски, Писма (документи) на француските католички мисионери во Битола за на-

станите во градот од 1908 до 1939 година, ГИНИ, бр.XI, бр. 3, Скопје, 1969, 220
139. Д-р Никола Сотировски, Хроника на градот Битола во годините на големата војна (1916 1918), Прилози, бр. 5, Научно друштво - Битола, Битола, 1964, 64, 65, 66
140. Британски документи за историјата на македонскиот народ, том втори (1840-1847), Архив на
Македонија, Скопје, 1977, 127/193, 128/195; 129/195
141. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 514
142. Исто, 296
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Првото џепане

Рано е сфатено дека џепанево било не само непосредна заштита,
но заради опасните материјали и сосема реална опасност од разорни
изненадувања и од човечки и од непредвидливи, атмосферски и други причини, оттаму и брзински донесеното решение за негова дислокација. Така,
во 1876 год., отпочнал да се подига еден друг, сличен објект, поставен сега
на безбедна дистанца, на дел од ридот Тумбе Кафе, кој ќе стане денешното,
Второто џепане,143 а првото својот век ќе го заврши во Првата светска војна,
кога настрадале и останатите воени објекти од овој комплекс.
Второво џепане било комплекс од четири цврсти градби со дебели
ѕидови (80-90 см), поставени накрстно, две север - југ, две исток - запад, обединети со два метра заедничка цврста ограда. Околу него и денес се наоѓаат
надземни и подземни стражарници, што ја потврдуват заедничката заштитничка грижа што му се посветувала за цело време. Против атмосферските
невремиња и електричните празнења биле подигнати бандерски громобрани
изнаредени низ широкиот двор, покрај нив, громобрани поставени и врз самите објекти.
143. Македония, бр. 13, 1888
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Дека меркиве биле сосема оправдани, се потврди и со експлозијата на
третото, Отвореното џепане, она од Градскиот парк. Никој не претпоставувал дека на третиот ден Велигден, на 18 април 1922 год., од непознати причини ќе експлодира тоа и на Битола ќе ѝ приреди голема несреќа.144 Шрапнели и други остатоци од муниција, камења, железо и др. материјал, како
пороен дожд беа се истуриле и врз овој „таинствен и страшен магацин“, каков што го доживувале битолчани, дупчејќи го изобилно покривот и рушејќи
ги објектите и малку требало да се случи несреќа и од невидени размери. Тогаш се откри и каква голема немарност манифестирале најодговорните од
градот што не ги обезбедиле објективе барем и со најобични громобрани.145
Сето тоа, како и запустеноста на објектов, принудило преземање акција
за посериозна обнова. Биле издвоени 150.000.000 динари, била подготвена и техничка документација, а обновата и заштитата му биле доверени
на Инженериското одделение на Битолската дивизиска област. Огласите за
лицитацијата биле објавени во ист ден, но за секој објект засебно.146
Џепанево и денес е интересен и мошне ценет архитектонски и културно
- историски објект, за жал, тотално заборавен и запустен, од кој однесено е сé
што можело да се одвлече, кој зјае, плаче и чека да му се посвети соодветно
внимание.

Отвореното џепане
Скоро веднаш по завршувањето на Балканските војни, особено по
Првата светска војна, започнало прибирање на заборавената артилериска и
друга муниција од приодите на градот и од полето, односно од местата каде
што се воделе жестоките пресметки помеѓу завојуваните страни. Првите констатации говореле дека ја има во неброен број, а намерата била во погоден
момент, најмногу откако ќе се оцени дека е прибрана ако не целосно, барем
да не претставува катадневна опасност, истата да се транспортира на одредена дестинација каде би се демонтирала или би била уништена. Местото за
времено засолниште станало широкиот простор под Црвената касарна во
должина до Железничката станица, односно на денешниот комплетен парк,
кој тогаш уште не постоел. Секојдневно се складирале илјадници примероци
и пушчена и артилериска муниција од кои поблиску до градот, каде што де144. Александар Стерјовски, Битола - Записи за злосреќи, Заедница на Срби во Македонија - Би-

тола, Битола, 2012, 311 - 324
145. Ж. Миличевић, На белом хлебу, Политика, Београд, 24 април 1922, 3
146. Оглас, Битољски трговински гласник, бр. 54, Битољ, 23 фебруара 1924, 2
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нес се наоѓаат Соколаната и Ракометното игралиште, било местото за полесната, додека артилериската се складирала кон Железничката станица и
Ислахането и за 6-7 години на тој простор се собрал опасен материјал во количина од 400 до 500 вагони.
Благодарејќи на оваа муниција, овој дел од Битола добил и посебно име
- Отвореното џепане, според тоа станало и новото, третото битолско џепане.
Летото во 1922 год. во Битола рано пристигна летото, месец април
веќе бил со температура како во најжешкиот август. Никогаш не е откриено, дали догорче од цигара од невнимателен минувач или на некој друг начин, на 22 април истата година, на третиот ден Велигден, се случила страшната експлозија таму и Битола го доживеела новото, поствоено ништење. За
среќа, првин експлодирала помалата, пушчената муниција, кое било и сигнал за битолчани, кои, веќе навикнати на вакви изненадувања, брзински да
го напуштат градот и да се засолнат низ околните села. Меѓу оваа и следната,
разорната експлозија, во која експлодирал дел од артилериската муниција,
поминале скоро половина час, сосема доволно градот да се испразни, во кое
е и објаснувањето зошто, освен неколкуте потешки или полесни ранувања,
никакви човечки жртви немало.
Вторава експлозија била од невидени размери, врз градот се истурил
порој поситни и покрупни камења и челик, кој ги уништил или ги издупчил
покривите од куќите, стаклата од прозорците ги сомлел, куќните ѕидови ги
поставил на земја во прав и пепел. Облакот што се кренал нагоре изнесувал
скоро 200 метри, а дупката, што ја создала експлозијата, била долга 200, широка 50 и длабока 12 метри.147
Битката што се повела веднаш била што побрзо да се поплави овој дел
и на муницијата да не ѝ се овозможи целосно да експлодира. Не само што се
успеало во тоа, битолчани добиле и најголеми пофалби, зашто несреќата ја
прифатиле крајно достоинствено, не дозволувајќи ниту еден грабеж на дом
или дуќан, макар што истите биле напуштени, без врати и прозорци.
Како што се јавила граѓанска солидарност за материјална помош и
обнова на Битола по Првата светска војна, така и сега, граѓани од сите делови на новоформираната Држава на СХС, но и од странство, најмногу од
САД, обезбедиле значителни средства да ја ублажат несреќата. Повикот се
водел и преку влијателните дневни весници од Белград и Загреб, најмногу
преку „Политика“, која испратила и специјален дописник за да известува и
за несреќата и за првите зафати во обновата. Биле формирани и комисии

147. На белом хлебу, Политика, Београд, 26 април 1922, 3
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за оценка на штетите, а на централната, со својот висок авторитет застанал
лично владиката Јосиф.148
Како феникс што се исправа од пепелта, според митот, така и Битола,
била принудена повторно да изнаоѓа сили и да се обновува, се разбира, со
многу жртви и одрекувања, кои траеле со децении.

Воената академија
Велелепната градба на Mekteb-i idadaie askerie (Воената академија, Военото училиште, Куќата на кадетите, Воената гимназија) во 1846 год. градежно била завршена и предадена за употреба.149 Била трет објект што бил
испланиран, а чекал да влезе во идниот комплекс, во кој свое место требало
да заземат и Црвената и Белата касарна, Првата воена болница и Офицерскиот дом. Освен Офицерскиот дом, останатите архитектонски меѓусебно
биле сродни и се надополнувале, биле со квадратна форма (касарните и болницата) или правоаголни (Воената академија, Првото џепане), со маркантни
и впечатлвиви влезови, пространи пација и со пристапни широки површини. Офицерскиот дом немал пацио, но добил простран парк.
И Воената академија била моќна и цврста градба со изобилно употребен мермер и со многу вкус изведена. Се состоела од приземје и кат, над чиј
главен влез имало долг балкон, врз кој се извишувала омилената османлиска атика со украси и посебен запис со арапско писмо под балконот. Јужниот
влез - излез бил спореден, над кој била поставена мермерна плоча, на која и
денес се препознаваат муслиманскиот симбол и некакви записи. И таа и записите од главниот влез во 1912 год. биле премачкани со слој од малтер, од
кои само на главниот влез е отстранет деновиве и ги откри восхитувачките
колоритни и подзаборавени османлиски симболи и загадочниот запис.
Во пациото се влегува од четири страни. Два доаѓаат странично и уште
два, од главниот влез и од западната страна. Пациото, како и големиот простор пред Академијава, ги експлоатирале кадетите, како и војниците од двете
поблиски касарни за вежбовни и физички активности .
Институцијава била во ранг на средна стручна школа, од која по
„мошне квалитетни тригодишни студии“, образованието се продолжувало во школи во Константинопол. Заради квалитетот што го нудела, многу ученици и од други градови и од солунското воено училиште,

148. Александар Стерјовски, Битола - Записи за злосреќи, 311-324
149. Османли сехирлери, Rars tuglaci, 372
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Генерален поглед врз Воената академија

доаѓале тука да го продолжат, а еден од нив бил и солунчанецот Мустафа Кемал, подоцнежниот Ататурк.150 Во 1856 год. бројот им изнесувал 140,151 во
1867 год., од непознати причини се намалил на 70-90 ученици,152 за да продолжи нешто потоа континуирано да се зголемува. Во првите години имало
четири класа, по два во ранг, систем прифатен од европските школски програми. Дел од програмата се потпирал и врз традицијата, оттаму, покрај ликовно образование,153 на час да се сретне и свештено лице со ученици, седнати скрстнозе на подот, како совладуваат поуки и пораки од светата книга
на исламот, Куранот.
Посетителите биле интерни и екстерни ученици. Првите го користеле
интернатот, кој бил во склоп на објектов и кој се состоел од добро уредени
спални, опремени со англиски железни кревети, комоди, кујна и трпезарија,
сместени на долниот кат. Не само во спалните, и насекаде владеела примерна

150. Македонија во деталата на странските патописци, 1875-1878, 300
151. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола Белег де Буга од

1836 година, 44
152. Британски документи за историјата на Македонија, том 4, (1857-1885), Државен архив на Република Македонија, Редакција м-р Драги Ѓоргиев, Скопје, 2003, 178
153. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола Белег де Буга од
1836 година, 98
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Влезот и подниот профил (Реконструкција – М. Шундовска)
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чистота („ова не е разубавување“, истакнува Германецот Јохан Хан, кој го посетил во 1858 год.).154
Во учебната 1893/94 год. бројот на учениците бил 245, а во 1900/01 година се искачил и на 274.
На кормилото застанале повеќемина истакнати педагози и воени
стручњаци, во 1890 год. бил Муариф, во 1893/94 год. Ахмет ефенди, во
1900/91 год. Али Сали ефенди (мајор), а последниот, полковникот Мехмед Тевфик, се надживеал себеси со првата историја на Битола, со „Кратка
историја на Битолскиот вилает“, која и денес е ценет информатор за истражувачите на Битола.
Наставната програма не се разликувала многу од програмите на останатите средни школи во Битола, ако не во друго, не во делот во стручните
предмети.155
Во учебната 1893/94 год, школкувањето траело 4 години, а наставните
предмети и наставниците биле овие:
1. Градежништво - Мехмед ефенди
2. Јазик - Хасан Ајрула ефенди
3. Математика - Хаџи ефенди (командир на чета)
4. Историја - Мехмед Тевфик ефенди (капетан)
5. Математика - Халил ефенди (капетан)
6. Географија - Абдул Халим ефенди (капетан)
7. Јазик - Орхан ефенди (капетан)
8. Цртање - Мехмедали ефенди (капетан)
9, Физичко воспитување - Осман ефенди (лајтанант стажант)
10. Офицери за внатрешно воено уредување биле: Исмаил ефенди (капетан), Далип ефенди (прв лајтанант) и Махмуд Селим (прв лајтанант).
Секретар на школово бил Адем ефенди (секретар на полк).
Слична наставна програма имало и за учебната 1900/01 год.156
Извесно време професор по француски јазик, кој се школувал во Париз,
бил Хајредин бимбаша, „човек со убав изглед и со убави манири“, кој, инаку,
командувал со башибозукот на 21 мај 1903 год., кога бил извршен оној познат масакр во врска со Илинденското востание во Арменско (Леринско).157
154. Македонија во делата на странските патописци, 1850 - 1854, 297
155. Prof. Dr. Ukler Akkutay, Османли егитим системинде идадилер ве Манастир аскери идадиси,

Ататурк ве Манастир, Битола и Кемал Ататурк, Sempozyumu, Gazi universitesi, Ankara, St. Klement
Ohridski, Bitola, 1998, 100, 102
156. Али Вишко, Битола и Битолско во втората половина на 19 век според османските и дипломатските извори, Ирис, Струга, 2007, 300-301
157. Македонија во делата на странските патеписци, 1903-1904, 62
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Следејќи ги новините што се случувале во битолките средни училишта,
посебно со воннаставните активности (театарски претстави, концерти и др.)
и директорот Муариф на 28 јануари 1890 година, а откако оформил Организационен одбор и добил одобренија од валијата Фаик паша и од воениот командант Фазли паша, организирал концерт и театарска претстава, прва на
турски јазик во Битола. Со специјални покани беше ги поканил и дипломатите и повидните граѓани, целејќи и да се презентира пошироко школото, а
и да прибере средства за градежни и други внатрешни интервенции, при што
само српскиот конзул Димитрие Боди оставил 5 турски лири, сума повеќе од
пристојна.158
На 6 ноември 1912 год. (с. с.), со српска власт во градот, во Академијава
се наоѓале сè уште 283 кадети, како и поголем дел од наставничкиот колегиум. Било тоа хаотично и многу опасно време со силеџии и криминалци низ
улиците, со многу напади и грабежи врз муслимански семејства и поединци
и била потребна многу умешност станарите од институцијава да се заштитат. Мехмед Тевфик беше се снашол и обезбедил и сигурност и исхрана, успеал да ги
испрати и сите што пројавиле интерес да
ја напуштат Битола, употребувајќи често и
лични врски, а и својот авторитет.159
Академијава како стационар по
Првата светска војна ќе го користи 16-от
пешадиски полк на армијата на новата
СХС држава, подоцна и 46-от пешадиски
полк на Југословенската кралска армија.
Заради необично квалитетната
градба, објектов никогаш не побарал по
сериозни градежни интервенции, во 1923
год. биле изведени само прегради за канцеларии за полковскиот160 и за четничкиот
Мехмед Тевфик беј
кадар,161 била поправена и оградата од

158. Грађа за историју македонског народа из Архива Србије / Граѓа за историјата на македон-

скиот народ од Архивот на Србија, Уредник Кл. Џамбазовски, том V, книга I, (1890), Београд, 1988,
д.32, с. 98
159. Како Срби поступају с побеђеним, Општинске новине, г. I, бр. 5, Битољ, 5 фебруар 1913, 5-6
160. Израда преградних зидова у касарни за смештај канцеларија пуковских, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 19, Битољ, 13 јуна 1923, 4
161. Израда преградних зидова у касарни за смештај канцеларија четничких, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 19, Битољ, 13 јуна 1923, 4
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страната на улицата „Генерал Гојковиќ“ (денес ул. „Климент Охридски“),162
каде имало и постојана стражарница, која опстоила до ослободувањето.

Руждието
Во близина на Трибуналот, одејќи кон чинарот (денес објектот на ЈП
„Стрежево“) се наоѓало Руждието, Нижето воено училиште. Било едно од
неколкуте воени училишта што ги отвориле османлиите во Битола за потребите на Третата армија, кои служеле како потенцијал за пополнување со ученици и на повисоките воени училишта во Империјата. Француската мапа од
ова време открива дека било поголем правоаголем објект, кој излегувал навистина на улицата, но дека влезот му бил од другата, источната страна, односно се влегувало од пространиот двор што се ширел кон блиската „Исхак
џамијата“. Неговото име било „Мектеби руждие аксерие“ („Mektebi rujdiye
askeriye“), во кое наставата траела 3 години и во кое ученици се примале
со завршено основно училиште. Дел посетувале денска (400), дел ноќна настава (163).
Директор (мудур) во учебната 1890/91 год. бил Тефик ефенди (командант на чета) и во таа учебна година се изучувале овие предмети и со овие
наставници:
1. Арапски јазик -Хаџи Ибраим ефенди;
2. Персиски јазик - Исмаил Рахми ефенди;
3. Арапски јазик - Синан ефенди;
4. Османско државно уредување - Јахи ефенди;
5. Турски правопис - Мехмет Халил ефенди;
6. Географија - Тахир ефенди (капетан);
7. Математика - Мехмет Фаик ефенди;
8. Јазик - Реџеп ефенди;
9. Правопис - Ибрахим ефенди;
10. Цртање - Адем Кемал ефенди.
Офицери за внатрешно уредување биле: Емин ефенди (капетан), Абди
ефенди (прв лајтанант), Хамза ефенди (прв лајтанант) и Јусуф ефенди (прв
лајтанант).
Во учебната 1900/01 год., кога во училиштето имало 534 ученици, директор бил Мехмет Тахир ефенди.

162. Оправка ограде око касарне у Битољу, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 15, Битољ, 16
маја 1923, 4
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Покрај ова училиште, во Битола имало и „Ниже артилериско училиште“, кое во учебната 1898/99 год. го посетувале 27 питомци, меѓутоа постоела и Виша воена школа, позната како „Харбие“, која била сместена во
близина на касарните.163 Отпочнала со работа во 1900 год. и работела до 1909
год., кога била преместена во Цариград.164
Кога апсолустичките стеги во држвата попуштиле, особено по Младотурската револуција, во воените и во другите османлиски училишта се дала
можност да се запишуваат и деца на христијани.165

Првите воени болници
Првата воена болница е и првиот крупен градежен објект што го подигнале османлиите во Битола, а кој им претходел на останатите, откако Битола станала седиште на Третата армија. Се наоѓала во строгиот центар во
градот, во европскиот дел, во Квартот Димитри. Во 1838 год. била комплекс
објекти, опкружени со дебели ѕидови, во кои централниот бил еднокатен и
со своите 64 кревети бил наменет за ранети и болни казненици, додека вториот, помошниот, била приземна куќичка со 18 кревети за болни од инфективни болести. Покрај нив, имало и неколку магацини, па и депо за лекови
и со сите нив управувал директор (хасталарагаси), малтежанецот Скембер.
Депото служело за сместување материјали за раководниот институт,
како и за лекови наменети не само за болницава, и за воените единици во
Румелискиот ејалет. Ноќно време институцијава не работела.166 Во 1836 год.
во своите патеписи ја споменува и Ами Буе.167
Откако Битола станала, пак, седиште на Третата армија и започнал да
се оформува комплексот воени објекти на јужниот влез од градот, а со намера медицинската заштита да биде во непосредна близина со војската, болницава се дислоцирала до Военото училиште од неговата западна страна.
Како градба ја следела архитектурата на планираните и изведени
објекти од ова време, била пространа („приближно исто толку колку и
163. Али Вишко, Цит. дело, 300
164. Проф. д-р Силвана Сидоровска-Чуповска, Просветните пропаганди и училиштата во Битола

(Статистички податоци од крајот на 19 век до 1903 година) Во: Конзулска Битола и историските,
современите и идните културни и уметнички врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија, Конзулат на
Република Србија во Република Македонија-Битола, Битола, 2014, 338
165. Гимназијално образование во Битола, Гимназија „Јосип Броз -Тито“- Битола, Битола, 1965, 4-7
166. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 557
167. Љубиша Монев, Битола и Французите во XIX век, Во: Македонско-француски врски, Друштво
за наука и уметност-Битола, Друштво за француски јазик и култура-Битола, Битола, 1999, 116
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касарните“168), била четвртеста и со средишен двор, со пацио. Единствената разлика со останатите била што останала еднокатна. Пациото, кое кај
другите служело за физички и воени активности, овде била грижливо негувана цветна градина. Била подигната во 1849 год.,169 а во 1858 год. ја посетил
Германецот Јохан Хан, кој не можел да изнајде зборови за фалби. Најпрвин
почнал со медицинската опрема и со хигиената. Забележал дека збирката
медицински инструменти била сместена во три големи сандаци и, како што
тврди, била „најбогатата што дотогаш сме ја виделе“. Според хигиената
и останатата опрема, можела да се споредува со најдобрите европски болници и низ која воопшто не можело да се почувствува оној препознатлив тежок мирис на лечилиште. Управителот, Али бег, генералштапски лекар, кој
студиите беше ги завршил во Париз, високо мислење имал, како што тврди
Јохан Хан, и за нејзината исклучителна местоположба.170
Богатото депо со лекови служело како дистрибутивен фармацевтски
центар за сите воени болници, но и за сите воени единици во Румелија.171 Работното време било традиционално, преку ден.172 За да биде добро и квалитетно снабдена, изборот лекови бил од увоз, за што се трошеле огромни суми,
во 1855 год. изнесувале 1.560.000 франци, ставка што стоела на трето место
одобрени за увоз материјали од странство за сиот Битолски пашалак,173 оттаму и високите оценки и за нејзината фармацевтска снабденост.174
Болницава, според тврдењата, требало посебно да се грижи и за
лекување на туберкулозата среде месното население, а за војската, заради
околните мочуришта, за маларијата. Во почетокот домашните лекари биле,
главно, Грци, Ерменци и Турци, со дипломи од колеџот во Галата Сарајот,
што ќе рече „некомпетентни“,175 оттаму нешто подоцна заменети „исклучиво со европски“.176

168. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола Белег де Буга од
1856 година, 43
169. Никола Ганчевъ Еничеревъ, Цит. дело, 352
170. Македонија во делата на странските патописци, 1850 - 1864, 296-297
171. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола Белег де Буга од
1856 година 105
172. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 557
173. Исто, 103
174. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 26
175. Британски документи за историјата на македонскиот народ, том трети (1848-1856), 158/262
176. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола Белег де Буга од
1856 година, 32, 43
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Офицерски дом
И пред да почне да се размислува за подигање на идниот велелепен
Офицерски дом, командниот кадар на Третата турска армија имал свое
традиционално врталиште. И тоа било во близина на воениот комплекс,
било двокатно здание, кое нудело средби и индивидуални и колективни
опуштања, како и активности поврзани со службата. На разгледниците од
крајот на 19 век се забележува како осамен грамаден објект, кој турската
армија нема да го напушти до своето повлекување од овие простори. Тој и
денес постои, тоа е денешниот дом на семејството Димиќ, претходно познат
и како Домот на Зволу, кој како Офицерски дом ќе го користи и српската
војска до обновата на новиот, тука ќе ги организира ретките другарски вечери, како и онаа од први март 1914 год.177
Сегашниов е претпоследниот, петтиот по ред, од вкупно седумте градби
од Јужниот воен комплекс и сите со време прераснале во репрезентативни
како архитектонски решенија, а тој во неповторлив украс.
Автори на планот, според преданијата, биле двајца архитекти Италијанци,
а неговата градба отпочнала во 1909 год., вообичаено, со приложување курбан
и колективна фотографија на одговорните лица за изведбата.

Поставување темели на Офицерскиот дом

177. Битољске вести, Општинске новине, бр.38, Битољ, 6 марта 1914, 3
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Војните од првите децении од 20 век, Домов ги пречекал габаритно изведен, но без интериерни и фасадни финализации.
Објектов има визба, приземје, кат и галерија со над 600 метри квадратни корисна површина. Окружен е со слободна, сенчеста и тревнета
површина од 18.532 квадратни метра. Во негова близина подоцна бил подигнат уште еден објект, Подофицерскиот дом.178
Горната сала првично не била планирана од проста причина, зашто
незамисливо било присуство на забулени сопруги и сестри на заеднички
средби и веселби, таа намена ќе ја добие по доаѓањето на српската управа.
Наскоро ќе дојде и Првата светска војна и мирнодопскиот живот ќе
влезе во тотален хаос, проследен со секојдневни бомбардирања и жртви.
Бил гранатиран и тој, еднаш и на 13 март 1917 год., кога биле оштетени и 31
други објекти во градот.179
Тоа не била и неговата единствена несреќа, зашто само што одминала
војната и раните се подзаборавиле, се случила и експлозијата на Отвореното
џепане, кога настрадал поголем дел од градот, значително, заради близината со експлозијата, и тој. Датумот на настанот бил на 18 април 1922 год. и
материјалната штета изнесувала високи 178.172 динари.180
Офицерите биле оние кои ја повеле акцијата за негова обнова, при што
за помош првин се обратиле до државните институции, со посебна нагласка дека намерата им е да биде осветен на роденденот на кралот Александар
(17 декември) во 1923 год. Молбата имала одглас, но не и со сума што била
очекувана, па непријатно затечените офицери, на 31 октомври 1923 год., организирале вонреден собир на кој полебисцитарно и без дискусија, донеле
решение за вложување лични средства во што поголеми суми. За да стане
акцијата масовна и со резултат, одлучиле имињата на донаторите со над 250
динари да ги запишат на пергамент и истиот да го истакнат на ударно место во Домот.
Ваквите акции, впрочем, биле познати, ги имало и претходно, кога и
обични граѓани се вклучувале, во една од нив, фирмата „Томе Мели и ком.“
приложила 2.500 дин., трговецот Ираклије Зарчевиќ - 2.000 дин., Т. Фиќи 300 дин.181 итн.
178. Марјан Танушевски, Офицерскиот дом - меѓу минатото и иднината, Допис за МИА
179. Д-р Никола Сотировски, Хроника на градот Битола во годините на големата војна (1916 -

1918), Прилози, бр.5, Научно друштво - Битола, Битола, 1964, 66

180. Архив на Македонија, Подрачно одделение - Битола, Збирка на издвоени документи, кутија

1, л. 25 - 40

181. Ур. Офицери Битољ. Гарнизона за свој Дом, Битољски трговински гласник, бр. 40, Битољ, 8

ноември 1923, 2
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Подниот профил и страничните изведби (Реконструкција – М. Шундовска)
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Оштетената фасада од проектили

Во обновата со свои архитектонски решенија го вклучиле и натурализираниот битолчанец, Русинот, инженерот Валериј Гусев, кој посебен прилог
дал врз изведбата на фасадата и ако објектов денес воодушевува со неа, заслугата најмногу е негова.182 За жал, нацртите не можевме да ги пронајдеме,
макар што информациите говореа дека биле одземени од наследниците на
имотот на Гусев од лица вработени во битолската општина со образложение
дека се потребни за некаква градежна интервенција.
Бидејќи во обновата бил вложен голем труд и значајни средства, активистите често самопофално говореле и за „новоподигнат Дом“183 и го чекале
датумот на промоцијата. За да му дадат уште поголемо значење, дел од нив,
заедно со сопругите и ќерките, подготвиле и драмски текст, едночинката „Се
издава стан под кирија“, во која задачата режисер ја добил потполковникот
Г. Глоковиќ.184
Осветувањето се случило како и што се планирало, на кралевиот роденден со богат концерт и игранка.185 Како благодарност кон граѓанството
што дало помош, Домов станал достапен и за нив, па на 23 декември истата
182. Александар Стерјовски, Битола-Руската колонија, МКЦ - Битола, Битола, 2003, 74
183. Дневне вести, Битољски трговински гласник, г. 2, бр. 45, Битољ, 14 фебруар 1923, 3
184. Забава у Офицерском дому, Јужна звезда, год. II, бр. 84 (46), Битољ, 19 декември 1923, 2
185. Дневне вести, Битољски трговински гласник, бр. 45, Битољ, 14 децембра 1923, 2-3
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година, пред своите родители и пред граѓаните, салата за првпат ја користеле
учениците од основните училишта, кога, покрај многуте музички нумери и
разните рецитации, извеле и пригоден помал драмски текст186.
Ваквата активност продолжила и во годините што следат. На 1 март
1924 год. се дал концерт во кој имало и театарска претстава („Косовска
девојка“187) на вториот ден Велигден 1933 год. управата на „Месниот одбор
на Југословенската младина на Вардарска Бановина“ од Битола ја организирал и својата прва забава, на која имало презентација и на народни носии,188
на 3 јули 1938 год. Аероклубот од Битола одржал кермес, кога се случил и некатадневен избор „Мис на кермесот“189, на 2 август истата година приходот
од кермесот бил наменет за борбата против туберкулозата190 итн.
Условите што ги нудел Домов биле идеални, горната сала, мошне акустична, можела да прибере 300 посетители и најчесто служела за музички, театарски и други слични културно-забавни настани.191
Управата не престанала да се труди условите да ги подобрува, па со помош општински 5.000 динари во 1929 год. го уредила паркот,192 следувало
уредување и на тротоарите околу него,193 со општински 3.000 дин. имало
повторна интервенција врз паркот194 итн. Се оспособила и терасата, која
официјално му се отстапила и на граѓанството од месец јули 1933 год., кога
станала и погодно место за концентрирање на Воената музика, која своите
настапи ги фиксирала во секој четврток и недела во 18 часот, а саботите за
21 часот. Се одржувале и другарски вечери.195 Управните тела функционирале успешно и во нив најчесто се бирале лица од редот на офицерскиот кадар. За претседател на Управниот одбор во 1933 год. бил назначен полковникот Крста Милошевиќ.196 Во 1931 год. почнало да се размислува во него да се
смести и Народниот музеј, кое нема да се случи.197

186. Дечја забава, Јужна звезда, бр. 85 (47), Битољ, 26 децембра 1923, 2
187. У Офицерском дому, Јужна звезда, бр. 94 (9), Битољ, 6 март 1924, 2
188. Забава Ј. О. В. Б. у Битољу, Вардар, 23 април 1933, 3
189. Кермес Аеро - клуба, Битољске новине, бр. 5, Битољ, 1 јули 1938, 3
190. Кермес, Битољске новине, бр. 9, 30 јули 1938, 3
191. Битољски трговински гласник, бр. 55, Битољ, 28 фебруар 1924, 2
192. Градско поглаварство, Записничка книга бр. 21, 7 март 1929, Разне потпоре (Натака: (Книга бр.)
193. Градско поглаварство, Кутија 4, 685/10 (Понатака: Кутија бр.)
194. Книга бр. 24, 7 март 1930, т. Разне потпоре
195. Битољске новости, Вардар, Скопље, 16 јули 1933, 2
196. Битољске новости, Вардар, Скопље, 16 јула 1933, 2
197. Книга, бр. 21, 9 февруари 1931, т.2
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Така Домов почнал да живее со полни гради и да биде центар на сите
културно-забавни настани во градот. За жал, крајот го доживеа каков што
никој не посакувал, да се ништи, да се ограбува, всушност, да ги памети
најцрните денови од својата богата и светла историја и никој, барем досега,
да не биде повикан на одговорност.

Ислахането
На влезот во Битола, од страната на Лерин, на најистурениот дел од
Јужниот воен комплекс, за потребите на војската, во 1897-1898 год., била подигната и проработила занаетчиска воена школа, позната како „Ислахане“.
Задачатата ѝ била да оспособува кадри за дрводелци, кондураџии, шивачи и
за други, слични струки, наменети за потребите на војската.198 Објектот бил
од приземје и кат, со впечатлив влез од страната на патот, изведен со неколку столбови и балкон, а имал и простран, ограден двор. Бил, всушност, и
тој украс, кој своите доблести ги презентирал пред патниците уште при влезот во градот, а кој следните газди, секој на свој начин и во континуитет, го
огрдувале и ништеле.
Го подигнал заслужниот за Битола Абдулкерим паша199 со средства од
битолската општина и со донации од граѓани. Плацот, веднаш под зеленото
Тумбе Кафе претходно им припаѓал на неколкумина Албанци, од кои бил
откупен, а проектот беше го изработил беледискиот инженер Хараламбо, во
соработка на Тодор Михајловиќ, негов стручен помошник.200 Претприемач,
според личната изјава на Хараламбо, станал Михајло Поповиќ.201
Занаетчисково школо работело според прифатена програма, во која
имало најмногу практични предмети, а како стручни учители биле ангажирани врвни мајстори од Битолската чаршија, во кои, не мал број биле
и христијани. Еден бил и Петар Црномаровиќ, кој учениците ги подучувал во дрводелскиот занает,202 друг Коста Николиќ, исто така, дрводелски
мајстор.203

198. Гимназијално образование во Битола, 7
199. Името на овој многу заслужен валија за Битола треба да биде не од два, од еден збор и за вак-

вото укажување и за фотографијата искрено ѝ благодарам на м-р Филиз Мехмедоглу од Истанбул
200. Кутија бр. 4, 620/13, 25 февруари 1927
201. Кутија бр. 4, 620/11, 21 февруари 1927
202. Кутија бр. 4, 620/10, 21 февруари 1921
203. Кутија бр. 4, 620/10, 21 февруари 1921
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Уличниот влез и некаква свеченост пред Ислахането

Во учебната 1900/01 год. директор на училиштево бил Имер Февзи бег.204
Школово било укинато при крајот на 1912 год., заедно со Воената
академија веднаш по доаѓањето на српската власт. Бидејќи веќе не функционирало, Битолската општина не предвидела средства во буџетот за 1914
год., а била обврзана, па било решено средствата за таа намена да ги извлече
од позицијата „хуманитарна помош“.205 Биле издвоени 2.000 динари, но истовремено било решено, доколку ваква школа се отвори, да се побара некој
друг, посоодветен објект, зашто овој требало да добие друга намена, да стане
царинарница.206

Големата воена болница
Со наголемувањето бројот на војската и воените објекти се намножиле, кои почнале и да се гушат меѓусебно, па станало јасно дека и постоечката Воена болница, во близина на Военото училиште, не ќе може соодветно
да одговори на задачите. Без мир и без здрава околина, на кои инсисти204. Али Вишко, Цит. дело, 302
205. Рад у Одбору, Општинске новине, бр. 51, Битољ, 15 јуна 1914, 1
206. Рад у Одбору, Општинске новине, бр. 51, Битољ, 15 јуна 1914, 3/5
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раат ваквите институции, бесмислено било да остане на старото место, па
почнало да се размислува не за дислокација, туку за подигање на нова,
како и за надраснување на нејзиниот стручен статус. Но, пред да се случи
тоа, првин требало да се изведе патна врска, посебно зашто во близина се
наоѓала и Коњичката касарна, кои сега требале заеднички да го оформат и
вториот, Западниот воен кампус. Патот што започнал да се гради, се пробивал почнувајќи од Воената академија, врвел низ ниви и ливади и пристигал
до Арнаут Маале, од каде клон вртел в десно кон населбата, друг, влево, до
касарната. Планерите биле далекувидни, патот го извеле широк, го облагородиле со садници на столетни дрвја и денес, благодарејќи им ним, ја имаме
вистинската битолска магистрала, ул. „Партизанска“. Пробивањето во спротивен правец, до Ловечкиот дом, ќе се случи нешто подоцна.
Уличната мапа од 1921 год. од Јосип Скоберне, информира дека врскава
добила и име - „Брусничка“ улица.
Локалните преданија говорат дека за одредување на нејзината локација
бил извршен строг еко тест, на три места од околината на градот, кај Крива
Воденица, на влезот од Прилеп и врз падините од Лавци, биле поставени тела
на заклани јагниња, првите две наскоро се смрдиле, кај Стрчин - не, по што
било заклучено дека тоа е најпогодно за подигање на една таква институција.
Болницава ја градел, во 1885 год., заслужниот и динамичен валија
Ахмед Ејуб паша, била од павилјонски тип и имала две одделенија, хируршко
и интерно, во 1908 год. добила и рендген апарат, се чини, прв во Македонија,
можеби и на Балканот. Биле вработени скоро исклучиво лекари странци,
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најмногу Грци, па и Евреи и Италијанци. Повремено била и доградувана, по
Балканските војни такво нешто доживеало и Хируршкото одделение, а Интерното во 1935 год.207
Како воена болница продолжила да ја опслужува војската и до Втората светска војна. Набавките за намирници и за другите дневни потреби
оделе вообичаено, преку јавна лицитација, а една, меѓу другите, се случила и
на 20 март 1924 год.208
По ослободувањето објектов бил преадаптиран и било планирано да
прерасне во антитуберкулозна болница,209 наскоро тоа и ќе стане,210 а денес
е Студентски дом за студенти на Битолскиот државен универзитет.

Коњичката и градските касарни
Покрај коњичкиот оддел во Белата касарна, во Битола постоела и посебна, Коњичка касарна, наменета за коњичкиот род на Третата армија. Освен неколкуте разгледници и фотографии од Милтон Манаки и сведоштвото на Француската мапа за Битола од крајот на 19 век, пишани документи
за неа, за жал, не се најдени.
Истата се наоѓала на исток од Големата воена болница, била од приземје
и кат, слична на „Кадетското училиште“, и со пацио. Широкиот простор пред
неа служел за вежбовни активности за војниците и коњите.
Кога во Првата светска војна пристигнале германските војници, ја искористиле за стационар на својот војнички род.
Покрај трите големи касарни надвор од градот, постоеле и две други и
во самиот град. Едната, според францускиот вицеконзул Де Буга (1856), била
во склоп на Валијатот и во неа биле сместени 2.000 војници и 300 коњи,211
додека за другата и за помалите, кои, исто така, постоеле, за жал, немаме подетални податоци.212

207. Петар Бојаџиевски, Здравството во Битола низ вековите, Друштво за наука и уметност-Битола,

Битола,1992, 215 - 216

208. Оглас за набавку намирница и осталих потреба, Битољски трговински гласник, г. II, бр. 59,

27 април 1924, 2
209. Народен одбор на Битолска околија (1944-1965), Кутија бр. 34, 2.226.34.5/59-66
210. Архив-Битола, Фонд Народен одбор на Битолска околија (1944-1965), Кутија 34, 2.226.34.18/297-310
211. Извештај за Битолскиот пашалак на фанцускиот вицеконзул Белег де Буга од 1856 година, 44
212. Јован Хаџи Васиљевић, Цит. дело, 16
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Австриската воена мапа од 1905 год. со Јужниот воен комплекс (двете касарни и
помошните објекти, Џепането, „Кадетското училиште“ и депото за лекови), Западниот
воен комплекс (Коњичката касарна и Големата воена болница – обележани потемно)

Германска воена единица пред Коњичката касарна
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Воениот магацин за брашно и други помошни објекти
За потребите на една толку бројна војска за храна, облека, оружје и за
спектар други најнужни потреби биле подигнати уште цел список сместувачки капацитети. Најголемиот број се наоѓале зад Црвената и Белата касарна и разгледниците нив верно ги регистрирале, но слични имало и на
други места, некои биле и во самиот град. Крајот нивни е идентичен на касарните, некои настрадале при жестоките бомбардирања, други биле елеминирани со умисла од бугарските единици при нивното повлекување од градот во 1916 год., а со цел да не паднат во непријателски раце.213
Еден од поголемите вакви магацини бил наменет за брашно и маст, а
во чие продолжение, како додаток, била и војничката пекарница. Бил тоа заеднички долг објект кој му припаѓал на Јужниот воен комплекс, а бил лоциран на почетокот на Железничкиот булевар (денес тениско игралиште). Влезот му се наоѓал од страната на булеварот, а бидејќи бил од исклучително
значење, бил, очекувано, и под постојана вооружена заштита.
Токму на влезот негов, до самата стражарница, во 1903 год. се случил и оној познат атентат врз рускиот конзул Ростковски, што ќе ја потресе
Турција и ќе ги разниша од корен меѓудржавните односи меѓу Царска Русија
и Османлиска Турција. На тоа место, нешто подоцна, а од другата страна, бил
подигнат првин скромен, потоа и поголем споменик, познат како Рускиот
споменик, односно како Крстот, заради специфичната, руска, негова форма.
Магацинов и фурната, кои подоцна се користеле и од српската војска,
настрадале при експлозијата на Отвореното џепане (18 април 1922), кога, заради продуктите што биле складирани (брашно и маст), градските пожарникари многу тешко го совладале огнот, кој ја затрул Битола неизмерно од чад
и опасни испарувања.214 На тој простор, по пожарот, многу долго се наоѓале
ридишта од градежен шут.215
Разгледниците, чиј интерес биле двете касарни, Црвената и Белата, откриваат дека од нивната западна страна биле прилепени повеќе од дузина
помали и поголеми приземни и на кат градби (работилници, магацини,
амам). Покрај нив, од северната страна на Црвената касарна, разгледницата
од свечената воена обврска на српската војска од 1914 год., дадена пред генералот Гојковиќ, регистрирала и два велелепни објекта, обата од приземје
и кат, едниот, со луксузен влез, со столбови и атика и уште еден во неговата
213. Ѓорѓи Димовски, Писма (Документи)..., 221
214. Ж. Миличевић, Опасност још није прошла, Политика, Београд, 24 април 1933, 2
215. Ж. Миличевић, На белом хлебу, Политика, Београд, 26 април 1922, 3
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близина. Не се знае за што биле користени, нема да изненади ако се открие
еден ден дека првиот служел како командно место на Третата армија и дека
во вториот се наоѓало и Високото воено школо, кое извесно време работело
и во Битола.
Покрај овие, српската војска располагала и со неколку дрвени бараки,
германски репарации. Едната била сместена во Битола (број 71), другата во
Прилеп (број 72). Заради долгата експлоатација пројавиле потреба за поправки, кои биле изведени преку вообичаените лицитации, при што пресметковната вредност на првата изнесувала 14.17194 пари,216 на прилепската
- 8.044,65 пари.217
Вакви бараки, покрај војската, добиле и други правни субјекти од градот, од кои една му припаднала на СК „Битољ“, другата на Руската колонија,
која Русите ја преобразиле во црква („Св. Тројца“), а со три други било оформено и познатото Летно детско летувалиште на Пелистер („Штампаревац“).

Војничкиот водовод
Планерите на комплексот воени објекти во Битола уште од стартот
биле начисто дека наспроти локалната традиција, за новите корисници, за
војската, морало да се обезбеди здрава изворска вода и неа да ја има во доволни количества. Во градот чешми со вода, донесена од блиските ридови,
биле исклучива реткост, меѓу првите, една била покрај Сарајот,218 друга,
уште постара, од донаторот Хаџи беј (Кај Рибарницата), која водата беше ја
довела дури од изобилните извори на Неолица.219
Токму тие извори од Неолица (со „лесна, слатка и вкусна“ вода) станале основа за снабдување и за војската. Планерите на Црвената касарна
веднаш беа ја фиксирале и, паралелно со градбата на касарната, во 1839 год.
отпочнале да го изведуваат и водоводот и откако бил завршен, бил во должина од три илјади и триста аршини. Врз него работеле 10 главни мајстори
(„чешмеџии“) и 10 нивни калфи, како и неколку тајфи физички работници.
Доводот бил изведен според тогашната водоводна традиција, со ќунци од типот паша и јатак и биле потрошени 3.607 оки безир, 674 оки коноп и 17 оки
памук. Целосната изведба чинела 39.089 гроша, без, притоа, да се пресметаат,

216. Оглас, Битољски трговински гласник, бр. 59, Битољ, 27 април 1924, 2
217. Оглас, Битољски трговински гласник, бр. 59, Битољ, 27 април 1924, 2
218. Сиџил бр. 55, 1763, октомври 19
219. Турски извори за македонската историја, 1800-1817, 53
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се разбира, и оние 600 гроша награда („бакшиш“) што ги добиле мајсторите
како вообичаен додаток што се крунисувал секој завршеток на работата.
Тоа бил екстерниот водовод, следел потоа и во самата касарна, кој бил
уште посложен и, исто така, скап. Требало сега да се спроведе низ многу простории и на многу пунктови, да биде функционален, да биде и крајно безбеден. Биле инсталирани 131 чешма, од кои две биле во кујната, една пред главниот влез, 80 во мијалниците, 28 во клозетите, извесен број и на многу други
места. Биле употребени 280 големи и 200 помали славини, инсталирана била
и голема бакарна цистерна тешка 120 оки, како и многу други водоводни елементи, без кои системов не би профункционирал.
Од Црвената, нешто подоцна, водата била пренесена и во Белата касарна, според истиот внатрешен водоводен систем. Непознато остана од кој
водовод и како со вода се снабдувале останатите објекти од Јужниот и од Западниот воен комплекс.
Во 1928 год., откако дел од српската војска веќе беше се стационирала
во Битола, започнало обновувањето и на овој водовод, кој, заради дотраеност или заради жестоките бомбардирања во Првата светска војна, станал
неупотреблив. Наместо ќумци, сега биле употребени железни цевки, биле
подигнати и два резервоара, еден на Смолево, другиот на Тумбе Кафе, од
кои првиот бил со капацитет од 200 кубни литри вода во секунда, вториот со
70. Сега, не само што ги задоволувал потребите на војската, дел почнал да се
користи и за граѓанството, при што неколкуте чешми поставени низ градот,
станале зародиш на првиот градски водовод.220

Првата српска воена болница
За време четиридневните жестоки судири на приодите за Битола,
српската војска имала голем број жртви, но и многу ранети и болни, особено
од хипотермија, заради престојот во Црна Река и во другите пелагониски рекички. Откако градот бил освоен, брзински биле организирани прифатилишта, најпрвин во постоечките османлиски болници, потоа и во поголемите објекти, најмногу во школите. На оние на кои им требало само подолг
одмор и закрепнување, упатени биле за татковината, а за потешките болни и
ранети биле организирани и неколку санитетски возови, исто така, за Србија.
Еден дел полесно болни и ранети остана и во Битола, за кои на 19 декември (с.с) 1912 год. била оформена и Првата српска воена болница. За ста220. Александар Стерјовски, Водоснабдувањето во Битола пред водоводот, Јавно комунално
претпријатие „Водовод“ - Битола, Битола, 2008, 64 - 73
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ционар беше избрано османлиското Воено училиште, кое имало слободни
и светли простории, разработена кујна, соодветен санитарен јазол, кревети
и постелнини, односно услови за непречено функционирање. Со мали организациски и други подготовки, во неа биле сместени 530 болни и ранети
војници и офицери и истата отпочнала со работа.
Управата му била доделена на д-р Павле Јевтиќ, кој раководел со тим
од девет лекари, од кои двајца биле специјалисти, д-р Влад. Краснух, офтамолог, и д-р Мил. Велимировиќ, хирург, а другите биле д-р Андра Николиќ,
д-р Ѓока Поповиќ, д-р Драгољуб Поповиќ, д-р Влад. Маринковиќ, д-р Влад.
Стокиќ, д-р Јосиф Анѓелковиќ и д-р Ѓ. Панајотовиќ.
Најмногу болни имало од тифус, но, откако болеста се повлекла, нај
чести останале инфлуенца, ентиритис, реуматизам и бронхитис.
Болницата рсполагала и со добро снабдена аптека, чиј шеф бил м-р
Бранко Бугарски, а аптекари биле м-р Ал. Бониќ, м-р Вас. Јовичиќ, Влајко
Фредиќ и Милошевиќ.
Како помошен кадар работеле и богослови, а за хигиената и за храната
се грижеле девет сестри-хуманитарки од битолските поистакнати семејства
и благодарејќи на нивната предана работа, болницава многу брзо накренала.221
Набргу по нејзиното оформување во посета пристигнал и престолонаследникот А. Караѓорѓевиќ. Хроничарот на настанов регистрирал дека одел од
болен до болен, дека разговарал со секого, со што оставил мошне пријатен
впечаток, не само кај болните, а и среде персоналот и граѓаните.222

Аеродромот
Аеродромот во Битола не бил изнуден од воени, туку најмногу од
мирновременски интереси, од масовниот занес на помладите битолчани
кон висините и авионите, што никако не значи дека и воената намена нема
да го допре.
Сè отпочна со месец октомври 1928 год., кога во Скопје бил основан
првиот аероклуб во Македонија и кога бил набавен и првиот авион. Очекувано, наскоро станал копнеж и завист и за многу аероклубови, кои се формирале едноподруго низ Македонија, се разбира, и за битолскиот. Голема
заслуга во сето тоа имал и еден пилот, воениот пилот Јарошенко, Русин,

221. Наша војна болница, Општинске новине, бр. 3, Битољ, 20 јануар 1913, 2
222. Битољске вести, Општинске новине, бр. 3, Битољ, 20 јануар 1913, 5
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Објава на аеромитинг

емигрант, кој со авионов отпочнал да изведува висински бравурии и пропагандистички летови и над Скопје и низ други градови. Авионот, меѓутоа,
наскоро се расипал, летовите престанале, требало потоа да поминат неколку години, па да се набави друг и да отпочнат истите воодушевувања и
поттикнувања за формирања други аероклубови, а со тоа да продолжи и занесот по птичјите висини.223
Битолскиот, како и скопскиот клуб, го носел името „Наши крилја“. За
жал, битолскиот позабележителна активност покажал дури по 1933 год.,
223. Споменица двадесетпегодишњице ослобођења Јужње Србије 1912-1937, 1029; Битољске ве-

сти, Нови сјај, бр. 6, Битољ, октобар 1934, 4
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особено откако во раководното тело влегле загреани членови за моделарство
и за воздухопловство.224 Не само што моделарските секции се намножиле и
покажале успеси, се пројавил интерес и за набавка и на сопствен авион, а силен поттик во тоа дале и аеромитинзите што позачестено почнале да се организираат и да се изведуваат во градот.225
Се разбира, ништо не можело да го одржи тој, скоро сеопшт занес што
го плиснал градот, доколку не бил исполнет основниот предуслов, градот да
добие аеродром. Откако новото раководство го простудирал проблемов и
цврсто застанал во одлуката да го добие, го направил и првиот чекор, се обратил до локалната самоуправа за доделување општинска парцела каде би
се лоцирал. Во месец април 1934 год. барањето било упатено за 12 хектари
земјиште како општински дар, но бидејќи на одговор се чекало повеќе од година дена, следувало и второ. Изненадувањето сега било огромно, не само
што истото било прифатено (7 ноември 1935), се соопштувало дека се доделувале бесплатни не 12, туку 24 хектари во атарот на Горно Оризари, со забелешката дека дарот не му се доделува на аероклубот, туку на Командата за
воздухопловство од Битола. Се разбира, во прилог на таквото решение одела
и предвоената психоза од приближувањето на Втората светска војна и раните подготовки што отпочнале да се прават.226
Лесно било сега не само да се подигне аеродромот, да биде подготвен и
за задачи што требало да ги извршува. Секако, најпрвин бил направен стручен план за изведба, кое наскоро било и сторено,227 добил хангар, добил и
толку нужна телефонска врска со градот, теренот да се обликува според стандардите за ваквите објекти,228 тревата почесто да се стриже, да се изведуваат и други слични зафати поврзани за полетување и слетување на авионите.229 Така Битола успеа да добие вистински аеродром, оспособен не само за
изведување на омилените и возбудливи аеромитинзи со помали авиони, повремено на него да слетуваат и полетуваат и патнички авиони, посебно некои што летале од Скопје за Солун, а кои решиле, најмногу од пропагандистички побуди, да ја прекинат рутата и да се приземјат во Битола.230

224. В. Ч. В., Годишња скупштина Аеро-клуба „Наша крила“ у Битољу, Вардар, Скопље, 12 фе-

бруар 1936, 2
225. Аеродан у Битољу, Вардар, Скопље, 26 август 1936, 2
226. Книга бр. 58, 14 февруари 1936, т. 14; Книга бр. 58, 12 ноември 1936, т. 6
227. Аналитички инвентар, Кутија бр. 34, 2.1.34.19/58
228. Аналитички инвентар, Кутија бр. 21, 2.1.21.12/790-823; Кутија бр. 33, 2.1.33.2/314-315
229. Кутија бр. 19, 1940, мај 2, 2.1.26.26/169-179
230. Аеродан у Битољу, Вардар, Скопље, 26 август 1936, 2
„Битолско десеткнижие“

67

ГРАДБИ

Откако воената психоза посериозно ќе ја плисне Европа, наскоро и
Југославија, воздушните забави престанале да се извршуваат, а да се фаворизираат и организираат летови на воени авиони, кои станале и дежурни
заштитници од провокации. Од ова време се и двата приземјени авиона од
типот ловци во кои почнала да се гаи голема заштитничка надеж, особено
откако се случило и италијанското подмолно, предвоено бомбардирање на
Битола, на 5 ноември 1940 год., кога бил уништен голем материјален имот,
имало повеќе ранети и десетина смртно погодени битолчани. Сега стана сосема јасно дека војната е на прагот и дека се работи за денови кога ќе пристигне и таа на овие подрачја.231
Големото значење на аеродромов ќе го прифатат и новите, бугарските
власти и ќе му посветат уште од првиот ден посебни грижи. Уште на 8 мај
1941 год. од општинскиот буџет биле одвоени 10.000 динари за првично
санирање, а и за одржување на леталиштето.232
Така се отвори нова страница од неговата не многу долга историја, потоа за него ќе се погрижи и новата власт по ослободувањето.233
Денес него го нема, на неговото место се подигнати Новите градски гробишта.

Бункери, скривници, набљудувачки места
Откако фронтот во Првата светска војна прецизно се исцрта близу
Битола и откако непријателските војски се определиле за стационарно
војување, Баба Планина и Ниџе станале исшарани со километарски долги
ровови. Војниците, кои деноноќно дежурале во нив, го врвеле најголемиот
дел од времето во мрзлива неактивност и во исчекување повик за напад, кога
опуштеноста и монотонијата наврапито се менувале во масовен пробој, од
кој резултатот секогаш бил неброени мртви и ранети од обете страни, понекогаш и со сосема ретки поместувања на дел позиции. Следувале потоа исти
ровови, ист ритам и исти исчекувања за напад, деноноќие на кое биле навикнати сите. Рововите најчесто биле обични земјени ходници за кои понекогаш бил употребен и камен и дрво, а имало и такви кога низ мало ритче,
едноставно, се провирал подземен тунел кој станувал дневен стационар, кој
можел да послужи и како магицин за муниција и храна. Такви тунели и де-

231. Александар Стерјовски, Записи за злосреќи, 329-337
232. Кутија 33, 1941, мај 13, 13, 2.1.33.2/314-315
233. Градски народен одбор (1944...) Кутија бр. 21, 2.240.21.66/152-158
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нес можат да се сретнат во селата Мегленци, Паралово, Долно Ореово, Старавина, а и на други места, а имало и цврсти бункери, подигнати од камен,
железо и бетон, изведени во вид кечиња, од кои три и денес се наоѓаат во селото Трново, а ги има и во Добромири. На Пелистер, под Антената, Бугарите
со една таква постапка подигнале и помала полска болница.
Таква е состојбата со засолништвата по планините и низ полето, приказната во градот била сосема поинаква. Заштитата овде се состоела од мигновено напуштање на градот уште при првата објава на канонадата или во
брзинско повлекување во визбените засолништва.
Битола уште во првите денови од војната, особено откако се сфати дека
безбеден живот веќе нема да има, не само поединци, и цели семејства за времено засолнување беа ги избрале поблиские градови, најмногу Лерин, потоа
и Воден, а понекогаш и Солун, со што градот драстично се испразнал, останале само најхрабрите или тие кои немале можност да побегнат од ред причини, најмногу заради работата.
Изборот за останатите секогаш бил бег во поблиските села или
засолнување во најблиските засолништва, најмногу во куќните визби.
Тој бил дневен ритам на кој сите биле навикнати и кој траел со години.
Бомбардирањето можело да биде спорадично, но и жестоко и разурнувачко.
На 15 март 1918 год. изброени биле 2.210 истрелани проектили и, како што
говори еден воен извештај, „скоро и да нема куќа во која не паднала барем
една граната“.234
Визбите како скривници нуделе заштита само од шрапнели, не и од директни погодоци, а биле користени и заедничките скривници, црквите и
џамиите како цврсти градби, и бројот на пронајдените мртви тела таму потоа биле поразителни, масовни.235
Наскоро, меѓутоа, настанала и промена во гранатирањето, покрај разорни, почнале да се употребуваат и напалм и гранати со бојни отрови и
Битола напати се преобразувала во деноноќен факел. Таков бил и оној на
15 август 1917 год.,236 кога само во еден ден и само од еден објект, оној на
Митрополијата, биле извлечени 37 затруени мртви граѓани.237
Куќните засолништва не биле ништо друго, освен најобични дупки со
камени странични ѕидови и со покрив од дрвено душеме над главата. Кај
побогатите и поинвентивните семејства можеле да се сретнат и такви кои

234. Р. А. Рајс, Писма са Српско-македонског фронта (1916-1918), Тузла, 1924, 50
235. Исто, 49-50
236. Ѓорѓи Димовски, Писма (документи), 227
237. R. A. Reiss, Cit. delo, 18
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имале и дополнителни заштитни мерки, какви што се сочуваните и денес во
Домот на мумџиите (ул. „Ениџе Вардар“ бр. 12 и 14), кај кои, наместо дрвено
душеме, како во останатите други простории, употребен бил пруски свод,
наместо обични врати и прозорци, вградени биле железни врати и дополнителни железни плочи за прозорците, со задача сводот да ја издржи тежината
на, евентуално, срушениот дом, железните врати и железните прозорци да
станат непробојна заштита од шрапнели и ситни камења.
Првата светска војна, како прво полувреме на големите современи
историски воени потреси, одминала, но не и за долго, скоро веднаш отпочнале подготовките и за новата, уште пострашна драма. Околу Битола, онаму
каде што имало услови, почнале да се продупчуваат ридовите и да се изведуваат скривници, од кои помала серија се извела под ридот Тепсија, друга кај
Еврејските гробишта, но и на други места. Биле оспособени за неколкучасовен безбеден престој, односно додека трае и опасноста, оттаму да се најдат
и клупи, да биде организиран и дневен живот за одржување ваква-таква хигиена. Биле подигнувани и ровови во Тутунската станица и во некои други
стопански организации со истата намена, навремено засолнување на вработените.238
Откако италијанските авиони на 5 ноември 1940 год. во два наврата го
бомбардирале градот, се сфатило дека под итно треба да се организираат и
дежурни стражарници и набљудувачки места и на нивен знак веднаш да реагира граѓанството.239 Биле поставени и новокупени противавионски топови, два во месноста Боримечка, неколку противавионски митралези и на
јавни објекти, но и во аеродромот, во кој деноноќно дежурале и два ловци.240
Подзаборавениот мирис на барут од претходните војни, ете, повторно
почнал да се чувствува во Битола.

Градската воена амбуланта
Објектот во кој денес е сместено Економското училиште „Јане Сандански“ - Битола, некогаш претстаувала двокатна цврста градба која му
припаѓала на големиот административен комплекс Валијатска порта. Централно место во него заземал главниот, управниот објект, кој излегувал на
уличната, драгорската артерија, додека широкиот, дворен, обграден простор,

238. Аналитички инвентар, Кутија бр. 31, 2.1.32.1.1/1-8
239. Аналитички инвентар, Кутија бр. 21, 2.1.21.14/829-835
240. Александар Стерјовски, Записи за злосреќи, 335
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бил пополнет уште со неколку други, меѓу кои, еден служел за заедничко
сместување војници и кулукот на валијатот, додека другиот бил затвор.
Обете, колукот и затворот, накрсно биле поставени и ги заземале северната
и западната страна. Преданијата говорат дека војската го држела објектот од
северот, од што призлегува дека затворот се наоѓал во денешното Економско
училиште и бил дел по зло запаметениот и најпознатиот државен затвор од
овој дел на Балканот, Централниот затвор.
Регијата на Драгорието во Првата светска војна била жестоко бомбардирана, била и срамнета со земјата. На една од раните битолски разгледници
регистрирано е местото на затворов, при што се гледа расчистен надземен
правоаголен градежен плац, остаток од објект, кој ги има истите димензии на денешното Економско училиште.241 Сеќавањата говорат дека новиот
објект што ќе биде подигнат на истото место израснал, всушност, ќе никне
врз темелите од претходниот затвор во 1929 год., дека го извел, добивајќи го
на лицитација, претприемач од Крушево, Ристе Крушеецо. Со парите што
беше ги добил („цел зимбил“, се сеќава неговиот син Никола), успеал не само
семејството да го прибере и да го настани во куќа на Смилевски Баир, туку
и целосно да му се отворат и вратите за лицитирање за нови градби, да се
вброи дури и меѓу поуспешните претприемачи во Битола.242
И овој, како и соседниот, објектот на некогашната Дивизија (денес општина), подигнати се врз стари објекти, дивизискиот врз дел од некогашната Валијатска порта, сега со значително редуцирани квадратни метри и
обата, како и претходно, како мал комплекс и да бидат упатени еден кон
друг, оттаму и првобитниот влез на денешното Економско училиште да
биде на источната страна и да гледа кон дворот, кон Дивизијата. Неговата
најнова намена по обновата била да помага во разрешување на дел од воените проблеми на кралската југословенска војска, да биде мала, прирачна
воена амбуланта, во која се добиваат лесни лекарски интервенции, истовремено да биде и помал болнички стационар, функција што ќе ја задржи и по
ослободувањето, односно додека не биде сместено Економското училиште.
Сеќавањата на постарите битолчани говорат дека на денот на превратот
во Царска Бугарија од 9 септември 1944 год. и во Битола се воделе жестоки
битки помеѓу стационираните малубројни, но добро опремени и храбри германски единици и оние од бугарската војска и дека резултатот бил молневит
пораз на бугарските единици и дека нивните убиени војници повеќе денови,

241. Димче Најдов, Битола низ стари разгледници, 2014, 126/374 (од каде ги користиме и другите
разгледници објавени во оваа книга. Му благодариме за несебичното отстапување)
242. Сеќавање на Никола Дамјановски
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односно до нивното пренесување на гробишта, биле засолнети во овој објект,
од каде, заради топлото време и повеќедневниот престој таму, отпочнала да
се шири непријатна миризба низ околината.243

Вежбовни стрелишта со боева муниција
Македонците, за разлика од Албанците, од ред причини, најмногу политички, ретко кога можеле да се пофалат дека имале некаква традиција за
индивидуално дружење со боево оружје. Истото отпочнале да го стекнуваат
дури по Првата светска војна, а и тогаш редуцирано и во строгите рамки на
стрелачките здруженија кои отпочнале да никнуваат забрзано насекаде низ
Македонија, во Куманово,244 Струга,245 Тетово,246 како и во други градови и
села, само преку добро организирана и стандардната регулатива, со правни
акти, статути, регистрации и секогаш под дежурното око на месните власти
и безбедносните органи. Во Прилепско во еден период броеле 126 членови,
во селото Ѓавато 41, во Подмочани (Ресенско) 30247 итн.
Битолското, кое го избрало името „Вук Мандушиќ“, според јунакот од
епот „Горски венец“ од П. П. Његош, било меѓу средните по број, во 1926 год.
членувале 67 индивидуи од хетероген состав, воени лица, земјоделци, занаетчии, фотографи (Лазар Кермеле, Милтон Манаки) и од други бранши. На
неговото чело подолго време се наоѓал пешадискиот капетан од прва класа
Василије Зариќ, додека за почесен претседател бил избран Будимир (Буда)
М. Борисављевиќ, познат адвокат, извесен период и голем жупан на Битолската самоуправна област.
Првата и основна обврска на секој член во здруженијава била неизбежната членарина, чиј еден дел се прелевал и во Стрелачкиот сојуз. Во рамките
нивни се одржувале редовни и вонредни состаноци, на кои се донесувале
планови за работа, се примале нови членови, се организирале и толку присакуваните и возбудливи натпревари во стрелање со боева муниција, како и
патувања кај соседните здруженија на натпревари. Најдобрите во локалните
натпревари стекнувале право за натпревари по вертикала, да одат кај соседите, од каде најдобрите и учество во погорните, регионалните натпревари.
243. Сеќавање на Димитар (Митко) Велјановски, сега покоен
244. Стрељачка дружина у Куманово, Вардар, Скопље, 21 август 1932, 2
245. Оснивање стрељачке дружине у Струги, Вардар, Скопље, 9 октобар 1932, 4
246. Стрељачко друштво у Тетову, Вардар, Скопље, 11 децембар 1932, 4
247. Државен архив на Македонија, Подрачко одделение-Битола, Фонд: Стрелачки савез „Вук
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Наградата за најдобрите била симболична или мал трофеј, кој потоа горделиво стоел во витрините на локалното здружение или во домот на наградениот.248
Натпреварите со боева муниција секогаш биле строго регулирани и со
предвремено знаење на власта и на службите за безбедност, оттаму да се одр
жуваат на точно определено место, надвор од населбата, во строго регулирано време и со обврзната претходна најава.
Едно такво стрелиште во Скопје било организирано уште во 1932 год,249
а во Битола имало две, едното во близина на црквата „Св. Недела“, во денешната населба „Стрелиште“, каде некогаш се наоѓал османлиски воен логор, а
меѓу двете светски војни каде српските власти извршувале егзекуции на осудениците на смрт, второто на Тумбе Кафе. Метите во второво биле поставени во непосредна близина на одамна напуштената Летна сцена, а линијата
за стрелба се наоѓала до денешните спортски справи, додека за кратка, прирачна потреба и за времено засолнување оружје и муниција, била подигната
и мала куќарка од тврда градба.
Кога стрелбите течеле, целата ридска околина била тотално забранета
за движење, а пукотот тогаш го покривал целиот град.
Ваквите вежби и натпревари особено зачестиле откако се надвиснале
темните облаци над Европа од новата војна.250

Последното авионско бомбардирање врз Битола
Последното авионско бомбардирање на Битола поврзано е со Втората
светска војна, макар што Југославија сè уште беше нутрална земја и настрана
од големата драма што се одвиваше во тој миг на голем дел од Европа. Тоа
за некои, пак, претставуваше предвремена најава и опомена за сè она што ќе
следи многу брзо потоа, а кога ќе се приложат 1.700,000 човечки животи и ќе
се доживеат ненадоместливи материјални штети.
Тој ден историјата го има веќе регистрирано, бил 5 ноември 1940 год.
Тоа бил сосема обичен ден, бил пазарен ден, оттаму и голема врвулица во
градот. Токму во најгустиот и најфрекфентниот дел, некаде околу 13,45 часот, од правец на Лерин се појавиле три авиони, глетка вообичаена од предвоено време, оттаму и незаинтересираноста на граѓаните, освен кај децата,
248. Бан. М. Вујовић, Стрељачке утакмице, Вардар, Скопље, 4 септембар 1932, 8
249. Отварање стрелишта у Скопљу, Вардар, Скопље, 31 јули 1932, 6
250. Александар Стерјовски, Битола-Спорт, Конзулат на Република Србија во Република Македонија,

Битола, 2016, 90-94
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кои навикнати на рекламни материјали фрлани од авиони, да го распараат
воздухот со повици за нив. И додека тоа траело, одеднаш заглушувачки експлозии од гранати што ги фрлаа тие, кои го стресоа центарот на градот и
неколкуте поблиски улици и ги испаничија граѓаните. Следувало и жестоко
митралирање од авионите, потоа и дожд од челик и камења што се истури
врз покривите на куќите и улиците, па извици од болка на ранети поединци,
кое уште повеќе јас зголеми паниката и бегствата низ улиците.
И додека сето тоа траело, авионите, како што пристигнале, крадешкум
и незабележително исчезнале од небото. Доживувајќи го тоа како испробано и познато искуство од претходните војни, мнозина брзински се нашле
на сигурносните патишта кон поблиските села, други во соседските или своите визбени засолништа, единствено само похрабрите и љубопитните, веќе
беа на местата каде се наоѓаа кратерите од бомбите, каде беа и ранетите и
жртвите.
И додека тоа траело, на небото повторно се појавија трите авиони и повторно се случи истата, крвава драма.
Подоцна било утврдено дека врз градот паднале 21 граната, од кои 3 не
експлодирале, дека 9 граѓани доживеале смрт на самото место, а околу 30-на
биле полесно или потешко ранети. Еден од нив подоцна им подлегна на раните и им се приклучи во списокот на убиените. Материјалната штета била
огромна, од поголемите објекти настрадале, кои помалку, кои повеќе, меѓу
нив беа Железничката станица, Офицерскиот дом, Поштата, Командата на
дивизијата (општината), Аеродромот, како и еден куп индивидуални станбени објекти. Настрада домот на рабинот Романо, домот на д-р Чопи на „Широк Сокак“, Францускиот клуб, една постара куќа покрај црквата „Константин и Елена“, каде заедничка смрт нашле 4 нејзини станари итн.251
Една од трите неексплодирани гранати падна врз домот на Маслинкови
(„Широк Сокак“ -109), која ги пробила покривот, двете душемиња од катот
и приземјето, каде била берберница и каде неколку муштерии кои чекале на
ред за берберска услуга и се забила во визбата.252 Од бројката 400 сопственици кои подоцна добиле некакво материјално обештетување, може само да
се претпостави за големиот размер на штетите што биле нанесени.
Веднаш била оформена посебна градска комисија која брзо излегла и
на терен. Според првичните оценки, штетата изнесувала високи 5 милиони

251. Како је бомбардован Битољ, Политика, Београд, 7 новембар 1940, 1-2
252. Александар Стерјовски, Записи за злосреќи, Заедница на Срби во Македонија, Битола, 2012, 330
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динари,253 кое, подоцна, со втората, подеталната комисија истото било корегирано и нејзината оценка била дека штетата била многу повисока, 7 милиони динари.254
Сосема очекувано, бомбардирањето веднаш стана ударна вест во државата, се нашла на првите страници скоро на сиот југословенски печат. Некои поголеми весници испратија и специјални дописници на самото место,
кои неколку дена ги полнеа страниците на своите гласила, меѓу нив била и
најпопуларната и најчитаната, „Политика“, како и белградското „Време.255
Основното прашање што се наметна веднаш тие денови и во јавноста и
во печатот беше - кој и зошто тој ден врз Битола бил извршен воен атак и кој
од тоа, евентуално, можел да има полза.
Во прво време, а без официјални соопштенија, се јавија и неколку шпекулации, една, која можела да се сретне само во весниците во Германија и
Италија, говорела дека виновник за тоа била британската воена авијација,
која во тоа време ја имало во Грција, кое, очекувано, наиде на жестока
реакција од британска страна.256
Набргу била формирана и државна анкетна комисија, првин една,
потоа уште една, кои дошле и во Битола да го испитаат случајов и да ја
откријат вистината. Објавеното соопштение откри дека бомбардирањето беа
го извршиле италијански авиони, дека тоа се случило по несакана грешка, и
дека било најмногу во врска со воените судири што се воделе тогаш помеѓу
италијанската и грчката војска, а бидејќи Битола е во непосредна близина
на грчко-југословенската граница, оттаму и несаканиот пропуст, кое сосема
млако го прифати и италијанската страна, со што се стави и крај на шпекулациите и случајов за догледно време заврши, со очигледен напор и од
југословенската и од италијанската страна на случајов да не му се придава
преголемо значење, дури и да се забошоти од причини зашто меѓудржавните
односи меѓу нив се наоѓале во исклучително сензитивен момент и не сакале
меѓудржавните односи да ги расипат докрај. Поупатените, пак, напротив, во
него откриле многу посериозни и подлабоки политички пораки, едната, според едните, била јасна опомена околу колебливоста на белградската влада
во врска со пристапувањето на Југославија кон Тројниот пакт, за другите,
потајна опомена за нејзина дамнешна и прикриена амбиција за излегување

253. Љ. Стојовић, После бомбардовања Битољ се вратио редовном животу, Политика, Београд, 8

новембра 1940, 6

254. После бомбардовања Битоља, Политика, Београд, 9 новембар 1940, 5
255. Страни авиони бомбардирали су Битољ, Време, Београд, 6 новембар 1940, 1
256. П. в., Фашистичко бомбардирање на Битола, Битолски весник, Битола, 24 јуни 1964, 4
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на Југославија на Егејското Море, кое како епилог би следело по воената
разврска и откако таа би била на штета на грчката страна.
Сето тоа, за жал, ете, морале да го платат битолчани со 40-на ранети и
убиени, не пресметувајќи ги притоа и материјалните штети.257
Настанов со бомбардирањето на Битола, пак, изроди невидена поединечна и групна човечка солидарност за помош за обнова на настраданиот
град. Во државата сè уште биле живи сеќавањата на жртвите од „напатената
Битола“ од Првата светска војна, како и последиците од експлозијта на Отвореното џепане во 1922 год. Весниците биле преполни со апели за помош
кои имале и многу позитивен одглас во сите социјални средини. Скоро цела
држава соживувала со оваа трагедија, оттаму да се јават и бројни доброчинители, почнувајќи од државници, преку стопанственици, пензионери, па дури
и до најмалите основци, кои несебично ги празнеле своите заштеди од касичките за да помогнат и тие во акцијата. Интонација на сето најмногу ѝ давал
најтиражниот и најчитаниот белградски весник „Политика“ и благодарејќи
му нему и на уште неколку други, се успеа да се соберат високи 2.000.000 динари помош.258
Благодарните битолчани на тоа одговараа со благодарност насекаде
и во секоја прилика, била формирана и посебна градска комисија од градски советници, на чело со претседателот на градот, чија задача била да отпатуваат во Белград и таму истата и лично да ја изнесат каде што треба. Тоа
го направиле најпрвин со премиерот Драгиша Цветковиќ, потоа и на други
места, а посебна благодарност изразиле и на најзаслужните, на директорот Владислав Рибникар, главниот уредник Јован Тановиќ и на шефот на
администрацијата Димитрије Стевановиќ на весникот „Политика“, кои не
само што многу успешно ја воделе кампањата, туку приложиле и лично поголеми суми.259
Наскоро Југославија ја доживеа војната и бомбардирањево се подзаборави за подолг период. Истото повторно стана актуелно за време драматичното разрешување на граничниот спор помеѓу Југославија и Италија околу
Трст и Истра. На седницата на двата одбора на Народниот одбор на Битолска околија, имено, одржана на 10 март 1955 год., битолчани се потсетија за
257. Томо Ристовски, Бомбардирањето на Битола (5 ноември 1940 год.), Во: Битола и Битолско

во НОВ 1941 и 1942, Општински одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ-Битола,
Друштво за наука и уметност-Битола, Издавачка дејност „Развиток“ - Битола, книга втора, Битола,
1878, 651
258. Накнадни прилози, Политика, Београд, 30 новембра 1940, 10
259. У Београду је допутовала делегација из Битоља на челу са претседником општине г. Владом
Ризевићем, Политика, 29 новамбар 1940, 8
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несреќниот 5 ноември и на прашањето за обештетувањето, продискутираа
за тоа и зазедоа став и ги задолжија своите сојузни пратеници Мито Димитриевски, Кирил Милјовски, Трајан Гошевски и Марко Наумовски истото
да го постават како пратеничко прашање во Сојузното народно собрание.260

Први османлиски воени гробишта
Наспроти многуте градови од Македонија, чии жители, кои уште при
самата појава на османлиските освојувачи ги предавале клучевите од градските капии, битолчани, и според преданијата и според османлиските хроники, избрале жесток отпор и решително ја бранеле својата слобода (13831385). Резултат од тој епски судир биле многу жртви од обете страни, а кој
потоа се погрижил за жртвите на победените и каде тие нашле почивалишта,
остана тајна, но затоа, пак, другите, ако не индивидуални, добиле, барем,
едно исто, заедничко.
Над Битола, од нејзината северна страна, на ридот Баир, до крајот на 19
век се наоѓал стар, напуштен гроб, кој бил во голем размер, општопознат меѓу
битолчани како Крк Кардаш. Бил, како што е опишан, „соѕидан од камен, десет
чекори долг, исто толку и широк“, кој османлиите за цело време го сметале „за
светија“261 и каде, посебно жените, најмногу неротките, скоро до нашите дни,
„секој петок палат кандила и лојани свеќи“, вели еден опис262
Во крајот на 19 век бил веќе празен, зараснат во трева и плевел и со
ништо не потсетувал на некакво вечно почивалиште, меѓутоа битолските
преданија говорат дека во него биле закопани 40 браќа (тур. крк - 40).
Вакви гробови на „40 браќа“ низ Балканот и низ Евроазија има премногу и сите имаат заеднички корен, поврзани се со машки дествени братства, формирани меѓу истородни членови од воени, религиозни или од други
побуди и идеали, кои, на крајот, доживеале заедничка смрт и добиле вечно
почивалиште. Како воената структура ги меморирале народните песни и
преданија, ги има и во македонскиот литературен фолклор. Битолските османлиски преданија и денес раскажуваат за едно такво, кое зело учество
при освојувањето на Битола и дека сите учесници нашле смрт во спомнатиот Крк Кардаш.263 Други дополнуваат дека и нападот врз Битола поаѓал од
260. НО на Битолска околија (1944-1965), 2.226.44.64-665/603
261. Марко К. Цепенков, Македонски народни умотворби во десет книги, Преданија, 206
262. Јован хаџи Васиљевић, Цит. дело, 22
263. Александар Стерјовски, Топонимот Крк Кардаш во Битола, Во: Јазичните појави во Битола

и Битолско денеска и во минатото, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 1988,
311 - 322
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денешното Стрелиште, каде бил и нивниот логор, оттаму и името на тамошното село Крклино.264
Исто така, и тумбите, могилите и другите слични траги низ Балканот се
поврзуваат со вакви групации. Околу Пловдив, во 16 век, ги имало повеќе и
за сите се тврди дека се заеднички гробишта на воини, настанати таму по некаква крвава битка.265 Такви се и македонските русалиските гробишта што
ги има и денес низ Македонија за кои се тврди дека, кога ќе се сретнеле две
такви групации, секогаш настанувала пресметка со смртни последици и дека
обичај бил загинатите да бидат погребани на самото место на погибијата.
Некогашниот гроб на Крк Кардаш би бил така еден од првите османлиски воени гробишта во Битола. Покрај него, Мехмед Тевфик вбројува уште
еден, на ридот Тепсија, од каде течел и другиот напад врз градот и каде, посебно по жестоко невреме, и денес на површината никнуваат човечки посмртни останки.266

Албански воени гробишта
Албанските воени гробишта во Битола формирани се во 1830 год., биле
лоцирани во приградската месност Довлеџик, а бројката на упокоените по
потекло од Јужна Албанија, никогаш не е утврдена, се оперира од 400 до 1000
лица. Познато е дека биле дел од башибозукот кој учествувал во гушењето на
Грчкото востание на Пелопонез и дека масакрот од 21 јуни (с. с.) 1830 год.,
беше го извела турската војска на подмолен начин, кој сосема го урнисал
угледот на тогашна Турција во Европа. На него реагирале народните песни,
хрониките, го регистрирале и патописците, кај кои можат да се најдат и детални обработки.
Кратката негова историја е оваа:
Големиот везир Решит паша беше дошол во Битола во 1829 год. и извесно време и престојувал, управувајќи со големата држава оттука. Додека
престојот сè уште траел, беше добил писмо со заканувачки тон од овие Албанци, заради договорените, а неисполнети исплати за нивното учество во
антигрчкото востание, при што уцената била кратка и отсечна, исплата или
градот во коj времено престојувале (Кожани) ќе биде пеплосан.
264. Ѓорѓи Димовски - Цолев, Завладувањето на Битола од Турците, Во: Битола низ вековиите, III,

Факултет за учители и воспитувачи, Битола, 2000, 27 - 39

265. Немски и австрйски пътеписи за Балканите, Наука и изкуство, София , 1979, 341
266. Соoпштение на Јусуф Алиевски
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Големиот везир, се чини, уште тогаш беше го стокмил планот, па
ги поканил во Битола на заедничко разрешување на проблемов. Не
претпоставувајќи подмолна игра, Албанците се беа фатиле на ветувањата и
набргу се нашле во Битола, сместувајќи се по анови и на други места. Водачите, Арслан беј и Вели беј, за тоа време уживале во домот и во гостољубието
на везирот, а тој, за да избрише секаков сомнеж, со постариот, Арслан беј,
беше се побратимил, а помладиот, Вели беј, беше го посинил. На заедничките гозби, како пред најблиски роднини, сопругата сосема слободно ја покажувал.
Следниот чекор била покана за нивно учество во заеднички воени
вежби на Довлеџик, кога, според неговата изјава, ќе се извршела и исплатата.
На денот на вежбата, уште во утринските часови, кон Довлеџик почнале да
заминуваат сарафи и готвачи, што било и дефинитивна потврда за намерите
за расчистување на долгот.
Има неколку варијанти како бил изведен масакрот. Една, која ја дава
Англичанецот Дејвид Уркухар, кој само неколку дена пред тоа беше ја напуштил Битола и кој, и меѓу првите дознал за настанов, тврди дека бил изведен при пречекот во Довлеџик. Според него, наместо почесен поздрав и
плотун при пристигањето, со потаен знак од командното место било изведено убиството.
Арслан беј и Велиј беј по смртта добиле засебни мавзолеи, останатите масовна гробница на местото на смртта.267
До крајот на 19 век местово, заради нив, се именувало за „стари
турски гробишта“,268 така ќе остане додека Драгорот не ги излокал, па
меморијата за некогашните Албански воени гробишта не ги фрли во траен
заборав.269

Српски воени гробишта
И пред да се формираат Српските воени гробишта, какви што ги
познавaме денес, на голем простор низ Пелагонија и Мариово осамнаа
гробни обележја на паднати српски војници и офицери, чиj број е огромен,

267. Александар Стерјовски, Довлеџик, Во: Битола низ вековите, IV, Факултет за учители и воспи-

тувачи - Битола, Битола, 2001, 48 - 51
268. Јован хаџи Васиљевић, Цит. дело, 22
269. Мехмед Тевфик, Цит. дело,
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некои се сочувани, други, за жал, запоставени или исчезнати.270 Но и до
сегашните и пред да се востановат беа нашле вечно почивалиште неколку
стотини посмртни останки на српски војници и офицери, загинати во Битолската битка од Првата балканска војна, опеана во народните песни скоро
веднаш по случувањата,271 кои рано го добиле значењето на култно место на
кое во одредени денови, поединци и делегации со свеќи или цвеќе доаѓале да
оддадат почит и признание.272 Откако, пак, по Првата светска војна им биле
придодадени и гробовите и на новозагинатите српски војници и офицери, се
востановиле и сегашните, со над 3.200 гробови.
Денес таму се влегува со трепетно чувство и со голем пиетет, најпрвин
преку доминантна порта на која стои голем натпис - „Војнички гробишта“.
Целокупниот простор изнесува еден хектар и истиот поделен е на дел
во кој, во војнички строг ред, построени се околу 1.320 гробови. Сите имаат
еднообразни метални крстови, со бројки како лична идентификација, како
и дел гробови од камен или друг тврд градежен материјал, со лични идентификации и фотографии.
Во гробиштата постои и Спомен - костурница, која, според нацртите на
архитектот Момир Коруновиќ, подигната е во 1926 год.
На нејзиното челно место поставена е мермерна плоча со натпис: „Слава
на храбро паднатите јунаци за ослободување и обединување 1912 - 1918 година“. Изведена е во правоаголна форма и од тврд градежен материјал, над
која се извишува доминантен христијански симбол - крст, а внатре се влегува преку тешка железна врата и по тесни скали што водат надолно до сталажите од метал и дрво, на кои се сместени останките од неидентификуваните војници и офицери.
Прибирањето на илјадниците посмртни останки на српските војници
и офицери, во кои имало и многу Македонци, започнало скоро веднаш по
завршувањето на Првата светска војна. Најмногу се откривани на местата
каде судирите биле и најжестоки, околината на Битола, низ Пелагониското
Поле, околу планината Ниџе, но и на други места, потоа и на поширокиот регион меѓу Битола - Охрид и Битола - Лерин, кое никако не значи дека и сите
останки се откриени и донесени и дека нема и други што го чекаат денот и

270. Проф. д-р Марјан Димитријевски, Скопје, Српски воени споменици и спомен градби во Би-

тола и Битолско од периодот на Балканските и Првата светска војна, Во: Битола и македонскосрпските културни односи и врски, 235-243
271. Александар Стерјовски, Битолската битка од Првата балканска војна во две српски епски
песни, Во: Битола и македонско-српските културни односи и врски, 141-147
272. „Обилић“ у Битољу, Општинске новине, бр. 46, Битољ, 2 маја 1914, 3
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часот да го заземат своето место во заедничкиот вечен престој.273 Некои, пак,
брзајќи на пат за Белград, низ Битола само пропатувале.274
Уште во првите години по нивното формирање, станале култно место,
особено за претставниците на српската власт. Традиционално и масовно
надоаѓале и реки од ученици со нивните наставници, значајни или службени
лица,275 но и обични граѓани, најмногу на 19 ноември, денот на влегувањето
на српските војници во градот, кога се практикувале и истовремени посети и на Француските воени гробишта,276 почивалишта на сосема блиски
пријатели и верни соборци, кои трајно ги зближила војната.277

Француските воени гробишта
И Француските воени гробишта започнале да се организираат и да се
градат во првите години по Првата светска војна. Претходно, а за таа цел,
во Париз била формирана централна комисија за прибирање на посмртните
останки на француските војници и офицери, на чие чело бил поставен Тиво
де Лавижери, учесник и ранет и самиот во таа војна. За нејзино балканско седиште бил одреден Солун, од каде поткомисиите се упатувале на терен каде требало да ги бараат останките. Лавижери потрагата беше ја проширил и со други поткомисии, главно, со жители од местата каде се трагало
по останките, кои помагале, не само во детекцијата, а и во персоналната
идентификација.
Заслуги за формирањето на Француските гробишта имале и други, и
Французи и останати, особено се истакнал инженерискиот поручник Дровен, кому му помагала помала група месни жители, потоа и шефот на Католичката мисија во Битола, Р. П. Бежеро. За да биде зафатот успешен,
француската влада како прва помош беше издвоила 150.000 франци, кои се
покажале на почетокот како крајно неопходни. Дел од пронајдените останки
во прво време биле засолнувани на Александрово Брдо (Тумбе Кафе),278 дру273. Ѓорѓи Танковски - Лилин, Никола Миновски, Битола и Битолско во Балканските и Првата
светска војна (1912-1918), Научно друштво - Битола, Битола, 2009, 213 - 225
274. Пренос посмртних остатака наших ратника са Солунског фронта, Вардар, Скопље, 12 јуни
1932, 7
275. Његова светост патријарх Варнава на српском југу, Прештампано „Гласник“ Српске православне патријаршије бр. 3 и 4, 1937, Сремски Карловци, 1937, 15 - 18
276. Битољ је одушевљено и свечано дочекао француске ратнике са Солунског фронта, Вардар,
Скопље, 13 септембар 1936, 2
277. Извештај за школску 1939/40 годину, Српска православна богословија у Битољу, Битољ, 5
278. Книга бр. 15, 24 јануари 1924, т. 6
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гиот дел крај Новачкиот пат, местото каде нешто подоцна ќе се формираат
и гробиштата. Ако стартот на проектов бил во 1921 - 1922 год., по неколку
години ќе прерасне во еден од најголемите и најсложените меморијални зафати преземени по Првата светска војна.279
Формирањето на гробиштава барало многу труд и цврста упорност, зашто посмртните останки биле расфрлани насекаде, по ридишта, планини,
ниви и полиња и требало првин да се пронајдат, да се откопаат, да се идентификуваат, кое било и најтешката задача, заради која, покрај 6134 идентификувани, над 7.000 други се третираат за анонимуси и се наоѓаат во заедничката костурница. Истата е дело на архитектот Неумања и за нејзиното
подигање биле одобрени и дополнителни 50.000 франци. Секој идентификуван војник добил посебен гроб, над кој бил поставен железен крст (за муслиманите полумесечина) со француска тробојка.
Гробиштава зафаќаат површина од 30.000 метри квадратни, поделени се на 32 парцели со средишни патеки, изведени во форма крст. Таму
има и две куќарки, една за чуварот, другата за документацијата. До целос
ното оформување имало потреба и од додатни површини, оттаму и честите
барања до Битолската општина за нови парцели, какви имало во 1929 год.,280
и во 1936,281 1938,282 а и во други прилики.
Свеченото отворање се случило, како и што се планирано, на 15 септември 1923 год., Денот на пробивот на фронтот кај Добро Поле. Било многу свечено и во присуство на многуброен народ од Битола и од околните села, како
и од висока делегација од Белград и со командантот на сојузничките војски,
маршалот Франше д’ Пере, кој и специјално беше дошол за оваа прилика.283
Средбите што се случувале потоа со гробовите, особено ако таквите
надоаѓале од Франција, скоро секогаш биле со многу емоциии и многу трогателни. Една е забележана во 1936 год., кога членка на Здружението „Поали д’ Ориан“, составена од воини - учесници и од роднини на паднатите
војници, кога сопруга го пронашла гробот на својот сопруг, друга, кога сестра го открила гробот на брата си и сето тоа било со поединечен и групен
потресен плач. При ваквите посети вообичаено станало да се понесе и заграб

279. Градско поглаварство, 2.1.9.27/394-396
280. Книга бр. 21, 5 февруари 1929, т. 2
281. Градско поглаварство 2.1.9.27/394-396
282. Книга бр. 67, 10 февруари 1938, т. 13
283. Александар Стерјовски, Француските гробишта во Битола, Во: Македонско - француски

врски, Друштво за наука и уметност - Битола, Друштво за француски јазик и култура - Битола, Битола, 1999, 401 - 407
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земја од гробот на милиот, како трајна врска меѓу него, останат во туѓина и
семејството во Франција.284
Во една друга прилика, во 1933 год., сестра на загинат војник испратила
замолница до францускиот почесен конзул во Битола, Марсел де Вос, да постави букет свежо цвеќе на гробот на нејзиниот брат. Замолениот не само
што ја исполнил желбата, неколку ливчиња од цвеќињата, преку писмо ѝ ги
испратил и во Франција итн.285
Во нашите дни, еден од преживеаните од битките, Пол Роа, некоку пати
доаѓал во Битола, бил и на местата каде што и лично војувал. Набргу станал
и голем пријател на градов и почнал да работи за поврзување меѓу Битола
и францускиот град Епинал и благодарејќи нему, наскоро до збратимување
меѓу нив и дошло.286
Денес секоја година, а по повод годишнината на завршувањето на
Првата светска војна (ноември, 11 ден, во 11 часот), Денот на мирот, претставници на амбасадите на Република Франција и на Република Германија
и на Француските и на Германските гробишта во Битола, оддаваат почит.287

Германските воени гробишта
Десетина години пред да бидат подигнати, активностите околу Германските воени гробишта веќе биле отпочнати. Првин стигнало берлинско
барање до владата во Белград за одобрение за нивно подигање, кое било третирано на една од владините седници. Ја добило поддршката и било препратено до Министерството за вери да ја води натака постапката, тоа пак, на 20
јануари 1928 год., со посебен допис, го известил Општинскиот одбор во Битола и за владиното решение и за својот став по тоа прашање, инсистирајќи
да се заокружи позитивно, со што проблемов им се препуштил трајно на
битолските одборници и на битолската самоуправа. Одборниците на една
од своите седници исцрпно му пришле на барањето, го разгледале од сите
аспекти, имало и тих отпор заради болните сеќавања од Првата светска
војна во врска со германското учество, но, поаѓајќи од претходната одлука

284. Битољске новости, Вардар, Скопље, 9 јули 1933, 4
285. Исто
286. Илија Хр. Алушевски, Битола - Епинал, Во: Македонско - француски врски, Друштво за наука

и уметност - Битола, Битола, Друштво за француски јазик и култура - Битола, Битола, 1999, 433 - 445

287. Проф. д-р Катерина Мирчевска и проф. д-р Љубица Јанчевска, Споменици на минатото-порака

за идните гемерации: странски воени гробишта во Битола и Битолско, Во: Конзулска Битола и
историските, современите и идните културни и уметнички врски... 228-229
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со подигањето на Француските воени гробишта, ја дале согласноста, со што
се отворил пат за подигање и на овие гробишта.
Сето тоа овозможило да се вклучи и здружението „Германски народен сојуз за грижи за воени гробишта“ од Германија, кое, инаку, ги градело
ваквите меморијални градби низ Европа и да отпочне постапката и за Битола. Наскоро истото испратило барање до Битола за избор на место, со што
идејата за Битола практично отпочнала да тече, а конечната одлука на битолските одборници за овие гробишта паднала на 23 март 1928 год.288
Една година подоцна (1929), во месец март, од Берлин во Битола пристигнал полномошник на германската влада со задача да го испита теренот
и, заедно со стручно лице од локалната самоуправа, да го одреди за идните
гробишта. Битолската општина задачата му ја доверила на општинскиот инженер Григорие Ташковиќ, искусен и познат архитект од Битола и обајцата,
сега, темелно ја прокрстариле околината и се определиле дека најпогодно за
еден таков крупен меморијален објект би бил доминатниот рид над Крива
Воденица. Предлогот бил упатен до Градскиот одбор, кој го прифатил, па
подготовките и градбата можеле да отпочнат.
Желбата на германската страна уште на стартот била гробиштата да бидат
завршени најдоцна до 1936 год. и да бидат промовирани на 20-годишнината од
почетокот на битките во Битолско (1916 - 1936), со што се сметало дека се извршува посмртна правда и за оној дел загинати војници што војувале од спротивната страна во судирот, зашто и тие паднале во овие краишта, најмногу на
Баба Планина, во Пелагонија, на Ниџе и на други поблиски места.289
Наскоро следувала изработка и на градежниот план, потоа и на темелни
подготовки за самата градба, и, на крајот, да отпочне и напорната и сложената изведба која ќе одземе цели две години.290
Просторот на кој требало да се подигнат изнесувал 5 хектари, 88 ари
и 81 метри квадратни,291 но во текот на градбата се сфати дека гробиштата
треба да имаат и постојан чувар, па новото решение било во близина на гробиштата да се подигне и чуварска куќарка, за што општината требало да додели и дополнителен плац. Германската влада реши истиот да го откупи, но
одборниците долго се кршеле околу тоа, во почетокот зазеле и негативен

288. Книга бр. 18, 23 март 1928, т. 4
289. Марјан Димитријевски, Борис Стојаноски, Странски воени споменици, спомен обележја и во-

ени градби во Република Македонија од првата половина на 20 век, Скопје, 2011, 25-26, 108, 157,
290. Книга бр. 24, 12 мај 1930, т. 10; Аналитички инвентар, Кутија бр. 15, 2. 1.15.15/478-496
291. Книга бр. 24, 12 мај 1930, т. 10
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став,292 но на крајот се надминале себеси и ја дале согласноста, со што била
елиминирана и последната пречка.293
Отсега местово ќе стане регистрирано како Тотенборг (Град на
мртвите), додека битолчани ќе го запаметат како Германски гробишта. Проектот бил работен во текот од 1929 - 1930 год. од Волксбунт, познат германски архитект, кој, прифаќајќи германски историско - културни традиции, се
определил за каменот како основен градежен материјал.
Следеле потоа и подготовките, од кои најважни биле пронаоѓање на
посмртните останки на загинатите германски војници и офицери, потоа
и самата градба. За таа цел биле формирани три работни групи, кои во
меѓусебната корелација идеално соработувале. Задачата на првата била
најтешка, со помош на месните жители, на околните битолски терени,
најмногу во потпелистерските села, да се пронајдат, по можност и да се идентификуваат, посмртните останки. Понекогаш се случувале и откритија, кои
ја мрзнеле душата, од кои некои нашле место и во печатот.
Еден се случил на 26 мај 1933 год., кога биле откриени посмртни
останки на непознат војник, кај кого на раката се наоѓал златен венчален
прстен со изгравиран монограм „А. Е“. Датумот на венчавката - 26 мај 1912,
се совпаѓал со датумот на откопувањето на останките, кое некои го протолкувале како последна посмртна порака на покојникот. Разликата меѓу нив
била точно две децении. 294
Втората група ги собирала и ги транспортирала строго и критички избраните сиво - зелени гранитни блокови до Крива Воденица.
Во третата биле вклучени градежниците. Заради висината на градбата,
каде не можеле да се искачат запреги, бил востановен и лифт, вагонетки на
теснолинејка. Ѕидарите биле мајстори специјално доведени од Германија, но
дел имало и од селото Смилево.
Споменикот се состоел од две кули, комеморативна сала, сместена меѓу
нив и кружен ѕид што го обиколува местото на вечниот покој. Во гробиштата
се влегува преку тешка порта широка 0,85, висока 2,10 метри. На германски јазик од неговата лева страна стои натпис „Германски воени гробишта
1914 - 1918“, а од десната – „Германски народен сојуз за грижи за германските гробишта“.

292. Книга бр. 58, 26 февруари 1937, т. 7
293. Книга бр. 58, 17 мај 1937, т.1
294. Вук. Ч. Вукомановић, Чудна судбина једне венчане бурме, Време, Скопље, 8 јуни 1933, 8
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Воловска запрега влече камени блокови покрај Крива Воденица

Првиот поглед уште од влезот паѓа врз впечатливиот саркофаг, кој
бил изработен од гранитен блок, во основата во должина од 2,30 и ширина
од 2,90 метри, со барелјефи на горниот дел во должина од 2,18 и висина од
1,10 метри и со грбовите на областите од каде потекнувале покојниците,
чии останки се наоѓале во дворот. Над саркофагот, на плафонот, има мозаици што го вкочануваат здивот. Во дворот се влегува преку три високи
тесни полусводови и истиот опфаќа површина од 1.310 квадратни метри и
во него биле сместени, покрај 2.825 останки на германски војници, уште и 8
на српски, 119 бугарски, 13 романски и 22 на други, непознати, покојници.
Свеченото предавање на спомеников се случило на 25 октомври 1936
год. во присуство на околу 3.000 граѓани и делегации од Германија и од Белград. Бил присутен и патријархот Варнава, а осветувањето го изврши епископот Еротеј.295
На настанов реагирале со написи и југословенските и германските весници. 296
Импресиите што ги оставал спомеников биле различни. Еден е и оној
на познат српски новинар, кој поминал низ Битола и лично ги доживеал. Тој
вели дека споменикот „делува како округол бастион, подигнат според некој
295. Извештај за школску 1936/37 годину, Српска православна богословија у Битољу, 43
296. Благодарност кон проф. Ѓорѓи Лазаревски, што ни ги отстапи весниците
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Германски новинарски реакции

прастар гломазен стил“, но не без естетски ефект“, и кој опоменува на оние
фатални години на европската катастрофа, кога луѓето без никаква причина тргнале во најужасната војна која ја регистрирала историјата“.297
Поубаво не можело да се каже за бесмислата на оваа голема и поединечна и колективна трагедија.

Посмртни останки на воини вон гробиштата
Еден голем дел од посмртните останки на војници и офицери од сите
армии кои учествувале во Првата светска војна, останале и надвор од колективните упокојувалишта. И денес ги има во помали групи на осамени места или се
и поединечни гробови, расфрлени по полиња и планински падини, со или без
ознаки. На некои трагите им се и наполно исчезнати, кое сигурно ќе се случи и
со останатите, доколку не се преземе нешто ургентно за нивното зачувување.298
297. Немачко војничко гробље у Битољу, Вардар, Скопље, 17 мај 1934, 5
298. Е. П. Стебинг, На фронтот во Македонија, Селектор, Скопје, 2011, 218
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Бројот на загинатите османлиски војници во Битолската битка од
Првата балканска војна никогаш не е утврден, оттаму на многумина не им
се знаат ниту гробовите, додека само за 17 од Првата светска војна познато
е дека почиваат во Спомен костурницата во Германските гробишта,299 каде,
покрај нив, има и други останки на негермански војници.300
И бугарската војска во Првата светска војна дала илјадници жртви, а
бројот на нивните останки во заедничките гробници скоро е симболичен.
Има нешто во гробиштата во Довлеџик, во Светонеделските гробишта, околу
300 лежат јужно и од црквата „Св. Ѓорѓи“ во село Цапари, додека најмногу се
рафрлани низ Пелагониското Поле, на Баба Планина и Ниџе.301
Големи жртви дале и Италијанците, многумина настрадале не само од
боево оружје, и од страшните мразеви.302 Некои погребани се во селските
гробишта во Брусник и Диово,303 други во англиските гробишта, во помали
гробници се наоѓаат и во Воените гробишта „Зејтиник“ во Солун, а има и
такви што им биле предадени на семејствата и се пренесени во Италија, но
најмногу сè уште се расфрлани во неидентификувани гробови на местата
на војувањето. Познато е дека и италијанските власти, слично на српските,
француските и германските, правеле обиди да оформат свои гробишта во
Битола, италијанскиот конзулат во Битола, еден од постарите дипломати
во градот (1895),304 акцијава беше ја започнал скоро во исто време со останатите странски држави, дека првите дешифрирани италијански останки
нашле и засебно место и во времена гробница во близина на Српските воени гробишта.305 Заедно со натамошното прибирање, зреела е идејата не
само за подигање посебни гробишта, и за италијански споменик, на кое и
доста интензивно се работело.306 Во 1928 год. кон првите италијански гробови биле додадени и новопронајдени 20-на други, за чиј закоп општината
299. Ѓорѓи Танковски - Лилин, Никола Миновски, Цит. дело , 271
300. Проф. д -р Катерина Мирчевска, проф. д-р Љубица Јанчевска, Споменици од минатото - порака

за идните генерации: странски воени гробишта во Битола и Битолско, Во: Конзулска Битола и
идните културни и уметнички врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија, Битола, 2014, 226
301. Исто, 264-265
302. Владимир Цветковски, Еден податок за италијанската војска на Македонскиот фронт во британската мемоарска литература од Првата светска војна, Во: Македонско - италијански врски,
Друштво за наука и уметност - Битола, Битола, 1999, 332
303. Силвано Галон, Македонскиот фронт (1816 - 1919), Здружение за македонско - италијанско
пријателство - Битола, Битола, 2008, 289
304. Силвано Галон, Il consolato D'Italia a Bitola, Историја на италијанскиот конзулат во Битола,
Здружение за македонско - италијанско пријателство - Битола, Битола, 2001, 52
305. Архив на Македонија, Подрачно одделение - Битола, 2.1.67.13/73-76
306. Книга бр. 18, 11 октомври 1928, т. 5
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подарила и посебно место,307 а 1938 год. придодала и друго, а со цел, дефинитивно, гробиштава да се оформат.308 Во 1939 год. во Битола пристигнала
и специјална комисија од Италија со задача прашањето за гробиштата и за
споменикот да го разреши конечно, кога општината повторно реагирала позитивно, заокружувајќи го доделениот плац на 500 квадратни метри,309 понудила и материјална помош.310 За жал, како и претходно, до реализација
нема да дојде.311
Малку е познато дека и грчката војска, иако скромно, скоро и симболично, зела учество во Првата светска војна и дала свои жртви, кои во
најголем број останале на Баба Планина. Запаметено е и нивното пристигање
во градот и бучното заминување на фронтот. Била тоа некаква помала единица, која само промарширала низ „Широк Сокак“ со огромна икона на Богородица („колку една врата“), поставена на кола со коњска запрега, а детонациите што следеле потоа, биле знак дека битката на Баба Планина била
во тек и дека била и жестока. Бројот на загинатите никогаш не е утврден,312
познато е само дека на 29 април 1936 год., за неколку од нив, откако им бил
приреден молебен во црквата „Св. Димитрија“ во присуство на ректорот,
наставниците и учениците на Богословијата, во сослужение на богословскиот хор, биле испратени за татковината до Царинарницата.313
Во Првата светска војна учество зеле и Руси доброволци, кои соборците од другите армии ги запаметиле како извонредно храбри и омилени
борци.314 Многумина оставиле фотографски спомени, позирајќи пред фотоапаратот на Милтон Манаки на Железничката станица во Битола. Како
и многу други, дел и од нив ги положиле животите во Солунскиот фронт и
како останки завршиле во многу гробишта, најмногу во Централните руски
воени гробишта во Белград. И за некои од нив патувањето од Битола за Белград било организирано, едно се случило на 7 април 1935 год.315

307. Книга бр. 67, 13 октомври 1938, т. 8
308. Книга бр. 67, 13 октомври 1938, т. 1
309. Исто, т. 8
310. Книга бр. 67, 2 ноември 1939, т. 2
311. Спомен–плоча, како замена за споменикот денес се наоѓа во близина на „Рускиот крст“ во пар-

кот, подигната од Италијанската амбасада во декември 2018 год.
312. Александар Стерјовски, Годините од Првата светска војна во Битола и Битолско во новооткриена автобиографија, Прилози, бр. 42, Друштво за наука и уметност - Битола, Битола, 1985, 158
313. Извештај за школску 1935/36 годину, Српска православна богословија у Битољу, 55
314. Е. П. Стебинг, Цит. дело,164
315. Извештај за школску 1934/35 годину, Српска православна богословија у Битољу, 27, 29
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Градби и население
Битола во XV век
Категории население

Ц

елокупното население во Османлиската Империја, според тимаро-спахискиот систем, било поделено во две категории, бераја и раја. Првите биле
слободни граѓани во кои се вбројувале припадниците на феудалната класа,
спахиите, духовенството, без разлика на вероисповеста, градското население, занаетчиите, сточарите и сите останати што не биле врзани за земјата,
под услов да поседуваат документ за тоа. Спротивно, оние кои биле врзани
за земјата или спахијата, без разлика на професијата и даноците, се третирале за закрепостени, биле раја. Покрај ваквата поделба, мошне битна била
и верската припадност, дали поединецот произлегувал од средината на муслиманите, „правоверните“ или на оние кои не го исповедале исламот, односно биле „неверници“. Првите користеле бројни привилегии, некои и во
врска со даноците, имале право на учество и во управната власт (судски сведоци), можеле да се потврдуваат и со надворешни обележја, забранета и казнива за неверниците. Укажувањата биле јасни, биле строги и гласеле: „од
старо време па сè до денес никој од немуслиманите и рајата, освен од редот на суруџиите, не му е дозволено да носи пушка, тиркеш, штит и други
воени оружја, да јава ат, да завиткува на главата тулбен и да носи воен
калпак“.316 Оттаму на сите, и на Евреите, им било забрането да облекуваат
свилена руба, луксузни чевли, да поседуваат робови317 и кога во 1656 год. кај
еден била забележана само црвена капа, реакциите биле жестоки,318 не ретко
316. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том I, меѓу 28 декември 1619 и 6

јануари 1620 година, с.43, д. 27

317. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 705
318. Сиџил бр. 14, 1656, април 6
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можеле да завршат и со смрт.319 Стана традиција и за 19 век, навреда да биде
„да се пуши и јава коњ пред некој Турчин, а исто така, не беше дозволено да
му се пресече патот или да не се стане во негово присуство“, се вели во еден
запис од ова време.320
На привилигираните им била загарантирана и чистотата на енклавата во која живееле, никој неистороден не смеел да се доселува, да купува дом или имот, една строга забрана што се провлекла до средината на
19 век („мешање со муслиманите е забрането. Во иднина да се забрани
препродавање куќи меѓу рајата и муслиманите“, се истакнува често во службените закони321).
Врз таа основа се случувала и натамошна, меѓунационална и меѓуверска
поделба, Евреите да имаат своја енклава, Циганите и христијаните свои,
дури и категоријата „ослободени робови“ уште во 16 век да се збрани во посебно маало, кое се наоѓало околу денешната Рибарница (во Хаџи - беговото
маало).322
Имало, меѓутоа, случаи кога истото не можело да се избегне, па се барало и се давало посебно одобрение, секогаш, се разбира, обврзно потврдено
од највиското место на државната управа.323
Таквите забрани и поделби, најпрвин и најчесто, се однесувале за странците, кои не смееле да располагаат со никаков недвижен имот, правило кое
ќе се провлече до крајот на османлиската власт.324

Градска двополност
Најраната османлиска слика на Битола уште од првите децении па
до крајот на 15 век, е дека градот ја имал прифатено и целосно задржано

319. Македонија во документи за историјата на македонскиот народ, том I, меѓу 28 декември 1619

и 6 јануари 1620, с. 43, д. 27

320. Британски документи за историјата на Македонија, том 4, (1857-1885), Државен архив на Ре-

публика Македонија, Редакција м-р Драги Ѓоргиев, Скопје, 2003, 128
321. Сиџил, 1832, октомври 31. (1248, џемазиул ахир 5), лист 71
322. Од регистрирани 43 даночни обврзници, 28 го носеле квалификативот „ослободени робови“ (М.
Соколоски, Турски изворни податоци...144)
323. Македонија во XVI и XVII век, документи од цариградските архиви, (1557-1645) Превод,
редакција и коментар Душанка Шопова, Институт за национална историја, Скопје,1955, 72
324. „Се дознава дека некои странци купуваaт згради и чифлици во територијата на царството,
бидејќи тоа e забрането се бара и натаму при состанувањето на сенедите за тапу да бидат барани потврди, од кои да се види дека купците биле граѓани и поданици на империјата (Сиџил, 1850 , август
6. (1266, рамазан 27), лист 4/2
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средновековната местоположба,325 откриена и потврдена и со најновите
истражувања.326 Во првите децении од 15 век тој бил обична паланка од неколку илјади жители, реско национално, верски, стопански и градежно поделена, била, всушност, двополен град. Од левата страна на реката Драгор беа
се настанале освојувачите и генерациите нивни, од десната – христијаните.
Таква ќе остане скоро еден век, додека не отпочнат новите процеси со османлиското преоѓање на десната речна страна, првин поединечно и ситногрупно, потоа во бранови и масовно.
Врската меѓу двеве енклави најпрвин бил еден мост, оној што беше
го подигнал Дели Шахин.327 Поаѓајќи од тврдата традиционалност на овие
градби да ги љубат и да ги наследуваат старите премини, уште повеќе зашто
била и најблиската, нема да се згреши ако се тврди дека мостов бил на истото
место на кој е и денешниот покрај Безистенот. Следи потоа уште еден, нешто
подоцнежен, од втората половина на 15 век, кој бил во близина, мостот што
беше го подигнал Сунгур чауш беј.328
На двеве енклави, покрај мостовите, заеднички им биле и пазарот и
чаршијата, и обата од левата страна на реката. Пазарот останал наследен и на
истото место од предосманлискиот период, односно бил во непосредна близина на „Сунгур чауш бејовата џамија“ (подоцна Житни Пазар).
Двата пописа (од 60-те и тој од 1481 год.) ја потврдуваат оваа тврдо чувана и предавана двополност. Муслиманското население во средината на 15
век било дупло побројно, имало 295 ханиња (семејства), распределени во 6
маали: Маалото на железарите „Јусуф и Исмаил“ (50 ханиња), „Кара Хасан“
(45), „Али бурекчијата“ (42), „Табакот Девлетхан“ (56), „Алаеддин“ (56) и
„Сарачот Даут“ (46). Повеќето жители биле занаетчии, кои практикувале 43
видови занаети (14 биле папуџии, табаци (штавачи на кожа) -10, шапкари 10, сарачи - 8, касапи - 9, ткајачи - 8 итн.), постамент врз кој ќе се гради натака Битолската чаршија.
Триесет години подоцна (1481) бројот им се искачи на 398 ханиња, ќе
се зголеми и бројот на маалите на 11 и имињата сега им се: „Исмаил“ (45),

325. „....на просторот околу црквата „Св. Димитрија, од десната страна на реката Драгор и околу Ди-

мот за народно здравје, од левата страна на реката Драгор треба да се бараат остатоци од средновековниот град - Битола“, тврди Томе Јанакиевски, кој ја истражувал средновековна Битола (Томе
Јанакиевски, Убикација на средновековна Битола (7-14 век), Институт за средновековна култураПрилеп, Битола, 2003, 210
326. Гордана Филиповска Лазаровска, Аница Ѓорѓиевска, Истражувања кај Исак џамија - Шехерезада, Битола. Во: Macedoniae acta archeologica, бр. 14, Скопје, 1996, 231-240
327. Dr Hasan Kaleši, Cit. delo, 194/89, bel. 57
328. Isto
„Битолско десеткнижие“
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„Јусуф Мурат“ (22), „Турбе“ (37), „Табак...“ (33), „Алаеддин“ (28), „Хамза кожарот“ (23), „Велед-и бостанџи“ (21), „Хамза Спаија“ (39) и „Караџа бег“ (17).
Ако во следниот, 16 век, домовите, како што се открива, им биле приземни, тескобни, од дрвена градба и со пространи дворови, нема причина да
не веруваме дека такви не биле и претходно, и во 15 век. Меѓу сосема ретките
и вонстандардни од нив, бил домот на извонредно богатиот кадија Исхак челеби, лоциран во близина на неговата џамија, кој располагал со 12 соби, 6 на
приземјето и исто толку на катот.329
До 1505 год. во градот имало само една џамија, првата, „Саунгур чауш
бејовата“, покрај неколкуте месџиди, богомили, во кои не се изведувале задолжителните дневни молитви, но ги опслужувале имами и муезими, кои до
1528 год. ќе нараснат на 32.
Сунгур чауш беј, додека бил жив и останал да биде жител на градот, подигнал 44 дуќани, ан, амам, имарет, нешто подоцна, не од него, од други, но
во склопот на неговиот вакаф, и мектеб (основно верско училиште) и медреса (средно верско училиште).330 При крајот на веков, започната е градбата и на Безистенот, кој, заедно со спомнатите објекти, му дале сосема нов
лик на сиот град.
Од ова време е и првата битолска градска елита, која им давала инто
нација и на животот и на развојот на градот. Ја сочинувале претставници
од војската, членови на новата административна и судска власт, а Сунгур
чауш беј, командантот во Муратовата војска, и заради богатата и славна воена биографија и заради личното богатство,331 бил средишниот во неа. Во
неа спаѓале и оние кои го ставиле својот потпис во неговото оставинско завештание, вакафнамето од месец април 1435 год., а во кои има уште 17 индивидуи, меѓу другите, имам, муезим, писари, еден кројач и 7 индивидуи со
презиме Абдулах, исто какво што го имал и на Сунгур чауш беј, а со значење
„роб божји“,332 од причини да не фигурира христијнското име на таткото,
процес што отпочнал уште од првиот ден по освојувањето.333
Христијанската енклава, пак, за цело време се третирала за приградска,
најмногу за село, макар што регистрирана била и како „Маало Дабижив“. Дабижив бил малскиот првенец, бил син на Новак, бил средовечен маж, зашто
имал и возрасен син, Станко, и тој даночен обврзник. Ова маало броело 160
329. Сиџил бр. 99, 1511, меѓу 17 и 27 јуни, бр. 345
330. Hasan Kaleši, Cit. delo, 65-86
331. Радмила Петкова, Битола во XIV и XV век, Во: Битола низ вековите, 3,...22
332. Hasan Kaleši, Cit. delo, 83
333. М. Соколоски, Турски изворни податоци од XV и XVI век за градот Битола, Гласник на Инсти-

тутот за национална историја, г. VII, бр 1, Скопје, 1963, 142

96

Александар Стерјовски

Градби и население

домаќинства, вклучително и 10 неженети мажи и 15 вдовици, сите настанати
околу параклисот „Св. Димитрија“. Само 4 жители од ова маало се занимавале со некаков занает (грнчар, ковач, воденичар и касап), останатите биле
земјоделци или сточари.
Во 1481 год. населбава броела 11 маали: „Донче“ (31 домаќинство),
„Петко Хране“ (28), „Петко, син на Дапко“ (24), „Гон“ (23), „Тодор, син на
Минчо“ (18), „Поп Димо“ (26), „Калчо“ (29), „Доне“ (36) и „Караџа беј“ (7).
Меѓу првиот и овој попис, христијанското население се зголемило за 37
домаќинства, или за 20%, а занаетчиите нараснале на 18 (папуџии-3, терзии-2, шивачи-2, касап, кожувар, кујунџија, бербер, сарач, шапкар, воденичар и протуѓер.
Едно исто маало, „Караџа беј“, се јавува и во муслиманската и во хрис
тијанската енклава, што може да значи дека дел од жителите биле исламизирани и останале да живеат од десната страна на Драгорот.
Привлекува внимание во врска со овие пописи што ниту едно име од
древните македонски цареви, ниту на мажи (Пердика, Аминта, Филип, Александар), ниту на жени (Олимпија, Клеопатра и др.), не се ргистрирани, туку
најчести се имињата со христијанска или славјанска етимологија (Доброслав,
Станислав, Мирослав, Радослав, Добрица, Доброслава и сл.).

XVI, XVII и XVIII век
Население и градби
И во следниот, 16 век, продолжило зголемувањето бројот на населението, но и етничката промена, како и забрзаното ориентално физиономирање
на градот.
Со 1.086 семејства во 1515 год., градот ја достигнува и за подолго време
ја задржува максималната бројка жители, муслиманите бројат 617 семејства
и 139 неженети мажи, што е зачудувачка бројка на неженети, или вкупно
има 756 ханиња, кое, во споредба со 1481 год., нараснало скоро за 100%, додека кај немуслиманите бројката изнесува 236 ханиња и 39 неженети мажи и
55 вдовици, или 330 единици, односно зголемување од 50%.
Во 1528/9 год. градот има 32 маала, од кои 22 се османлиски, 10
христијански и за првпат се јавуваат граѓани со национален предзнак Евреи
и Цигани (денес Роми). Евреите се џемат (заедница) со 43 семејства, 6 неженети и 5 вдовици, или вкупно 54 единици, Циганите имаат 19 домаќинства
и 5 неженети. Вкупниот број на населението изнесува 1.081 ханиња, мусли„Битолско десеткнижие“
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маните имаат 797 или, споредено со 1518/9 год., се покачиле за 41 ханиња,
додека кај христијаните, спротивно, настанува драстично намалување до
206 ханиња, односно за 124 ханиња, кое е поврзано најмногу со забрзаната
исламизација.
Вкупниот број на населението во 1544/5 год. е 803 ханиња, распределено во 23 муслимански и 13 христијански маали, потоа има џемат Евреи со
60 семејства и 27 неженети или вкупно 87 ханиња, маалото на Циганите, кое
го носи името „Насредин“, што значи дека и тие веќе го примиле исламот,
брои 16 семејства и 10 неженети.
Од два вакафа (Сунгур чауш беј и Исхак челеби), бројот се искачува за
уште два (Махмуд челеби и Чауш бег). Имарет има уште еден, на Исхак челеби, бројка која ќе остане и во наредните векови. Бројот на џамиите, исто
така, се наголемува, ги има, според Мехмед Тевфик, уште 4, наспроти некогашните две, дополнителни се на Хаџи бег (1522), кадијата Ахмед ефенди
(1529/30), Хајдар кади во Кара Оглан маалото (1551/2) и „Јени џамијата“
на Махмуд ефенди (1558/9). Две се од левата страна на реката („Беговата
џамија“ и на „Хајдар кади џамијата“), две од десната, од каде започнува и
рушењето на националната поделба. Се јавуваат и две текиња (завии), на Исхак челеби и на Чауш беј, како и нови месџиди, кои сега бројат 28.
Во пописните листи и од 1528/9 и од 1544/5 год., особено видлива е
именската формула „Абдулах“ („син божји“). Во 1528/9 год. ја има кај 75
муслимани, додека во 1544/5 год. од 480 муслимани, кај 123, што претставува најмасовна исламизација. Споредувајќи ја со останатите градови, која
е слична, заклучокот е дека и во Битола најзасилена била во времето на султанот Сулејман Законодавецот (1520-1566). Причините докрај, за жал, не се
разјаснети, но дека економските биле примарни, нема сомнеж, многу од преверените потекнуваат од градовите, биле занаетчии, кои, покрај занаетчиско,
вршеле и некакво воено задолжение, најмногу биле акинџии, за што се барала и службена доверба, што ја немале, инаку, христијаните.
Други податоци за овој век, за жал, слабо ќе се најдат, оттаму и потребата од аналогии, сознанија што ги дале странските патописци за другите
градови, пред сè, за најразвиените, Софија и Пловдив.
Хрватот Антун Вранчиќ, кој во 1553 поминал по цариградскиот Пат, еве
каков опис оставил за Софија: „Во самиот град нема ниту една позабележителна куќа, дури ниту една од камен. Сите се ниски, вкопани в земја или се
од дрво“.334 Истото го потврдува и Германецот Ханс Дерншвам, кој вели дека

334. Чужди пътепси за Балканите, Немски и австрийски пътеписи за Балканите XV-XVI, 185
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куќите биле „ниски, селски, куќи од дрво“,335 покриени со слама, однадвор измачкани со кал,336 всушност, без исклучок, биле, како што вели, вистински
„свињарници“.337
Такви биле и во Пловдив, биле обични „колиби“.338
Сличен би требало да е и битолскиот дом. И во Битола се живеело како
и во Софија, во земуници, откриваат и најновите археолошки истражувања
околу црквата „Св. Димитрија“.339Единствените тврди градби биле џамиите,
Безистенот, кој почнал да се подига со едното, источното крило, и Вториот
имарет, кој се наоѓал околу „Исхак челебијната џамија“ и кој се состоел од
неколку разгранети и меѓусебно патно поврзани објекти.

Варошот и рушење на двеполноста
И покрај сите одредби и закани за чисти етничко-верски енклави, животот го демантирал тој насилен концепт како неприроден, макар што неговото напуштање одело внимателно и со забавен ритам, но истовремено и без
застој и во континуитет.
Некогашната христијанска населба Дабижив наскоро била препознавана како Варош, термин новодојден во словенскиот јазик со значење за
христијанска населба прилепена до град,340 односно до тврдина,341 чија замена понекогаш била и со името Населба на христијаните.342
Терминов за првпат забележан е во Душановиот законик (1353-1354),
од што прозлегува дека во балканските, наспроти европските, несловенски
јазици, дошол со задоцнување343 и дека поинтензивното негово присуство
одело преку османлиите, кои веќе го имале позајмено од унгарскиот јазик.
Тврдини или калиња како наследство во Македонија и денес можат да се
сретнат во Охрид, Скопје, Прилеп, Струмица, Штип, а „предградие“ во почетокот на 19 век имало и во Серес, макар што веќе било во руини. За вакви

335. Исто, 261
336. Румелийски делници и празници от 18 век, Отечествен фронт, София, 1978, 42
337. Чужди пътепси за Балканите, Немски и австрийски пътеписи за Балканите XV-XVI,
338. Исто, 44, 45, 65
339. Гордана Филиповеска Лазаровска, Археолошки наоди од црквата Свети Димитрија во Битола,

Во: Битола низ вековите, 4, Факултет за учители и воспитувачи - Битола, Битола, 2001, 22

340. Македонија во делата на странските патописци, 1778 - 1826, 626
341. Константин Јиричек, Историја Срба, друга књига, Научна књига, Београд, 1952, 90-91
342. Сиџил, 1682, декември 22 (1093, зилхиџе 2)
343. Ђуро Даничић, Рјечник из књижевних старина српских, први део, Вук Карађић, Београд, Фо-
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предградија во Битола говори и Јован хаџи Васиљевиќ, заклучувајќи дека
меѓу нив би требало да се бараат и основите и на стариот град.344
Според османлиските документи, населба со име Варош во Битола
најрано е регистрирана во 1640 год. во врска со некој си Јоан, кој бил “поп во
Варошот на град Битола“, кое, меѓутоа, не значи дека и претходно ја немало.345 Забележана е и во 1661 год. во врска со обновата на градската црква,346
ја има и во средината на 18 век („Варошот што се наоѓа во близина на
Битола“)347 и во првите децении од 19 век („селото Варош - Битолско“)348 и
секаде е со истото значење за село, село настането од христијани.
Како земјоделско сточарска населба, жителите во 1638 год. морале да
издвојуваат 18 глави овци како посебен данок,349 следната година исто толку.350 Се среќавал живот што бил вообичаен во ова време со сите проблеми
и разрешници, понекогаш ваков данок се барал и од повисоката власт,351
имало меѓусоседски живот со доверби и материјално и друго помагање,352
купопродажби353 и сл.
Првата преселба од левата на десната страна на реката била пробен балон. Во 1528/29 год. тоа го извеле 9 муслимански семејства кога оформиле
ново маало, Феруз Субаша Маалото, подоцна познато и како Феруз Беј Маало, чиј број до 1544/45 ќе се искачи на 16 семејства.354 За нивна потреба во
1529/30 год. подигната е и првата муслиманска богомола, „Ахмед кадијната
џамија“, потоа во 1558/9 год. нешто подолу и друга, „Јени џамијата“, со што
концептот на чисти национални енклави, дефинитивно, бил напуштен.
Следи потоа она што го диктирал и животот, градење меѓусоседство,
делење иста судбина меѓу оние што се третирале за староседелци355 и тие што
ќе станат дел од нив.356 Започнал да се воспоставува и меѓусебен трансфер
344. Јован хаџи Васиљевић, Цит. дело, 12
345. Турски документи за историјата на македонскиот народ, серија прва, 1640-1642, том IV, Ар-

хив на Македонија, Скопје, 1972, д. 71, с. 54
346. Сиџил бр. 18, 1661, ноември 1
347. Сиџил бр. 50, 1745, март 4
348. Сиџил бр. 101, 1834, март 31
349. Сиџил,1638, јули-почеток (1058, ребиул-евел, почеток)
350. Сиџил, 1639, мај 8 (1049, мухарем, почеток)
351. Сиџил, 1748 , почеток на јануари 1(161, почеток на мухарем )
352. Сиџил, 1762, март 29 (1175, рамазан 4)
353. Сиџил бр. 53, 1754, април 21. бр. 367
354. Ѓорѓи Димовски - Цолев, Ѓорѓи Грамосли, Статистички податоци за Битолско во XV и Битола во XVI век, Прилози, бр. 30-31, Друштво за наука и уметност - Битола, Битола, 1979, 351, 353
355. Сиџил бр. 3, почеток на шеваал 1044 по хиџра, Сиџил бр. 10, непознат датум,
356. Сиџил бр. 3, 1634, почеток на август
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на имот, што било незамисливо дотогаш, па христијанката Наста, жителка на
маалово, во 1635 год. му ја продала својата куќа на Петре Флојло, нејзин сосед, а која била во близина на домовите на Муслихуди и на Јусуф челеби,357
додека од нивната „трета страна била куќата на црквата“.358
Еден друг нивни сосед, Стојан, под наем беше ја зел воденицата од Мустафа бег, кoja се наоѓала во истото маалo за 13 товари жито за една година и
започнал да ја користи,359 односно отпочнал да тече обичен живот меѓу дотогашни отуѓени соседи.
Задржувајќи го името Варош, населбава продолжила да опстојува и регистрирана е и во 1802 год.,360 и во 1827 год.361 и сега со истото значење, за
село.362 Откако населениево ќе се умножи и економски ќе зајакне, кое ќе се
случи некаде во средината на 19 век, ќе добие и ново име, Клисе или Црквено
Маало, најмногу заради црквата „Св. Димитрија“.
Името Варош ќе се провлече и до Првата светска војна, но сега не за
село или енклава, туку за кварт, за еден од четирите новоформирани, Белградски, Драгорски, Светонеделски и Варошки,363 верифицирана и во 1924
год.,364 по што следи н ивното целосно бришење во градската меморија.

Градскиот дом
Битолскиот индивидуален дом во 17 век, ако му се верува на Евлија
Челеби, кој имал обичај да ги разубавува работите, беше се унапредил и се
осовременил. Според него, во градот имало „околу три илјади големи и мали
куќи, приземни и на кат. Тоа се прекрасни куќи, тврди тој, градени од цврст
материјал и сите покриени со ќерамиди“.365
За жал, ваквите оценки не можеа да се потврдат и со османлиските документи, освен дека скоро секој имал поголем двор, од два дела, внатрешен, во кој живеело семејството, и надворешен, помал, кој служел за слугите и робовите и во кој имало и пондила, штали, сенарници и ќерали за
357. Турски документи за историјта на македонскиот народ, том втори, 146/275
358. Исто
359. Сиџил,1694 , март 25 (1105, реџеб 28), лист 2-1
360. Турски документи за македонската историја, I, 1800-1803, 115
361. Исто, V, 15, 54
362. Исто, V, 1827-1839, 35, Сиџил бр. 100, 1832, октомври 31
363. Д-р Глигор Тодоровски, Српски извори за историјата на македонскиот народ, 1913-1917, Ин-

ститут за национална историја, Скопје, 1981, 395
364. Книга бр. 15, 3 септември 1924, 7
365. Македонија во делата на странските патописци, 1371 - 1777, 425
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земјоделски алатки и производи, кои во купопродажните документи обично
биле најбројни. Во 17 век, меѓу другите, такви имале Абди Челеби од маалото Егри Каш,366 Мехмед бег од маалото Емир бег,367 госпоѓа Ајше од маалото Азап бег 368 и редица други што, впрочем, е и најсигурна потврда дека и
муслиманите земјоделието и сточарството го имале, ако не за примарно, тогаш за секундарно занимање. Потврда за тоа се и маалските утрински собиралишта за добитокот и бројните платени говедари, главно, христијани. Како
говедар во маалото Турбе, во 1656 год., служел некој си Јован,369 во Хасан бег
Маалото, Димо Јован,370 за Касим Челеби Маалото - Никола,371 а како падари
на лозјата имало и христијани и османлии. На еден во 1656 год., кој ги чувал
лозјата во месноста Зумбурли, која се наоѓала во близина на денешното село
Лавци, му се знае и името, Хасан.372
Доколку домот не бил од два дела, на цена добивал ако поседувал
бунар, амбари, килер, фурна, најмногу бавча, која обично се состоела од
„плодни и неплодни дрвја“.373 Ваквиот дом вообичаено било да нема оџак,
од што можат да се извлечат заклучоци и за начинот на кој било изведувано
загревањето во зима и за животот, воопшто, од ова време.374
Благодарејќи на реката Драгор, Битола многу рано била исшарана со
водотеци, јазови, кои врвеле не само низ маалите, туку и низ семејните дворови и тој станал уште една вредност при купопродажните договори. Во еден
таков договор, склучен меѓу 22 февруари и 2 март 1623 год., јазот бил и посебно нагласен.375 Понекогаш можел да стане причина и за меѓусоседски расправии и судења, доколку бесправно се одвлекувала водата, а такви случаи
низ турските документи има едночудо.

366. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том 3, 5-15 јуни 1636, 54
367. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том 3, 6-15 април 1638. 127
368. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том 2, 20-28 февруари 1634, 92
369. Сиџил бр. 14, 1656, јуни 8
370. Сиџил бр. 10, 1645, без датум
371. Сиџил бр.14, 1656, ноември 11
372. Сиџил бр.14, 1656, јуни 6
373. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том први, 11 јуни 1622, 80
374. Македонија во делата на странските патописци, 1778-1826, 250
375. Турски докукменти за историјата на македонскиот народ, том први, 22 февруари - 2 март

1623 год, 173
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Покривот, како што укажува Челебија, можел да биде и ќерамичен,376
но најчесто бил од слама,377 додека во планинските села можел да се сретне
и со камени плочи.378
Продажбите, по правило, оделе преку лицитации, следел и писмен договор, заверуван во суд. Преку една таква постапка во 1635 год., Мехмед ага,
како застапник на Рахма Хатум од Новата Маала, ја продал нејзината куќа за
300 акчиња.379
Дрвените семејни куќи во Битола биле најчест, дури и сеопшт стандард,
кој бил применлив, впрочем, и за големиот Константинопол, оттаму и причините многу често да страдаат од пожари.380
При купопродажбите имало непишани правила и за првенство, соседот
ја имал привилегијата да му биде понудено да стане новиот газда, а кога не се
почитувала, спорот доаѓал и на суд. Поведувајќи се според таа традиција, Хаџи
Ристан, во 1640 год., го оптужил Мехмеда што куќата не му ја понудил нему,
негов непосреден сосед, туку на Зулфиќар, па тоа го обжалил и, очекувано, и
спорот го добил. Во ваквите правила, како и секогаш, имало и неправди, и нечесни игри, замолници до соседите да не прават опструкции381 итн.

Станбени објекти и животот во селата
Германецот Ханс Дерншвам (1555) е првиот кој оставил ценети податоци и за селото и еве што забележа: „кога ќе влеземе во селото, сите градби
се од сплет гранки, измачкани со кал и високи толку, колку човек едвам да
може, лазејќи, да влезе внатре и без да може да се исправи и во него нема место за повеќе од тројца - четворица“.382
Слични биле и битолските селски куќи. Во Кукуречани, во 1623 год.,
една продадена била со покрив од слама,383 таквиот покрив вообичаен бил

376. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том 4, 15 ноември 1641 и 12 март
1462, 142
377. Сиџил бр. 2, без година и датум
378. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 166
379. Сиџил бр. 5, 1638, мај, почеток
380. Македонија во делата на странските патописци, 1778-1826, 776
381. Сиџил бр. 18, 1662, март 21
382. Чужди пътепси за Балканите, Немски и австрийски пътеписи за Балканите XV-XVI, 232
383. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том I, Меѓу 21 и 30 април 1623,
132/219

„Битолско десеткнижие“

103

ГРАДБИ

и во селото Црнобуки во 1640 год.,384 се среќавал и врз црквите,385 и насекаде, па и во доцниот, 19 век.386 Подот бил обична набиена земја, додека
„внатрешноста одвај е осветлена бидејќи имаат обичај да ги смалуваат
отворите до најнужна потреба...и во него човек од среден раст одвај може
да се исправи, постојат само една до две врати, сосема ниски, а ниеден
прозорец“.387 Затополувањето во зима се обезбедувало со горење лепешки
од крупен добиток,388 кои, додека траело летото, се береле по улиците каде
минала стоката, се лепеле и се сушеле врз надворешните страни од домот, а
ноќното осветлување се обезбедувало со борина,389 ретко и со свеќи, додека
фенерите можеле да се сретнат само во градовите.390
Сламарицата го пополнувала празниот семеен простор и служела за вообичаеното групирање на домашните членови покрај собирното огниште, но
и како параван што ги делел домашните животни од луѓето.391

Селски дом од средината на 16 век

384. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том IV, меѓу 17 и 26 септември 1640, д. 38
385. Чужди пътепси за Балканите, Немски и австрийски пътеписи за Балканите XV-XVI, 230
386. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 631
387. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 134
388. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола, Белег де Бута... 69
389. Исто, 69, 95
390. Исто, 94
391. Исто, 68
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Подот бил земјен, продолжува истиот известувач, покривот од слама
или од сува трева.392 Не се изменил ни по еден век, и во 18-от бил: „Куќите
на овие жени (од македонското село Бајки) за кои зборувам ни малку не одговараат на нивната суета, бидејќи се направени само од свиткани и испреплетени гранки како плот и потоа залепени со кал и плева“.393
Таков останал и во крајот на 18-от и во 19-от век. Фернер де Совбеф
(1788) ќе запише дека кај словенското население куќите се: „направени само
од плетени гранки, кои однадвор се обложуваат со глина. Покривот, покриен со слама, има отвор во средината низ кој излегува чадот, бидејќи,
по обичај, се пали оган на средината на колибата, за да се избегнат пожа
рите...Но си спомнувам дека лисицата доаѓа да бара кокошка таму, би
дејќи секоја вечер тие се прибираат во истото засолниште со своите
стопани“.394 Џорџ Фергусон Бовен (1849) го дополнува: „Земјениот под е
како во коњушниците и тој е прикладен за коњите, кравите, свињите и кокошките на сопственикот. Во оваа менажерија се влегува од истиот влез
каде што влегуваат и останатите животни.“395
Тоа бил стандардот на најбројното население од Македонија, а и на Балканот.

Селски семеен дом од Битолско од почетокот на 20-от век
392. Исто, 465
393. А. Матковски, Еден француски патописец низ Македонија (1665-1669), Историја, г. IV, бр. 2,

Скопје, 1968, 131

394. Македонија во делата на странските патописци, 1778-1826, 15
395. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 679
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XIX и XX век
Комшикапи
Заради муслиманскиот начин на живот, во кој семејниот интимитет
бил најсвет и неприкосновен, а потребата од комуникација со соседите неизбежна, се востановила меѓусоседска врска позната како комшикапи. Покрај
уличната, главната порта, во долниот дел од широкиот двор се отворало и
помошно, слепо порте, вратниче (капиџик), кое водело до дворот на соседот
и кое никогаш не се замандалувало. Практичната негова страна била што соседот, посебно жените, не морале да се подготвуваат со обврзното фереџе
за излегување на улица, со соседите комуникацијата ја воспоставувале едноставно и непосредно. Капиџикот имал и друга предност, бидејќи и соседот со наредниот сосед имал, исто така, капиџик, се добила можност за паралелна улична врска, која во кризни ситуации често излегувала како успешно
решение.
Комшикапи служела да се поддаде или да се земе позајмка што недостасува при подготовката на семејниот ручек, да се направи женска посета
додека мажите се на работа, децата да се дружат или да играат без да бидат
изложени на опасности од улицата. Речиси немало улица и од едната и од
другата страна, а да не бидат поврзани на овој многу популарен начин. Во
„Мудбах Сокакот“ биле поврзани околу 60 домови,396 во улицата „Солунска“
во горниот дел биле нанижани скоро сите домови,397 слично било и со тие
од ул. „Охридска“,398 како и сета Гега Маалеси,399 како и оние околу Американското училиште,400 односно сиот град бил, всушност, исшаран со овој паралелен уличен систем.
Дел од куќите на улица „Илинденска“, не само што биле поврзани надолжно, исток - запад, воспоставиле врски и со соседите од улица ул. „7. Бригада“, која течела паралелно, исток-запад, што укажува дека овој комунален
систем не бил само двоен, станал и троен, кој беа го прифатиле и доселениците од полските и демирхисарските села, кои беа го населиле Генимаале.
Илинденецот Георги поп Христов, сеќавајќи се на него, во своите спомени
396. Д-р Јевто Дедијер, Нова Србија, СКЗ, Беогрд, 1913, 199
397. Сеќавање на Вера Тошева, пензионер, жител на овој дел од Битола
398. Сеќавање на Никола Каранфиловски, пензионер од Битола
399. Сеќавање на Неат Аќифовски, пензионер од Битола
400. Мери Л. Метјус од Македонија, Едно лично признание од нејзината правнука Пеги Хенсон,

2017, 19
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открива како тој и неговите другари (Христо Узунов и др.) успешно можеле
да им се извлечат од рацете на заптиите, користејќи ја оваа поврзаност.401
„Кога ќе влезеш во една куќа, на еден крај од маалото можеше да излезеш
горе - долу на другиот крај, без да имаш потреба да пресечеш некоја улица“,
вели тој за генималскиот систем.402
Комшикапи понекогаш ја користеле и илегалците во Втората светска војна, избегнувајќи ги честите бугарски блокади и претреси, ги користеле и првоборците Стевче Патако и Томаќи Димитровски, извлекувајќи
се од својот дом на ул. „Никола Тесла“- 70, до соседните дворови на улиците
„Маркс и Енгелс“ и „Елпида Караманди“.403
Посебен е случајот со комшикапи меѓу куќата на оџата, татко на композиторот Ајри Демировски, од ул. „Илинденска“ и свештеникот Александар
поп Ефтимов, од паралелната „7. Бригада“. Во воените кризни времиња на
бугарската окупација, кога скоро секој втор ден имало блокади и претреси,
ценети работи, посебно забранети и казниви вреќи со брашно и друга храна,
свештеникот ги пренесувал преку капиџикот кај бедните соседи, врз кои никогаш не би можело да падне сомнеж за такво богатство.404
Крајот на комшикапи како систем престанал да постои во деценијата по
Втората светска војна, кога настанале и крупните промени во социјалниот
живот, посебно во меѓусоседските односи.

Огради и порти
Раниот индивидуален дом, и османлиски и христијански, и селски, и
градски, скоро без исклучок, бил со ограда, главно, висока, со која се обединувал во целина домот, придружните објекти и живиот добиток во него.
Била истовремено и граница меѓу два света, чие нарушување одело преку исклучиво одобрение, со најава или со домашна придружба. Системов настанал најмногу заради специфичната осаменост на муслиманскиот дом, но и
заради честите грабежи, оттаму да се случи и христијанскиот дом скоро во
ништо да не се двои од муслиманскиот и да остане таков до големите промени што ќе се случат во средината на 19-от век. Тогаш, под влијание и на

401. Георги поп Христов, Революционите борби в Битолския окръг, София, 1953, 42 - 43
402. Първата тревога, Пелистерско ехо, бр. 93, Битоля, 7 декемврий, 1943, 3
403. Сеќавање на близок род на првоборците - инг. арх. Димитар Димитровски (јуни 2007)
404. Сеќавање на Ајри Демировски, жител на Измир, Р. Турција, сега покоен
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странците, посебно на конзулите, почнало на оградата да не ѝ се дава поголемо значење какво што го имала претходно.405
Влезот во тој затворен свет бил преку делот што бил отворен за
комуникација, портата, која можела да биде и од еден и од два дела. Ако
се работело од дводелност, се однесувало за семејство што се занимава со
земјоделска работа, зашто овозможувала запрежните коли без поголеми
проблеми и кога се претоварени и висински искачени со сено и слама, да
го извршат транспортот. Таа, според тоа, била чисто стопанска, но која, по
правило, имала и додатен дел, персонален, кој служел за брза и едноставна
комуникација. Првата се отворала по потреба, втората била дневнодежурна.
Најавата за влез во домот обично се огласувала со звучен сигнал, од
кој најобичен бил - чукот. Едно време во служба била имитација на железна
рачка што удира врз метална подлога, која како остаток, сè уште може да
се сретне низ нашите порти. Покрај тоа, служеле и метални ѕвончиња, кои
како појава ќе да е од втората половина на 19 век, зашто до тоа време на
ѕвончарите непознато им било производството ѕвонци за домашна употреба,
зашто такви се употребувале само за живиот добиток.406
Следи период кога влезот станал полиберален и гостинот бил приман
сосема слободно и без најава, што станало нов квалитет и еволуција на животот. Со мали, скоро безначајни ограничувања, флексибилноста меѓу екстериерот и интериерот станала динамична, се влегувало и излегувало слободно,
но, бидејќи во домот имало и деца, понекогаш и домашни животни, влезот
бил условен со симболична забрана, со мандало.
Мандалото била тесна штичка во должина од 20-30 см, на едниот крај
со забец, кој се вгнездувал на портата, држејќи ја цврсто да не се отвора, а
на другиот била прицврстена на портата, доволно флексибилна, слободно да
може да се спушта и крева. Како механизам била мошне едноставна, па, за да
се влезе во домот, забецот се поткревал и влезот станувал слободен, по што
мандалото по слободен пад се враќало назад и го замандувал, односно затворал влезот. За човек кој милувал многу да оди по куќи и по гости и кој, всушност, почесто буцкал во некакво мандало, народот измислил лесно помлива
метафора - „Буцнимандало“.

405. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул Белег де Буга, 93
406. Исто, 91-92
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Претпортниот простор и камен
Просторот пред влезот од секој дом, иако, генерално, имал третман на
јавен, секое семејство го третирало за свој интимитет, така и се однесувало
кон него. Токму таму двата света се двоеле на внатрешен и надворешен дел,
а портата станала тврдата граница и туѓинец без дозвола или најава не смеел
да ја пречекори. Куќниот праг, пак, бил граничен столб и место со кое биле
поврзани и мноштво, сега целосно заборавени, магично - обредни обичаи,
преку него не смеел да помине за првпат новиот член на семејството, невестата, оттаму и за нејзиното пренесување на раце, зашто таму некогаш упокоените предци наоѓале вечно почивалиште, оттаму и третманот за свето.
Без овој простор незамислива била појавата и на многу книжевни и други
уметнички форми, славата на византиските акрити (епски јунаци),407 популарноста на Марко Крале и на другите епски јужнословенски јунаци,408
тука мечкарот и мечката, мајмунџијата и мајмунот, патувачките актери со
марионети и останатите забавувачи ги исполнувале своите презентации, а
коледарчињата, василичарите и другите дечиња, прилика за годишните и
другите обредни песни.
Третирајќи го за дел од семејниот интериер, а барајќи спас од здодевните и опасни гадинки, особено во спарните летни ноќи, многу семејства,
особено меѓу двете светски војни, тука барале и наоѓале спас.409 Тука битолските Евреи го переле и сушеле вешот, го готвеле дневното јадење, не ретко
и го консумирале.410 Впрочем, и сосема поинаку живееле, па да се сретне
објект во кој живеат 10-15 многучлени семејства, било сосема вообичаено.411
Како слободен и сопствен простор го третирале и занаетчиите од Битолската
чаршија уште во 19 век, извршувајќи ја редовната работа или јавната понуда
на производите.412
На овој простор се наоѓал и претпортниот камен (клупа), кој станал
битен дел од тој интимитет. Бил прилепен до влезот, од левата или десната
страна, или од обата. Тука се врзувало јажето на коњот или магарето, додека не се пренесе товарот во домот, се употребувал за времен одмор и раз407. Памятники византийской литератури IX - XVI веков, Москва, 1968, 23
408. Д-р Јов. Хаџи Васиљевић, Скопље и његова околина, Београд, 1930, 354; Григорије Божовић,

Приповетке, СКЗ, Београд, 1926, 6-7, Марко К. Цепенков, Цит. дело, кн . 5, Народни приказни, 315
409. Румелийски делници и празници от XVIII век, Отечествен фронт, София, 1978, 68
410. Љуб. Стојовић, Једна варош на Југу, отрована ратом и кризом - труе се сада хашишом, Време,
Београд, 30 септембар 1934, 6
411. Јован хаџи Васиљевић, Цит. дело, 15
412. Македонија во делата на странските патеписци, 1889-1898, 32
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говор со соседот, се формирале предвечерните маалски социјални групи исполнети со смеа, со најновите маалски и други вести, со спомени од лични
доживувања, со приказни, па и песни. Оттука се следеле и се интервенирало
врз детските предвечерни игри и кошкања, односно станал исклучиво значаен дел од животот на нашиот човек во минатото, посебно меѓу двете светски војни, кога немало, како претходно, стеги од власта и улични опасности.
Доколку не била дрвена долга клупа, бил правоаголен камен на кој можеле
да седнат и неколкумина истовремено и со тие специфики останал до нашите дни.413

Битолски претпортен камен од 1848 год. (Цртеж од Едвард Лир)

Прозорци без стакла
Прозорските стакла, како дел од станбениот стандард, дошле со големо задоцнување на Балканот, а крајот на 19 век е време кога и трајно се
официјализирале. Навистина, имало случаи кога кај побогати поединци,
особено кои престојувале во Европа, можеле да се сретнат и во првата половина од 19 век, но, генерално, да се има заштита од зимски студ, од ветер и
од други природни непогодности, да се има и пригушна летна светлина, нашиот сонародник го доживеал со доста задоцнување.
Оваа специфика на балканското бестаклено домување странските патници, доста рано ја регистрирале. „Стаклените прозорци овде се непо-

413. Елена Гагиќ, Битола низ фотографскиот опус на Марко Наумовски, Зборник Битолските фо-

тографи и битолските фотоателјеа, Народна техника-Битола и Фото клуб „Стеван Наумов - Стив“Битола, Битола, 2014, 51
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знати“, тврди Едвард Лир (1848),414 „Стаклата во Турција се реткост, вели
Русинката М. Карлова (1868), ги наоѓаме само во мал број анови и куќи; во големите манастири се случува да има една соба со стакла на прозорците, за
почитувани гости. Обично се задоволуваат со дрвени капаци или пак зиме
ги облепуваат прозорците со хартија за пишување“, вели таа415 или, уште
почесто, прозорците биле покривани со рогозини.416 Токму заради тоа, според еден западноевропеец, личните бунди најрадо служеле не за затоплување
и патување, туку за преноќевање.417
Во новите, посовремени градби, се случувало една од собите да се
опреми со стаклени прозорци, која била наменета за гостински престој, додека останатите продолжувале да се традиционални, без стакла.418 Но и тоа
не било правило, зашто собата можела да биде и „гостинска“, добро опремена, да биде и на горниот кат, како онаа во која биле сместени Англичанките Мекензи и Ибри (1863) во Ениџе, а да нема стакла на прозорците.419 Везир анот на Бабуна, каде врвела магистралата меѓу Велес и Прилеп, најпрвин
стакла немал, па по почестите реакции од патниците, се стекнал и со нив.420
Таков бил случајот и со „Јени ан“ во Битола.421 Понекогаш, и доколку ги
имало, сосема ретко се чистеле, па излепени со слој од мртви гадинки, погледот низ него го затемнувале до непробојност.422
Мајсторите кои ги поставувале стаклата во 1855 год. во Битола биле 16
на број, биле и христијани и османлии, но не биле и специјалисти за нивната
изведба, туку обични дограмаџии, па и кога го изведувале стаклењето, како
што се тврди, го правеле тоа „мошне лошо“. Покрај поставување стакла, истите изработувале и решетки за прозорци во муслиманските домови, за што
биле, како што се тврди, нешто повешти.423

414. Македонија во делата на странските патописци, 1827 - 1849, 663
415. Македонија во делата на странските патописци, 1863 - 1874, 163; Македонија во делата на

странските патописци, 1850 - 1864, 557
416. Македонија во делата на странските патописци, 1827 - 1849, 654
417. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 163
418. Македонија во делата на странските патописци, 1850 - 1864, 574
419. Исто, 573
420. Исто, 601
421. Македонија во делата на странските патописци, 1827 - 1849, 656
422. Македонија во делата на странските патописци, 1889 - 1898, 132
423. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола, Белег де Буга, 93
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Конак
Под конак во македонскиот јазик се подразбирало место за ноќевање и
одмор, управа во османлиското време, па и сарај или беговска куќа, но и самиот чин на ноќевањето.424 Сепак, најчесто се означувала муслиманска куќа
или поголема зграда за станување, кои не биле типски, градени по слободен
избор, според тоа, и во неправилна градежна форма, а, поаѓајќи од европските сфаќања, и без минимум удобност. Скоро пропишано правило било
конакот да има два дела, харемлак, наменет за женскиот и селамлик (тур. селам, поздрав) за машкиот свет. Поголемиот дел им припаѓал на жените, другиот бил приемен и деловен, во кој мажите ги пречекувале гостите или деловните пријатели. Вообичаено било кон обата дела да бидат припоени и
штали, оттаму и горниот кат да биде во неправилна форма. Тесен премин,
наречен мабени (или неутрален простор), ги спојувал селамликот со харемлакот. Сите конаци обично биле градени од дрво, нешто со вар и кал, освен
темелите и мал дел од приземјето, кај кои, од практични причини, бил употребен камен. За првиот конак во Битола, за кој има сведенија уште во 1684
год., се знае дека му припаѓал на Али спахијата, дека се граничел со куќите на
Стојко сапунџијата, Ѓорче Неделко и со црквата (таа од Варошот).425
Вообичаено било конакот да има два ката, обата идентични, да има и
поголем простор на влезот, а со цел да се добие што повеќе воздух и светлина внатре. Големиот хол, наречен диванхане, се состоел од повеќе соби од
различна големина и бил предворје на харемлакот. Најголемата соба била
претсобје, останатите служеле за ноќен престој за слугинките, освен една,
наречена „кафе-агак“, каде некаква постара жена била задолжена околу кафето, кое се варело на мангалот, кој бил обврзен дел во оваа просторија и во
лето и во зима и од каде се одело кон бањите. Подот бил од штици, одржувани бели и беспрекорно чисти. Собите биле прекриени со прекривки или
черги, а мебелот бил крајно скуден и се состоел од тврда и неудобна софа
(„шелте“) поставена во должина од двете или трите страни на ѕидовите, секогаш претрупана со перници од најразлична величина.
Мебелот во најголемата соба („бујук-ода“) се состоел од мала европска софа, неколку столови, чие место било до ѕидот, конзола, која го крепела
огледалото, украсено со две ламби или свеќници, неколкку пехари и мала
масичка поставена на средината, на која имало пепелници и цигари. Понекогаш во некои од овие простории можеле да се сретнат и ретки и необични

424. Речник на македонскиот јазик, А-Н, Институт за македонски јазик, Скопје, 1961, 346
425. Сиџил бр. 25, 1684, јануари 28,
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предмети, старо оружје или порцелан, кои, доколку биле изложени, придонесувале за извесна елеганција и убавина на прсторот, но најчесто истите биле
спакувани во кутии и пренесени во потајни места.
Најголемиот проблем во овие домови биле прозорците, кои ги имало
многу и кои биле на тесно растојание, скоро залепени еден до друг. Завесите
биле од грубо печатено колико-платно, со куси и изресени рабови, кои, погледнати отстрана, изгледале слично на партали. Благодарејќи на бројот на
прозорците, амбиентот внатре многу зависел од надворешната температура,
во лето бил претопол, во зима студен, но во тоа своја улога имала и лошата
изведба на прозорската дрвенарија.
Во османлиската куќа немало кревети. Мадраците биле тие врз кои се
минувала ноќта, а кои пред сапиење се ваделе од долапите („сергените“) и
повторно се враќале назад по минувањето на ноќта. Ноќната светлина се
обезбедувала со една или две свеќи, нешто подоцна и со петролејска ламба,
со чија бледа светлина се добивал заморен изглед на внатрешноста. Ходниците не биле осветлени, оттаму движењето низ нив да биде со ризици.
Неприкосновен дел од мебелот бил мангалот, изработен од разни метали. Заради неговата зимска (за затоплување) и летна употреба (за варење
кафе) апсорбирал големи количества дрвен јаглен.
Во османлиската куќа западаноевропејците многу непријатно и со
преврќања ја минувале ноќта, најмногу заради нападите од муви и други гадинки, кои преку денот угодно уточиште наоѓале во процепите на штиците.
Нивна привилегија бил и заштитничкиот однос на Турчинот кој секогаш се
однесувал како кон „божји суштества“, на кои не треба да им се одзема животот.
Бугарското машко училиште од крајот на 19 и почетокот на 20 век било
сместено во еден ваков конак, откупен од Малик беј, кој имал два објекта,
едниот, поголемиот, служел за харемлак, вториот бил селамлик. Поголемиот
бил прилагоден за училници, канцеларии, трпезарија и за неколку спални,
додека вториот станал заеднички интернат.426
Нешто поудобни, пораскошни и поубави градби од конаците биле сараите, кои имале и пространи и уредени дворови, преполни со зеленило и
шадрвани.427

426. Симеон Радев, Рани спомени, Български писател, София, 1969, 189-190
427. Македонија во делата на странските патописци, 1875-1878, 246-248
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Низа од битолски турски домови со еркери покрај Драгорот

Сарај и кула
Уште во раниот османлиски период квалификативот за сарајот бил
најблиску за претставите за богат и раскошен индивидуален дом, односно
за палата. Кога Марко Цепенков сакал да ја истакне исклучивата убавина на
Валијатската порта во Битола, истата ја компарирал со „Сарајот на змејот
од Пелистер“.428
Еден таков во Битола, кој опстоил и до Првата светска војна, кога е и
разрушен, бил домот на хаџи Смаил бег и Мустафа ефендија од Емир Маало
во Битола (Чинарот), за кој имаме и фотографија, како и пошироки информации, благодарејќи на д-р Јевто Дедијер, кој ја посетил Битола непосредно
по влегувањето на српските војници во 1913 год.
Од страната на улицата истиот имал 27 метри должински, од кои, едниот дел заземал 18, другиот 9 метри. Околу него имало широка бавча обградена со авлија, со која се формирала импресивна градежна целина. Низ
бавчата течел јаз, а на средината на авлијата се наоѓал и впечалив медрмерен шадрван. Сарајот имал форма на правоаголник, во кој подолгите страни
биле двапати поголеми од кратките. Влезот бил на средината, околу кој, лево
428. Марко Цепенков, Цит. дело, Преданија, 118
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и десно, се наоѓале широки соби со печки, кои се ложеле од соседните соби.
Долги миндерлаци се протегале во секоја соба, а вратите биле меѓу два ѕида.
Заедничкиот влез бил послан со мермер, собите со штици. Во средината
на влезот се наоѓал шестострано издигнато место од каде се издигале мермерни столбови врз кои паѓала тежината од балконот. Внатрешноста била
исполнета со богато изведена дрвена резбарија. На вториот кат имало заеднички влез до собите и од него се добивал прекрасен поглед кон Пелистер
и кон сета друга околина. Секоја соба имала сопствен пристап до таванот.
Семејствто во зима се прибирало во просториите од долниот кат, а во лето
на горниот и токму заради тоа во собите немало посебни средства за греење.
Постарите битолчани раскажувале дека сарајов во својата историска
биографија можел да се пофали со неколкувековно постоење.429
Со вакви сараи Битола можела да се пофати и со многу други.

Сарајот до Дрвеното мовче на реката Драгор

Кулата, пак, претставувала „висока камбанарија“, лоцирана скоро во
секој поголем чифлиг, која, покрај за времено станување, најмногу служела
како засолниште при напади од разбојници. Била во квадратна форма од
три до четири ката, од кои најнискиот се употребувал како амбар за чување
семиња, но и за други потреби, а другите, светли и воздушни, за живеење за
429. Д-р Јевто Дедијер, Нова Србија, СКЗ, Б еоград, 1913, 200-201
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време повремените посети на чифликсајбијата или како одбранбен систем
при грабежи. Бранителите во неа можеле да опстојат повеќе денови, водејќи,
притоа, како што се тврди, и вистински огнени битки со напаѓачите, додека
не пристигнела помош или напаѓачите самоиницијативно не се повлечеле.430
Ваква кула во Битола сè уште постои, се наоѓа во дворот на ОУ „Стив
Наумов“

Растеж на станбениот стандард во христијанскиот дом
Од акварелот на Едвард Лир (1848), кој се однесува на реката Драгор
и на станбените објекти покрај Безистенот, лесно може да се утврди дека
и во средината на 19 век се живеело со стандард од подалечното минато. И
сега актуелни биле приземните, еднособни или двесобни трошни дрвени
куќарки, во кои се влегувало директно од улицата и во кои земјениот под
бил првиот контакт. Оттаму, се поставува прашањето, ако тоа била основната специфика за валијатски центар, каква ли била за другите, помали градови и села. За Кратово се тврди дека куќите „се, главно, дрвени и ги носат
трагите на нивното долго постоење“,431 за Струга дека биле „дрвени, ниски
куќи“,432 такви, „бараки“ биле и најголемиот број битолски домови дури и
во децении пред да стапи 20 век на одбројување.433 Заради тоа, во големите
горештини спас од здодевните гадинки за спиење луѓето ја одбирале и улицата.434 навика што ја практикувале најмногу Евреите и до депортацијата.435
Преод од ваква, тесна барака со земјен под, во посовремен дом станало
живеалиште во кое под ист покрив се обединувале и семејството и домашните животни. Веројатно истото се случило доста рано и од практични причини, заради заштита и од грабежи, а и од психолошки причини, домашното
животно отсекогаш се третирало не само за верен сотрудник, и за член на
семејството. На една страна, таму престојувале домашните животни (Велушина, бр. 7), на друга (2, 3, 4), на повисоко ниво, луѓето. Останатите делови
биле помошни и за покомотен живот (8. 9).436 Како граница меѓу нив слу430. Македонија во делата на странските патописци, 1875-1878, 251
431. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 233
432. Исто, 553
433. Македонија во делата на странските патописци, 1879 - 1888, 80
434. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 236
435. Соопштение на 97-годишниот пензионер Димитар (Митко) Велјановски
436. Стефан Тановић, Српски народни обичаји у ђевђелиској кази, Српска краљевска академија,

књига XL, Београд - Земун, 1927, 298 - 300; Македонија во делата на странските патописци, 1827
- 1849, 631, 679
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Домови покрај Драгорот (Цртеж на Едвард Лир)

жела и обична сламарица, онаа што се употребувала за спиење437 или делот
на луѓето бил малку поткренат, онолку колку само да се назначи.438Истиот
останал и до крајот на 19 век, сè уште бил од глина и без прозорци, само со
дрвени капаци, со средишно огниште од каде чадот излегувал не преку оџак,
туку преку покривот.439
Следи потоа уште една, посебно значајна промена, која започнала да
се применува некаде во првите децении од 19 век и која ги прифаќа европските стандарди. Во Битола такви имале неколцина, главно, „виенци“, односно „странци“. Во Воден тој дом имал два ката, долниот бил од камен, горниот од дрво. На горниот просториите се варосувале, најчесто со бела боја,
а се пропрскувале со сина, просторот да биде игрив. Таквиот дом во Прилеп
бил со пространи светли соби, чисти, опремени со перници и простирки. Понекогаш можел да се сретне и скапоцен часовник, кој времето го исполнувал
со музика.440 Мебелот и неговиот распоред и сега „јасно покажува дека овде
строго се задржува начинот на кој живееле татковците и дека допирите
со западните земји не го измениле семејниот живот.“441
437. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола, Белег де Буга, 68
438. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 631
439. Британски документи за историјата на Македониија, том 4, 242
440. Македонија во делата на странските патописци, 1850 - 1864, 575. 595
441. Исто, 284
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Компромисниот дом

Ваквата просторија имала третман за „гостинска соба“. Била заштитена со строга забрана за домашно користење, дури и за влегување на домашната челад, а со цел да биде подготвена во секое време за гостин. Била и
најсветлата и најубаво уредената, со миндерлаци, со разнобојни перници и
со пердиња. Ја имала и иконата на семејниот светец-заштитник, кому му се
палело кандило, а која се наоѓала обесена на ѕидот442 или во едно од ѕидните
шкафчиња, познати како кивот, кое се затворало по извршената молба.443
Првите четири камени згради во Битола, кои „импонирале“, се појавиле
во четвртата деценија од 18 век. Во 1843 год. ги регистрирал Јозеф Милер, а
биле подигнати во Квартот Димитри, односно во „европскиот“ дел.444 Такви
објекти наскоро следат, се формираат и улици, една покрај реката Драгор,
во која објектите им припаѓале на високи државни службеници,445 другата
во спомнатиот христијански кварт. Нивниот заеднички број катадневно
се зголемувал и во 1856 год. обата кварта веќе биле оформени 446 и тоа е
највидливиот почеток на новиот, европски, станбен стандард во Битола.

442. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 680
443. Македонија во делата на странските патописци, 1864 - 1874, 165
444. Македонија во делата на странските патописци, 1827 - 1849, 556
445. Македонија во делата на странските патописци, 1850 - 1864, 23, 293
446. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола, Белег де Буга, 44
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Квартот Бејлер Маалеси
Во средината на 19 век поголемиот дел од елитната муслиманска населба покрај реката Драгор, со уникатни станбени објекти, препознатлива
и со ласкавото име Бејлер Маалеси (Беговската Населба), била веќе оформена. Била изнаредена со станбени објекти од европски и ориентален тип,
кои им припаѓале на високи административци и воени личности со титули
на аги, бегови и паши. Натпревар било да се живее тука, уште повеќе да се
има и сопствено живеалиште, зашто со тоа се потврдувала или се стекнувала
припадност во елитата, истовремено се добивало и живеалиште крај кое,
благодарејќи на реката, деноноќно струел провев со мириси на бор, елка и
планински цвеќиња, како и летно освежување што доаѓало од чистата планинска вода.
Квартов стартирал од Црн Мост и, барем за почеток, завршувал до Мостот кај судот. Кога интересот, и заради врските со службените задолженија
што се извршувале во блиските крајдрагорски институции и заради станбените предности, се проширил и на запад и на исток, станал дури и најдолгата
и најкомпактна населба што некогаш воопшто била оформена во Битола. Со
цел да се експлоатираат колку што може поизобилно предностите што ги
нудела реката, населбата градежно се определила да биде со дворски широчини во заднинскиот дел, а лицето свртено кон речниот тек. Освен неколкуте
објекти, кои го негирале ова правило, останатите се свртиле кон минувачот
за да го поздрават со својот фасаден раскош од убави мермерни влезови, богати шари и други слични изведби.
И денес, и со малобројните остатоци што останале заради бомбар
дирањата во Првата светска војна, овој дел плени како амбиентална целина,
дури и понагласено од толку фалениот „Широк Сокак“. Видливи се, се разбира, и болните траги и ништења од војната, па може само да се замисли
каков впечаток оставал за време од расцветот. Восхитот скоро бил сеопшт,
како и кај Јохан Хан (1858), кој го запишал ова: „Градежниот стил на овие
куќи е своевидна смеша на ориенталското и европското, што понекогаш
остава еден грациозен впечаток и украсувањето на фасадите со живи бои,
доколку овие не се премногу шарени избрани, им дава навистина кокетен
изглед.“447
Бејлер Маалеси од десната страна стартирал со беговски конак за кој знаеме дека меѓу двете светски војни во него беше се сместил

447. Макекдонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 293-294

„Битолско десеткнижие“

119

ГРАДБИ

Беговски дом покрај Драгорот (подоцна Италијански конзулат)

гимназискиот интернат, а за време бугарската управа станал централен затвор. Во тоа време бил приземен, со голем двор и со повеќе простории.
Од ретките објекти надолу што останале сочувани и денес плени пространиот дом на Изет паша, со своите 20 соби од приземје и кат и со двор
(булевар „Први мај“-96), кој во 1916 год., како репрезентативен и погоден за високи гости, послужил и за времена резиденција за принцот Ѓорѓи
Караѓорѓевиќ.448
Следи потоа и домот на Кенан Зија, син на Зија бег, а овој, син или внук
на двеметрашниот валија на Битолскиот валијат, Абдулкерим паша Надир, кој 7 години поминал на воено школување во Виена и кој одлично говорел германски.449 Неговот правнук Кенан Зија и по турското напуштање
на Битола во 1912 год., останал во родниот град, политички се активирал, достигнал и до народен пратеник во Белград. Домов бил отуѓен во
1922 год. и негови нови сопственици, како и за сите други беговски куќи

448. Д-р Глигор Тодоровски, Српски извори за историјата на македонскиот народ 1913-1917, За-

вод за унапредување на стопанството во СРМ, „Самоуправна практика“- Скопје, Скопје, 1981, 362
449. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 294-295
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Беговски домови меѓу Гимназијата и Ректоратот

од Крајдрагориево станале христијани, едно време живеело и познатото
семејство амбереџии Стерјеви.450
Остаток од османлискиот период од оваа страна се и двата објекта на
денешното Музичко училиште, од кои едниот, со атика и мермерна плоча,
која сè уште е премачкана со малтер, но на која се препознаваат обележја на
воени оружја, со што се потврдува дека и тој му припаѓал на воено лице од
висок ранг. Впечатливиот мермерен саркофаг во дворот на „Исхак џамија“,
според некои, сугерира дека му припаѓал на овој сопственик.451
Останатите надолу од оваа страна ја немаат велелепноста на претходните, еден сарај, што оставал посебен впечаток кај Дрвеното мовче, може да
се доживее само преку разгледница.
Првиот раскошен беговски објект од левата страна на Драгорот е оној
на Сади беј (булевар „Први мај“ -5), кој е регистриран и на акварелите на
Едвард Лир (1848). Во неговите визбени простории имало бунар и капатило, а катовите биле со новоприменетиот пруски свод од средината на 19
век. Во христијански раце преминал во 1934 год.452 Денес е напуштен скоро

450. Тапија од 30 февруари 1922 год., семејна документација на Стерјеви
451. Соопштение на д-р Муџаид Асимов, турколог
452. Тапија од 9 јули 1935 год., семејна документација на Михајло Петровски, внук од син на купува-
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и во целосен распад. Следи потоа домот од приземје и кат на браќата Азми
беј и Рамиз беј (бр. 11), исто така, со простран двор зад домот, кој во 1930
год. за 1.000 златници бил купен од Владимир Василев, штотуку вратен печалбар.453 Доаѓаат потоа неколкуте домови на вонредно богатиот Малик беј
(бр. 15-а), продадени на христијани во 1929 год. за 5.600 динари во злато.454
Домот бр. 17, во кој по ослободувањето беше сместено Радио Битола, исто
така, бил беговски и му припаѓал на еден од побогатите османлии. Слично
е и со објектите што следат, од кои највелелепни се оние на семејството Цилевци и на Мице Минов, па и објектите на Музејот на албанското писмо и
семејството Георгиеви, како и тие околу малата плоштатка и на Гимназијата
и Ректоратот на Битолскиот универзитет.455

Улична врвулица (цртеж на Едвард Лир, 1848)

Бејлер Маалеси, меѓутоа, продолжил да се шири и понатака. На запад од левата страна, како што објавуваат разгледниците, изникнале велелепни станбени објекти, меѓу кои се наоѓал и домот на прочуениот Риза беј,
влијателна и богата личност од градот, а од левата страна, исти такви, некои
со камено приземје и со два еркера како два ката, кои малку потсетувале на
Куќата на Робевци во Охрид. По долното течение на Драгорот, од местото

453. Тапија од 22 октомври 1930 год., семејна документација на Владимир Василев
454. Тапија од 28 ноември 1929 год., семејна документација на Христо Попов
455. Александар Стерјовски, Битола-Реката Драгор, 255-263
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каде што завршувале крајдрагорските пазари, односно сега од Ленски Мост,
вакви беговски објекти, исто така, се јавуваат, некои и со раскошни фасади.
Бејлер Маалеси според политичките прилики го менувала своето име
почесто. По Младотурската револуција левата страна како признание за придонесот на водачот на востаниците, именувана е во „Нијази беј“, српските
власти за обете страни се определиле за престолонаследникот и добила ново
заедничко име, „Принц Александар Караѓорѓевиќ“. Именувањето со принц
го прифаќаат и бугарските власти, па поновото станува „Престолонаследник
Симеон Трновски“. Промена се случува и по ослободувањето, кога станува
Булевар „Сталин“ (29 ноември 1944). На истата седница на општинскиот одбор кога е решено тоа, и „Широк Сокак“ станува „Маршал Тито“,456 па следат промени на имињата и на дел од останатите улици.457
Конечното надолжно пробивање на Крајдрагорието, она што остана негибнато, делот од Црн Мост до дрвеното мовче кај Каваци од десната страна
на реката, каде бил Централниот бугарски затвор, потоа и дел од индивидуалните објекти што се наоѓале во непосредна близина на реката (Тромбевци), како и амамот („Амамот на Аќиф бањаро“) биле срушени458 со што
била оформена и најдолгата улица во градот.

Квартот Димитри
Растеж и промени
Скоро во исто време кога се оформувал Бејлер Маалеси, истото го изведувал и еден друг елитен кварт, христијанскиот, кој, заради црквата околу
која се беше се сместил, познат станал како „Клисе“, „Црквено Маало“, односно и како „Квартот Димитри“.459 Кога во посета на Битола дошол познатиот француски патописец Ами Буе (1836-1838) таму беше наишол на 4 новоизведени улици.460 Се простирал на приближно истиот простор на кој и
претходно се наоѓал дел од градот, Варошот. Откако Воената болница, која
се наоѓала во оваа регија, се дислоцирала во Јужниот воен кампус, овој дел
456. Архив-Битола, Фонд Градски народен одбор (1944-....), Записничка книга, стр. 69
457. Архив-Битола, Фонд Градски народен одбор (1944-....), Записничка книга, 2,240.1.53/146
458. Архив-Битола, Фонд Градски народен одбор (1944-....), Записничка книга, стр. 118; Кутија

бр. 2, 2.240.2.76/187
459. Д-р Јован хаџи Васиљевић, Цит. дело,
460. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 244
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му се препуштил исцело на новопечени христијани богаташи, кои своите
капитали беа ги стекнале во странство, посебно во западноевропските центри. Слично на муслиманската елита од Крајдрагорјето и тие позабрзано и
послободно почнале да го окупираат и да формираат пошироко заедничко
живеалиште. Почнале да надоаѓаат и конзули и во позајмени објекти да ги
сместуваат своите конзулати, како и новоотворените банки, потоа и Грчката
митрополија, грчката црква, Општинскиот театар, неколкуте училишта, со
што се оформил, не само посебен, но и втор елитен кварт.461
Нешто откако се случил и егзодусот на Власите од Москополе, Пинд
и Грамос и нивното преселување во Битолско и во Битола, дел и од нив,
главно, побогатите, исто така, се определиле за трајно настанување во оваа
регија.
Имало и Македонци (Робевци), но повеќето биле пребогати Власи, кои
потпаѓаат под силното влијание на грчката пропаганда. Богатството на некои успеал да го дознае рускиот конзул Скрјабин и го забележал во својата
книга за Битолскиот вилает, издвојувајќи ги, меѓу другите, и овие: Христо и
Георги Дума, браќата Сонти, Константин Кацујани, Мацали, Георги Папазоглу, Стерјо Лала и др.462
Тие се, ете, дел од новата елита во градот, кои се двојат не само според
„француското руво“,463 но и според начинот како живеат, како го замислуваат и како го градат својот дом. Генерално, тој осега е од тврда градба, има
приземје и кат, катот служи за ноќен престој, а дневната соба поврзан е со
долните простории. Во форма е четвртест и е со алуминиумски покрив, со
камени балкони, преку кои се открива нагласената љубов кон сонцето и светлината, има и прекрасна фасада, многу врати и засводени прозорци и основниот впечаток што го остава е дека „можеби е тесен за сопственикот, но е
толку голем и убав, што е и толку пожелен за минувачот“.464
Квартов денес го сочинуваат улиците „Стерјо Ѓорѓиев“, „Славко Лумбарковски“, „Јорго Османо“ и „Белградска“ и влезен е веќе и во народната
песна како „Влашконо Маало“ („Во Влашконо Маало, жолти куќи високи“).
Многу од од овие објекти и денес го привлекуваат вниманието и претставуваат значајно културно-историско наследство. Еден од нив е и домот
на семејството Татарчеви од улицата „Стерјо Ѓорѓиев“ - 21, скоро осамен со
својата непробојност на внатрешниот зелен мир и интимитет. Освен бал461. Д-р Јевто Дедијер, Нова Србија, СКЗ, Београд, 1913, 196
462. Политическия и економическия сведения о Битолскомъ виляете, собранния россиско импе-

раторскимъ вицекосуломъ Н. Скрябинимь, 32, 66
463. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 60
464. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 155
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конот, изведен од ковано железо и со мермерен под, кој виси над малата
плоштатка од улицата, скоро ништо не навестува на раскошот што се открива кога ќе се раскрили старата и тешка дрвена порта, наследство од минатото. Сето тоа љубоморно е заштитено и со посебно внимание, најмногу
со високата авлија што се протега по целата должина до соседниот дом. Калдрмата внатре уште од портата се шири до двата влеза на домот (главниот
и помошниот) и до првите цвеќиња од дворното зеленило. Посебна е, колоритна и мозаична е. Не се употребени вообичаените калдрмирани мазни
камења, туку камчиња, изведени во форма на Давидова ѕвезда. До главниот
влез водат мермерни скали, влезот е дрвен и со обоени стакла. Внатрешниот
хол е простран и ги поврзува собите од приземјето и скалите од импрегнирано тешко дрво, кои водат кон горниот кат. Денешните сочувани тавански
и други сликарски изведби говорат дека овде се внимавало на секоја четка и
на секое длето на уметникот.
Не знаеме кој бил нарачателот, кој бил изведувачот и кога точно е извршена градбата. Записот на мермерната чешма од дворот говори за 1901
год., но дали таа е и годината на градбата, остана непознато. Лесно се зклучува дека домов служел и за станбено уживање, а и за профит, зашто во некогашниот простран јужен дел имало огромен склад за житарици кој можел
да збере количина и од 10 тона, од што произлегува дека сопственикот или
се занимавал со земјоделие, или бил богат чифликсајбија.
Дали Константинос Георги Киријакис, чиј мермерен саркофаг со
необична богата орнаментика и мошне успешно мермерно торзо, кој го
пронајдовме во Буковските гробишта, му се препишува домов е и првиот
сопственик, е посебно прашање. Според записот на гробот, починал на
70-годишна возраст, во 1921 год., а новиот сопственик, во 1937 год., преку
јавна лицитација, станал Данило Татарчев, еден од акционерите на Текстилното претпријатие кај Црн Мост.465
Ист таков, велелепен објект, од приземје и кат и симпатичен двор, кој
е со два влеза, едниот на ул, „Славко Лумбарковски“- 6, меѓу 1906-1909 го
граделе гопешани, со средства на Наум хаџи Коста, трговец. Неговиот син
Александар имал патничка агенција и станал претставител на фирмата „Дуран“, која тргувала со лесни коли, додека Александровиот син, Диоген, следел правни науки во странство и откако се вратил во Битола, станал судија
во битолските судови од каде и се пензионирал.
Објектов привлекува внимание не само со внатрешната функционалност, влезот и габаритот, а и со посебната фасадна изведба, особено од
465. Податоци од д-р Никола Татарчев, син на Данило
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првиот кат, која е лиена и е единствена во градот. Семејното предание тврди
дека истиот извесно време служел и како Грчка митрополија.
Наспроти него, од другата улична страна, се наоѓа ист таков, четириаголен двокатен објект, со мало уредено дворно место, кој во поново време
го откупило семејството Давкови. Претходно тука било сместено Бугарското
трговско агенство, од каде, од балконот, во 1904 год., за првпат се рашириле
примамливите звуци на турските мааниња од првиот битолски грамофон,
набавен од Истанбул од Андреј Тошев, бугарскиот трговски агент, кога бил
на службено патување, мамејќи ги турските ноќни стражари да ја запостават
стражарската задача и неодговорно да им остапат прилики на илинденските
револуционери да сновеат низ улиците.
Внимание привлекуваат и двата објекта на семејството Балабан (ул.
„Стерјо Ѓорѓиев“ - 34 и 32), од кои, едниот е уличен и крајно запоставен,
скоро и напуштен, а со необично богатата фасадна орнаментика, единствен
во градот. Воодушевуваат влезот, столбовите, кои го крепат широкиот балкон од ковано железо од вториот кат, полустолбовите и мноштвото, скоро
безбројни, фасадни украси (посебно фигури од луѓе), богатиот мермерен
материјал за скалите и во внатрешноста. Бил дом на семејството на д-р Аврам Балабан (Балабаноглу, Балабанидис) (1865-1913), познат хирург, гинеколог, сопственик и на аптека од крајот на 19 и почетокот на 20 век, која се
наоѓала во близина на домот.

Домот на Балабан
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Лекарските прегледи и хируршките интервенции ги вршел во помал,
функционален и со вкус граден објект во дворот, кој се состои и денес од
високи визби, приземје и кат, изведен со столбови и атика. Пар столбови
го крепат балконот од првиот кат, ист таков ја држи и атиката. Мермерот
е на влезот, бил и во операциската сала, кој денес е пренесен во дворот. Во
приземјето некогаш имало само една соба и внатрешни кружни дрвени
скали кои воделе до горниот кат, каде, покрај операциската, постоела уште
една собна просторија. И таа, и другата од приземјето, служеле за постоперациски времен стационар за болните врз кои зафатот го извршувал Балабан,
заедно со асистенката, ќерката од првиот брак (Василики), која му станала и
инструменталиска.
Д-р Аврам Балабан во Битола пристигнал во периодот меѓу 1899-1901
год., откако работел кратко време и на други места. Потекнувал од Кесарија
(Турција), а животот го завршил во Битола како жртва на пегав тифус, како
мобилизиран лекар во српската војска. Со втората сопруга, која потекнувала
од семејството Османли, добил 4 сина, од кои двајца ја одбрале професијата
на таткото (д-р Ѓорѓи, д-р Пастор) од кои само еден, д-р Ѓорѓи, останал во
Македонија и работел како медицинско лице466 додека д-р Пастор, Хипокрит
и Димитрија заминале за Белград.467
Нема податоци кога точно објективе во Битола се подигнати, но бидејќи
десетина години престојувал и работел како индивидуален лекар тука, нема
да се погреши дека и тие потекнуваат од тоа време, односно дека се градени
во првите години од 20 век. Со спецификите со кои се одвојувал како индивидуа, високиот раст, исклучиви долги и мошне негувани и впечатливи
мустаќи, рецептите со посебни аголни цветни и други украси, единствени
во архивата на аптекарката Рајна Алексова, како и желбата и интимниот и
ризичен операциски чин на абдомен на жена во фереџе да се овековечи на
фотографија, изведен заедно со ќерката асистенка и аптекарот османлија, го
издвојуваат за ексцентричен и дека веројатно таму треба да се бара и одговорот за единствената убавина и посебноста и на неговите објекти.
Ваквите објекти во квартов, подигани или доградувани во континуитет,
се бројни и истиот го издвојуваат како заокружена и посебна целина.

466. Петар Бојаџивски, Здравството во Битола низ вековите, 166, 299
467. Договор за купопродажба на недвижен имот, 4. 12. 1963-Битола, Семејна документација на Томе
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За време бугарската управа Квартов добил ново име, „Кварт Робев“,
најмногу заради познатото охридско семејство Робевци, кое со генерации
живеело и се множело во него.468

Живот среде екслозивна верска омраза
Населбава отсекогаш, и кога била „Маало Дабижив“, и кога била Варош
и кога била и „Црквено Маало“, била изложена на многу чест изблик фундаменталистички жестокости. Не морало за тоа да има и директен повод, доволен бил само квалификативот „неверници“, па запалени поединци или групации да поведат крваво оро низ неа. Централната власт имала сознанија за
таквите случаи и повикувала на смиреност и толеранција. Еднаш, во 1589
год., според поплаките на верниците од „Мехмед челебијната џамија“ („Јени
џамијата“), застанале против некои љубопитни христијани од околината,
кои, ѕиркајќи преку џамијските прозорци, попречувале, наводно, во богослужбите, па побарале одобрение за интервенција. Високата Порта веднаш
препознала обид за покритие за насилен акт, чиј крај и обем би бил крајно
неизвесен, оттаму да реагира државнички, односно сосема смирено и праведно, сугерирајќи првин вистината точно да се утврди и доколку поплаките навистина се потврдат, давала одобрение, но не за друго, блиските
христијански куќи, од каде потекнувале љубопитниците, да им се одземат
и да им се препродадат на муслимани, но и тоа да биде изведено преку соодветна праведна купопродажна постапка, односно сопствениците да бидат
обештетени „според соодветна цена“.469
Ваквите примери, се разбира, можат само да се набројат и да се сретнат
во османлиската документација, додека секодневието било сосема поинакво
и секогаш насилно. Христијанинот, генерално, бил „неверник“, според тоа, и
„нечист“, оттаму илјадници причини и поводи да биде малтретиран и гонет.
Не дај боже случајно, уште полошо, намерно да го допрел „Куранот“, светата
муслиманска книга, понекогаш да допрел и парче хартија („на неа е напишано божјото име“),470 уште помалку и најлошото, да влезе в џамија,471 е,
тогаш настанувале експлозии со крајно неизвесни последици. Една, во 1747
год., за која не ѝ се знае поводот, многу христијани од Битола биле насилно

468. Публични събрания въ Битоля, Пелистерско ехо, Битоля, 19 декемврий 1942, 1
469. Македонија во XVI и XVII документи од цариградските архиви, 72
470. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 222; Румелийски делници и праз-

ници, 146
471. Румелийски делници и празници, 145
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обрежани и засекогаш вброени во муслимани.472 Ваквите случаи, по правило, изнудувале потреба од општинска и чуварска служба, групна или поединечна, па еден меѓу нив, субаша, уште во 1740 год., бил и ангажиран за
тоа, го знаеме и неговото име, Хасан.473 Кога се случило, пак, Грчкото востание од 1822 год., насилствата станале толку жестоки и неизвесни, па да се заштити енклавава морале да се ангажираат и стотина платени сејмени, чија
задача била деноноќно да се стационираат во неа, зашто постоела сосема реална опасност од тотален геноцид. Како живееле и како се чувствувале, пак,
жителите во ова маало додека траеле ваквите настани, можеме само да претпоставуваме.474
Ваквите случаи немале број и крај. Во 1851 год. ниту една жена, вклучително и сопругите на странските конзули, не смееле да се појават на улица
без обврзното фереџе.475 За да се избегне сето тоа, како што соопштува рускиот конзул Ростковски (1893), валијата совреме ги повикувал старешините
на муслиманските квартови, преку нив да ги предупреди сите муслимани,
особено ороводачите, дека тој „и за најмало безредие и без суд ќе ги протера
виновниците во Јемен“.476 Големо олеснување и за власта и за христијаните
биле годините кога немало „никакви пламнувања на муслиманскиот фанатизам, нити пак посебни големи потисништва врз христијаните“.477
Ваквата состојба ќе потрае, потоа и значително ќе се измени со големите промени што ги донесе Младотурската револуција.

Широк Сокак
Востановување
За настанувањето на најрепрезентативната улица во Македонија, „Широк Сокак“, најголем придонес во почетокот имал еден мост од 15 век на реката Драгор, Мостот на Дели Шахин. До подигањето на другиот, Сунгур чауш
бејовиот, бил првиот и единствениот кој го користеле не само жителите од
обете населби, левата и десната страна, и сите останати, и оние кои имале на472. Сиџил бр.51, 1748, март 21, бр. 226
473. Сиџил бр. 47-69, 1740, јули, трета декада, бр. 64
474. Турски документи за македонската историја, 1818-1827, 82/81
475. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 52
476. Симон Дракул, Македонија меѓу автономија и дележот, прв том. 167
477. Исто, 200
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мера да го посетат градскиот пазар, а доаѓале од околнитге села, и оние кои
биле на пропатување низ Битола и сите останати. Сознанијата говорат дека
бил подигнат на приближното или на истото место каде што е и денес преминот во близина на Безистенот и „Исхакие“.478
Бил најдиректната врска што доаѓала од имаретот на Сунгур чауш беј
(денес ул. „Јане Сандански“), кон која се приклучувала и меѓуградската магистрала од Прилеп и северните населени места и продолжувала на југ, кон Солун. Пред да го напушти градот, а откако ги прибрала и патниците и од западот (селата, Ресен, Охрид и др.) го допирала источниот раб на христијанската
населба Дабижив и слободните, земјоделски површини кои гледале кон
Ниџе479 и токму врз неа постепено ќе се оформува и надградува подоцнежниот „Широк Сокак“.

Продолжителна врска меѓу мостот, Пекмез Пазар и „Јени џамијата“

Бидејќи во средината на 16 век веќе била основана и новата, муслиманска населба околу„Јени џамијата“, наскоро и Горната чаршија, магистралава, од мостот натаму, првин се пробила низ обете нив, за да продолжи
потоа низ ниви и ливади, следејќи го правецот. Кога и овој дел ќе започне
да се пополнува со станбени објекти, особено откако на слободен простор
478. Александар Стерјовски, Реката Драгор, 125-129
479. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 293
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ќе нагргнат влашките семејства и ќе го окупираат до граничната линија до
втората битолска река, Курдерес, овој дел ќе добие и патни пресекувања запад-исток, врз кои ќе настанат денешните улици „Д. Мурато“ и „Солунска“,
распределувајќи го сиот простор во три комунални целинки, содржински и
меѓусебно блиски, но и со препознатливи разлики. Хаотичното османлиско
улично искуство оставило и тука траги, кои се состојат во непродуктивни
улици, слепи улички, забележливи и денес.
Втората природна пречка, Курдерес, која и не била некоја голема, лесно
се прегазувала, оттаму и мостот на неа да е од подоцнежен датум. Планерите
со него имале визија, го направиле да е од цврст материјал, од камен, оттаму
и името Камен Мост (изговаран како акценска целина), кој денес го нема, но
регијата остана препознатлива со неговото име.
Еден од клучните моменти од физионимирањето и прераснување на
„Широк Сокак“ во главна улица, се случило некаде во средината на 19 век,
во кое голем придонес дале француските лазаристи, католички ред, чија централа се наоѓала во Париз. Кога дошле и откако ја оцениле како најпогодно
место од каде ќе можат да ја шират својата мисија во поширокиот регион
на Македонија и Албанија, одлучиле тука и да се настанат. Најзаслужен за
тоа бил првиот лазарист, подоцнежниот супериор, Жан Жозеф Лепавек, кој
пристигнал во 1850 год. и кој веднаш улицава ја оценил како најпогодна, зашто не само што била главна, имала и објект во кој можела да се смести неговата мисија и без задршки да отпочне со работа. Било тоа хотелот за офицери на османлиската војска, кој бил на јавно отуѓување, бил кон тоа и нова
градба, двокатен, репрезентативен, ги надвишувал околните дрвени приземни објекти за еден кат и кој наполно би ги задоволил планираните потреби за сместување и на мисијата и на школото. Со помош на вториот
француски вицеконзул во Битола, Белег де Буга, првиот (1854) бил Адолф
Флорат,480 биле обезбедени 12.000 златни франци од француската влада, извлечени од верските фондови, па во 1856 год. хотелов бил откупен. Потегот
бил многу умешен, зашто, не само што ги сместил првите лазаристи и штотуку формираното француско училиште, таванските простории послужиле
да се востанови првата кататоличка капелка, нудел услови и за сместување
на првите две дипломатски мисии, на Франција и Австрија.481
480. м-р Анета Шијаков, Интересот на Франција за Македонија за време на Турската Империја и

францускиот конзулат во Битола, Во: Конзулска Битола и историските, современите и идните
куллтурни и уметнички врски...253
481. Александар Крстевски, Изучувањето на францускиот јазик во Битола во минатото, Во: Македонско-француски врски, Друштво за наука и уметност-Битола, Друштво за француски јазик и култура- Битола, Битола, 1999, 312
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Следи потоа, повторно со државна материјална помош и проширување
на мисијава со уште еден објект од приземје и два ката од десната негова
страна, малку подоцна и со трет, кој во крајот на 19 век прераснал и во хотел („Лирија“) со што се оформил мал комплекс од еднообразни објекти од
приземје и два ката, кои зафаќале 50 метри должински, истите имале прекрасни фасади и станале архитектонско јадро со француски вкус и обележја,
кое многу силно ќе повлијае врз натамошните изведби во улицава. Со сето

Објектот на Воениот хотел на „Широк Сокак“

тоа улицава уште еднаш ќе се потврди како главна, кон тоа и најубава, па
преку неа не ретко да се препознава и градот. Источниот широк простор се
преобразил во огледна зеленчукова и овошна градина со производи за интерни потреби, наскоро ќе придонесе и за облагородување на оваа стопанска дејност со нови сорти зеленчук и овошје, донесени од Франција и за градски потреби.

Имиња и импресии
И „Широк Сокак“, како и сите улици во градот, почнувајќи од последните децении на 19 век, била подложна на административни мерки од
именувања и преименувања. Првин била „Хамидие Џадеси“, според султанот
Абдулхамид (1876-1909), по Младотурската револуција станала „Авенија на
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слободата“, но за цело време, останало и османлиското „Локантбој“.482 Кога
османлиската власт се заменила со српска, препознатлива била како „Крал
Петар“, кое траело до 1941 год., кога повторно е заменето со име на власто
држец, „Цар Борис“. Ниту месец дена по влегувањето на партизанските единици во градот, односно почнувајќи точно од 29 ноември 1944 год., била
прогласена и за „Маршал Тито“ и таква ќе остане скоро до нашите дни.483
„Широк Сокак“ е најстаро и најупорно име. Дописникот од Битола за
бугарскиот „Цареградски весник“ уште во 1898 год., како општопознато го
користел сосема слободно во дневната комуникација.484 Кога српските власти по Првата балканска војна повеле општа акција за бришење на муслиманските траги, премачкувајќи ги со малтер сите видливи муслимански симболи и записи, се задржале и врз името. Го задржале додатокот „широк“, но
решително го отфрлале „сокак“, па улицава била преименувана во „Широка
улица“ и таква употребена била и за рекламирање стопански и други фирми
и во локалниот службен неделник „Општинске новине“.
Најновата и општоприфатена промена, која и наполно ги истиснала
сите претходни, и службени и традиционални имиња, се случило по Првата
светска војна, кога станала „Корзо“.485
Откако крајдрагорските популарни променади од 19 век се напуштиле
и беа се префрлиле во центарот на градот, избирајќи го „Широк Сокак“, кој
сега станал не само пријатно шеталиште, каде граѓаните во летните предвечерни часови можеле да се сретнат, да се дружат, да се опуштат, користејќи
ги и услугите што ги нуделе кафеаните, слаткарниците, киносалите, тој станал „Корзо“. Во него можел да се открие сега најновиот доселеник што се настанил во градот, печалбарот што се вратил по години отсуство, да се презентира најновата генерација адолесценти, девојката што се замомила и
посакала да биде забележана, новата брачна девојка што стапила во брак итн.
Многу строго правило станало никако да не се излегува таму во делнична облека или неуредено, туку секогаш во најновиот костум или фустан, не само за
празник или на прошетка, и воопшто, по што прераснал и во култна улица
и постарата популација битолчани, која ја има запаметено таа нејзина спе
цифика, со тоа име и денес ја препознава.486

482. Тврдење на пензионерот Зухди Малик
483. Архив - Битола, Фонд Градски народен одбор (1944-....), Записничка книга, стр. 69
484. Цареградски весник, бр. 31. 31. 07. 1898
485. „Корзо“ е италијански збор (corso) и значи шеталиште, најмногу градско
486. Александар Стерјовски, Битола - Калеидоскоп, 347

„Битолско десеткнижие“

133

ГРАДБИ

Наскоро, со сите тие атрибути, особено со новите градби, многу поразлични од останатите, започнала да го привлекува и вниманието, особено
на оние кои за првпат доаѓале и ја откривале Битола. Меѓу првите, запис ќе
остави Русинката М. Карлова, која, по многубројните станици од подолгата
балканска рута, во Битола беше дошла во 1868 год. и еве што запишала (децидно не е спомнато за која улица се однесува, но од поттекстот сосема јасно
се подразбира): „Во што уште се разликува Битола од другите турски градови? Тоа е постоењето аптека, фотографски салон, слаткарница, а исто
така и натписи на фирми (на грчки јазик) на некои дуќанчиња“.487
Слични импресии нудат и други:
За „Широк Сокак, најубавата улица во нашиот град“, се говори во една
дописка во бугарскиот „Цареградски весник“ од 1898 год.488
Во 1908 год. во неа уживал кафеанско и друго гостољубие и добро ја
запаметил и Бугаринот Петар Завоев.489 Спиридон Гопчевиќ во последната деценија од 19 век своето првично запознавање и откривање на градот почнал оттука,490 како и Григорије Божовиќ,491 кој во Битола беше дошол од пропандистички побуди и престојот му траел период од пред и по
Првата светска војна.492 И за Хрватот Едо Марковиќ (1924) станала првата
импресија и најубавата улица, која, според него, била „чиста и одлично калдармирана улица, дури и за западноевропски сфаќања“ 493 итн.
И така со ред и за другите посетители импресиите отпочнувале скоро
секогаш со неа.

Строги правила за градба
Посебното значење што го добила улицава ја поттикнала локалната
власт по Првата балканска војна за воведување за некаков ред за подигање
нови објекти по османлиското самоволие. Првин била пласирана општа, не
премногу обврзувачка препорака, важечка за сиот град, која гласела: „еднаш
засекогаш треба да престане навиката да се подигаат куќи на места на кој
каде ќе му текне“,494 по кое, како тест, отпочнало од оваа улица. Следувало
487. Македонија во делата на странските патописци, 1864-174, 199
488. Цареградски весник, бр. 31. 31. 07. 1898
489. Петръ Завоевъ, Писма от Македония, София, 1916, 132
490. Спиридон Гопчевић, Цит. дело, 113
491. Гр. Божовић, Урезане истине, 1930. 38-39
492. Григорије Божовић, Приповетке, СКЗ, 1940, 63
493. Edo Marković, Sa našeg Juga, 1924, 68
494. Битољске вести, Општинске новине, Битољ, 20 јануар 1913, 5
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потоа и предност во акциите во имфраструктурата и првите камени коцки,
како замена на обичната калдрма, да отпочнат да се применуваат тука, од
пред хотелот „Босна“ во 1929 год.,495 процес кој продолжил и следната година.496 Ивичњиците на потегот од хотелот „Босна“ до Драгорот во вредност од
6102,05 дин. во 1930 год. беше ги добила фирмата на инж. Вангел Самарџиќ,
се разбира, како и секогаш, преку обврзната лицитација.497 Подигањето,
пак, на новите станбени објекти и за оваа улица станале регулирани, првин
како препорака („не би требало да се дозволи да се подигаат ниски и од слаб
материјал згради“), за да прераснат потоа и диктати (18 април 1928 год.),
кои гласат: „Зградите во оваа улица треба да бидат од тврд материјал, да
бидат најмалку од приземје и еден кат со висина од најмалку 8 метри, со
обврска општината да го следи ѕидањето на зградите и да попречува секогаш кога тие ќе бидат од слаб материјал и кога се приземнат и кога немаат
најмалку 8 метри висина“.498
Тој датум е клучен, кога престанале да се издаваат дозволи за штали и
куќарки скрпени набрзина и од било каков материјал, некои прилепени и до
коловозот, туку за објекти што требало да ја красат улицава. Тоа услови не
секој да може да се јави како инвеститор овде, туку само богати трговци, лекари, банкари, печалбари, односно кои можеле да ги исполнат условувањата.
Се јавил натака и градежен натпревар, кој се состоел овде да има што повисока и поубава куќа или дуќан, поубави фасадни украси, видлива склоност
да се и увозни, најмногу солунски, но и од други странски земји, кое отпочна
да влијае натака и врз другите улици.
Набргу „Широк Сокак“ доби и електрично улично осветление, па улицава ќе стане уште порепрезентативно и уште попријатно и омилено шеталиште.

Нови градби со парни броеви
Улицава денес има околу 600-700 должински метри и, за разлика од
поранешниот „Широк Сокак“, која отпочнувала од домот на Иконому, сега
стартира од ул. „11 Октомври“, која врви покрај црквата „Св. Димитрија“.
Половина од изнаредените дуќанчиња до поранешното „Геобиро“, некогаш, а и сега, се од приземје и кат, имаат и заеднички покрив. Во минатото

495. Книга бр. 21, 28 мај 1928, т. 1
496. Книга бр. 21, 9 ноември 1929, т. 9
497. Книга бр. 24, 12 ноември 1930, т. 7
498. Книга бр. 21, 18 април 1928, т. 1
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Почеток на „Широк Сокак“ со „Салоник банк“

поседувале и метални кепенци, а аголниот, првиот дуќан, отсекогаш бил од
дрвена конструкција. Сеќавањата говорат дека тој што бил прилепен до некогашниот „Салоник банк“ („Геобиро“) (бр. 24) му припаѓал на познатиот
битолски издавач на разгледници и книжар Анастас Цали (1902-1908), кој
по Балканските војни заминал за Грција и никогаш повеќе не се вратил.499
Меѓу двете светски војни во дуќанот до него, а од неговата десна страна
(бр. 22) сеќавањата говорат дека работела столарска работилница.500
Велелепен објект од приземје и кат и денес претставува некогашната
„Салоник банк“, филијала на „Салоник банк“ од Солун, која со банкарска дејност отпочнала со работа во 1893 год.,501 односно, според едно друго
тврдење, во 1906 год.502 По османлиското заминување и натаму продолжила
да извршува банкарска дејност, првин преку „Народната банка на Кралството Србија“ (1913), потоа преку „Француско-српската банка“, а од 1920
год. и преку „Битолската банка“. Последнава завршила со ликвидација, а од
1945 год. во објектов се сместила гостилницата на Кирил Костов, „Гурман“,

499. Димче Најдов, Цит. дело, 9
500. Лични белешки на Ѓорѓи Ристовски („Лепи Ѓокица“), сопственост на неговиот син Евгениј. Бла-

годарност за нивното отстапување
501. Трајче Грујоски, Битола, Друштво за наука и уметност - Битола, Битола, 1971, 33, 88-89
502. Милош Константинов, Занаети и еснафи во Битола и околијата, Научно друштво - Битола, Битола,1961, 148
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следат потоа и други корисници, и Хотелско-угостителското претпријатие
„Хунап“ (1945-1949), Народниот музеј - Битола, а од 1952 год. повторно се
смести банка, „Комунално-инвестиционата банка“, за на крајот да го преземе „Геобиро“.
Денес, со ударен натпис и подолго време, објектов се нуди за продажба.503
Прилепен до него е мошне интересниот, и оригинален според архитектонскиот изведбен проект, тој на некогашната „Југопластика“. Се состои од
приземен дуќан во кој, меѓу двете војни, работела бакалница (денес претставништво на Почесениот конзулат во Битола на Руската Федерација).504
Нагоре, до првиот кат и мансардата води тесен високоскалестен ходник, пред
кој стои мермерна плоча, со текст поврзан со меѓувоеното Урсово синдикално движење, чие седиште се наоѓало во горните простории. Првиот кат е
со еркер и со три балкони, од кои, едниот е над еркерот, двата други, поставени странично од него. Мансардата, над која има и доминантна атика, има
широк балкон изведен по целата должина и од три дела, која до 1918 год. воопшто ја немало и, според разгледниците, објектов имал само приземје и кат.

„Југопластика“

503. Роберт Михајловски, Новооткриен турски натпис на зградата на Геобиро - Битола (Солунска
банка), Зборник на трудови, бр. 4-5, Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија - Битола, Битола, 1983/84, 161-167
504. Лични белешки на Ѓорѓи Ристовски („Лепи Ѓокица“), сопственост на неговиот син Евгениј. Благодарност за нивното отстапување
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Следат потоа два индивидуални објекта кои ги регистрирале и разгледниците од османлискиот период, од кои првиот
до скоро бил продавница на „Тетекс“, другиот, катниот, е станбен, а приземјето е продавница.
Наредниот (бр. 30) е еден од поубавите и над приземните дуќани,
има стан покрај кој има широка
тераса. Фасадата е од препечени
тули, единствена во Битола, доколку се изземе погорниот објект
од оваа регија, кој е урнат при изведбата на Големиот плоштад и
во кој ординација имале хирургот д-р Косиќ и неговата сопруга,
заболекарка. Широкосокачкиот
објект ( бр. 34) беше го подигнал
и во него живеело и работело
познатото битолско семејство
Чопи, Димитрие, аптекар, сиВелелепниот објект наспроти „Југопластика“
на местото на денешниот споменик
нот Александар, лекар, и внукот
Алкивијади, аптекар.505 На постарите разгледници нема тераса, од
што може да се претпостави дека градежните измени се случиле при обновата по жестоките бомбардирања од Првата светска војна. Аптеката и лекарската ординација се наоѓале во приземните, дуќанските прстории, во кои
ординирале и Димитрие (до 1900 год.) и Алкивијад (до 1938 год.)506 Санитетскиот лекар Александар Чопи, заедно со соколот Чехот Адолф Бартипан,
на 8 јуни 1923 год. на платото пред Црвената касарна за првпат во Битола
беа организирале многу успешен натпревар на жив шах.507 Една од гранатие фрлени од италијанските авиони, на 5 ноември 1940 год., паднала и врз
овој објект.
505. Исто. Димитрија Чопи како аптекар работел во Битола до 1900 год., Александар бил хирург во

болницата, додека внукот Алкивијад, продолжил со аптекарската дејност до 1938 год., кога се иселил
во Солун (Петар Бојаџиевски, Здравството во Битола низ вековите, 234-235)
506. Петар Бојаџиевски, Здравството во Битола низ вековите, 254
507. Соколски јаван час, Битољски трговински гласник, бр. 23, Битољ, 12 јуна 1923, 3
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Меѓу овој дом и тој што следи, кој му припаѓал на д-р Димитри
Вафијадис, има тесна слепа уличка во која се збрале неколку станбени
објекти. Сопственик на едниот било семејството Копачка (бр. 38), во другиот, со многу фасадни постари украси, живеело прилепското семејство Бомбол, кое беше се преселило за трајно во Битола (бр. 36), а во нивна близина
се сместиле уште и две други и сите располагаат со помали дворни места.
Следи велелепниот објект на д-р Димитри Вафијадис. Денес е сочуван
со својата првобитна и автентична праизведба (бр. 40). Ја има квадратната
форма, често применувана во Квартот Димитри, има визбени простории,
приземје, и, за разлика од останатите, и некаков меѓукат. Следи првиот кат,
па мансарда, од каде пука поглед врз сиот град, посебно врз Пелистер. Влезот до портата го сочинува првиот одмор, кој е повлечен и до кој водат мермерни скали директно од улицата. Одморот посебно е означен со два столба
изведени во јонски стил и со кратки железни огради, кои го обележуваат
просторот со кратки железни огради. Портата е дрвена, со орнаменти и вообичаени прилози за звучна најава. Внатрешниот подиум, од каде водат скали
за горните катови, за дворот и визбените простории, е мермерен и мозаичен,
а таванската изведба е со рака на сликарски мајстор.
Насекаде е употребена изобилна и надворешна и внатрешна орнаментика, украсни столпчиња, кои ги има и на мансардата, аголни и ѕидни
украси, заштитни прозорски дрвени ролетни, како и омилени заштитни додавки во поголемиот број што ги има, впрочем, и во други битолски постари
домови, што говори дека во него за сето време многу се внимавало, не само
на удобноста, а и за окото. Кога точно е подигнат објектов нема податоци, но
се знае дека во 1883 год. во еден од приземните дуќани била сместена аптеката на Ристо Алексиќ, брат на првата школувана битолска аптекарка, Рајна
Алексиќ (Алексова).508
Мошне интересен е, не само објектов, и биографијата на градителот
д-р Димитри Вафијадис. Потекнувал од с. Магарево (Битолско), медицински факултет завршил во некој од европските центри и целиот работен век
го минал во Битола како самостоен лекар од општа пракса и како лекар кој
повремено бил ангажиран во градската болница. Починал во Битола во 1912
год. Бил познат како запален гркофил, едно време и претседател на Грчкиот
комитет, веројатно оттаму и нагласена склоност негова кон елинското градежно искуство што е применето во домов. Со убедувања, уцени, притисоци,
закани и слични насилни методи, успеал извесен број и Македонци да при-

508. Исто, 255
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влече во Грчката патријаршиска
општина.509 Бил следен и затворан од османлиските власти заради таа дејност, а неговиот брат
Анастасиос бил и учесник во
Грчкото антитурско востание,
каде и загинал, со четата што самиот беше ја оформил.510
Спроти објектот на Вафи
јадис од малата уличка, аголно
поставена претходно се наоѓала
приземна трошна куќарка од два
дела, која во 1938-1939 год. беше
ја откупил познатиот битолски
угостител Лазо Кривашија и на
нејзино место беше го подигнал
својот велелепен дом. Според
семејното предание, и тој, покрај
неколку други, е дело на архитектот Григорие Ташковиќ. Има
Објектот на Вафијадис (фото на П. Ставрев)
приземје и кат. Во приземјето
уште од првиот ден беше се сместила Хипотекарната банка (денес „Вип“) а на горниот кат, во неколку пространи соби, аголната, со широк
балкон и со многу украсни елементи и со влез од помалата улица, живеело
семејството на сопственикот511 (денес почесни конзулати на Р. Франција и Р.
Турција, пред некоја година и на Британија).
Следи потоа впечатливиот дом-лепенка на двајцата браќа Диковци,
Алексо и Методија (бр. 42, 42-а). Потеклото им е битолско, генималско, кои
имале и уште еден брат, Сотир, со кого во 1900 год. заминале на печалба во
САД. Првин се вратил најстариот, Алексо, во 1907 год., зашто по смртта на
татко им, останале сами мајката и сестрата, додека третиот, Сотир, останал
засекогаш во туѓина. По враќањето и на Методија, обајцата, со парите од печалба, отпочнале заедничка работа, занимавајќи се со трговија на градежно

509. Исто, 232, бел. 556
510. Пандели Цали, Страници од македонската борба , Солун, 1932, 34, 37 (Превод од грчки на ма-

кедонски јазик, ракопис, сопственост на Завод и музеј - Битола)
511. Битољске новости, Вардар, Скопље, 07.12.1933, 4
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дрво. Кога работата добро им
тргнала, набавиле и гетер и успеале да стекнат пристоен имот, па
наскоро формирале и семејства,
Алексо се оженил за Фанка, додека Методија за Викторија, по
потекло од познатото семејство
Османли. Купиле вакафско место на „Широк Сокак“ и во 1925
год., инспирирани од дом виден
на разгледница, отпочнале со изведба на своите лепенки, кое потраело до 1928 год. Годината на
изведбата и денес фигурира на
фасадите, ја има и во секој хол од
приземјата и е првиот поздрав до
секој посетител.
Објектот има два истородни
влеза, секој дел по два дуќана
(вкупно 4), по еден кат и по една
мансарда, третирана како поЗнамиња на странски земји
себен кат, со капатило, кујна,
сандакодаја и спални. Распоредот и планот донесени се од странство, Австрија. Собите имаат велелепни
изведби од собослики, изведени од кичевска тајфа, која работела во тоа
време во една од битолските цркви. Скапиот мебел донесен е, исто така,
од Австрија, каде браќата патувале почесто заради трговијата со трупци.
Во собите имало и калиеви печки, од кои егземплар има уште во домот на
Методија. Фасадните украси и впечатливите фигури над уличните влезови,
исто така, се увозни, австриски.
Како и сите повидни и имашливи битолски семејства и Диковци ја минале истата голгота по војната. Привин биле прогласени за воени профитери
(„ратни богаташи“), потоа преку тортура им било одземен спечалениот имот
(златото и пиланата), биле иселени од домовите, дури и 2 години минале в
затвор. Како последица на сето тоа, два месеца по ослободувањето, еден по
друг починале, оттаму и денешната денационализација на имотот стана незначителна сатисфакција за наследниците.512
512. Писмено соопштение на Гордана Дикова, адвокат од Сиднеј, Австралија (25. 11. 2018)
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Домот на Диковци

На старите разгледници по лепенките се гледаат изнаредени приземни трошни градби од времето на османлиите, во кои меѓу двете светски
војни на една стои натпис на чешката фирма за чевли, „Бата“. Била имот на
семејството Пешка, со чија кирија го исплаќала дуќанот од хотелот „Босна“,
во кој работела нивната слаткарница „Ерос“.513 На тоа место во наше време
ќе биде подигната современа стоковна куќа, денес е грчкото „Веро“.
Пет градби, прилепени една до друга, го чинат комплексот што следи,
од кои (бр. 48) е хотелот „Милениум“ (некогаш сопственост на месниот богаташ Србиновиќ, кој, кај Девеани имал и летен дом („Вилата на Србиновиќ“,
која ја користеле високи партиски функционери по ослободувањето), како и
другиот, бр. 52, исто така, хотел, обата од приземје и два ката, додека останатите, од приземје и кат, сите, особено бр. 54, имаат прекрасни фасади.
Градбите бр. 44 и бр. 52 се и со надворешни регистрации на годината на
подигањето - 1929, од што може да се заклучува дека овој дел на Широк Сокак, до некогашниот хотел „Босна“, во изведбата завршил околу овој датум. Со својот надворешен раскош најмногу привлекува објектот бр. 54, но
успешна внатрешна декоративност имаат и останатите, чии сочувани егземплари сè уште можат да се сретнат. Објектот бр. 54 е од приземје и кат,
меѓутоа на постарите разгледници може да се види дека имал и уште еден кат

513. Соопштение на Александар Пешка
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и дека, заедно со објектот на Замаули, сочинувале мал комплет од приземје
и два ката.
До некогашниот хотел „Босна“ (денес на тоа место е паркиралиште за
коли) се наоѓаат уште два објекта, на спомнатиот д-р Михајло Замаули (бр.
56) и фурната со стан, на Паско (бр. 58) (денес продавница на „Вип“) од
приземје (каде била фурната) и кат (во кој живеел сопственикот). Објектот на
д-р Замаули на постарите разгледници е без денешниот еркер, кој за првпат
се појавува околу 1915 год. на целата должина од средишната просторија
од првиот кат од што произлегува дека објектов во меѓувреме доживеал доградба. Како и во минатото, и денес, има два влеза, од главната улица, со
дрвена порта во старинска изведба и другиот, од задниот дел, од каде се влегува за вториот кат и до канцелариите на почесниот конзулат на Р. Србија
и Р. Албанија. Приземјето и првиот кат сопственици се наследниците на д-р
Замаули, со вториот кат располага Општината.
Објектов го градел д-р Михајло Замаули (?-1917) на местото, според
семејното предание, врз приземен старински објект, донесен како невестински дар од младата сопруга Василики. Своите студии д-р Замаули беше ги
почнал во Атина, ги продолжил во Париз, каде ги завршил, специјализирајќи
геникологија и акушерство. Се вратил и се настанал во Битола трајно, тука
и го завршил животот. Пред да го подигне овој дом, живеел во некогашната „Светославска“ улица (денес „Ленинова“), а причина да го гради шорокосокачкиот дом била желбата за унапредување на работата.514 Времето на
подигањето не се совпаѓа со домот на д-р Димитри Вафијадис, зашто ќе да е
од нешто подоцнежен датум, но со него го врзувале блиски професионални
односи, како и членството во прогрчки здруженија.
Лекарската работа д-р Замаули ја извршувал како приватен, но и како
лекар повремено ангажиран во патријаршиската болница „Евангелизмос“.
Во Првата светска војна бил мобилизиран од српската војска, се заразил и
починал од пегав тифус во 1917 год.515
Приземјето од објектов подоцна било издавано под рента, била сместена и аптеката на Михаили Нита,516 потоа го користеле и други закупувачи.
Меѓу двете светски војни до него била пекарницата и станот на Паско,
познати среде битолчани како „Фурната на Паско“. Просториите на фурната
денес ги користат претставниците на „Виповата“ компанија.

514. Марина Апостоловска, Стари семејства, Абакус Комерц, Скопје, 1999, 73-74
515. Петар Бојаџиевски, Здравството во Битола низ вековите, 164/411
516. Исто, 255
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По фурната, преку патот што води кон училиштето „Гоце Делчев“, некогаш се наоѓал хотелот „Ориент“ (од 1912 год. „Босна“), кој бил еден од постарите и најуредените, во кој, на катот, пред Втората светска војна била сместена Женската неполна гимназија, додека приземните простории служеле
за ресторан и како дуќани. Целосниот крај, по пожарот што избувнал во 1939
год. на горниот кат, поврзан е со подигањето на Плоштадот „Гоце Делчев“.
Откако се преминувала улицата (денес „Д. Мурато“), на самиот агол од
другата страна, се наоѓал другиот познат градски хотел, „Централ“ и неговата многу популарна летна бавча. Од нив надолу продолжувале дуќани од
приземје и кат, сите срушени при градењето на хотелот и киносалата „Трудбеник“, при што успеал да преживее само денешниот објект на „Телекабел“.
Со својот прекрасен дворен влез, мермерните скали, столбовите што крепат
балкон од првиот кат, најверојатно се најзаслужни да преживее до денес, кое
не им успеало на двата други хотела што следеле - „Синтагма“ (од 1908 год.
„Конституција“) и „Ројал“ (штабот на младотурците). На нивно место денес
е оној архитектонски одбивен објект, „Зградата на внатрешни“.
Меѓу него и следниот (бр. 82) врската е пасаж кој овозможува премин
во ул. „Томаќи Димитровски“. Во 1926 год. објектов го граделе доселеници
од Крушево, фотографите Папакоч, оттаму на атиката од северната страна
над првиот кат, изведена како мал еркер е записот - „1926 ЈКП“. Следат 4
други до новоградбата („Балкан“) преку кои лесно може да се опише и кратката широкосокачка градежна историја и на овој дел. До Папакочевиот прилепен е доминантниот и раскошниот за око, со многу украсни елементи и
со два железни балкона објектот бр. 84. Бидејќи уличните влезови овде им
се отстапени на дуќаните, во него се влегува од заднинскиот дел. До него е
мал, приземен дуќан од неколку квадратни метри (бр. 86), какви што во минатото ги имало многу во оваа улица и во градот. Меѓу двете светски војни
служел како туристичка агенција, потоа се сместил златар, сега е некаков бутик. Следи влез за внатрешен двор, во објект во кој се живеело, па објект од
приземје и кат (бр. 88) кај кој продавниците работат, а станот зјае празен,
случај и со соседниот (бр. 90), познат како „Kaj Цане Боксеро“, заради популарната ќебапчилница од долниот кат). Над неговиот прв кат стои запис
дека е подигнат во 1922 год., со што се открива дека градежната експанзија
тука отпочнала по бомбардирањата во Првата светска војна, особено по
ништењето од експлозијата на Отвореното џепане.
Новата станбена градба, која досега до некогашниот поток, го завршува
вториот дел од „Широк Сокак“ од оваа страна.
Преку патот од другата страна се наоѓа објект од приземје и кат, каде некогаш работела маалска фурна, сега е кафуле, а првиот кат служи како хотел.
На старите османлиски разгледници имало приземен станбен објект, од што
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произлегува дека овој бил подигнат меѓу двете светски војни. Следат новата
станбена градба, па објектот во кој живеел Милтон Манаки (бр. 102), па слепата уличка од постари и понови станбени објекти, за да се стигне на крајот
до аголниот објект од приземје и кат (бр. 118) и до уште неколку други и до
денешниот хотел „Треф“. Истиот е од приземје и два ката и ги има сите елементи на традиционалните убави битолски градби. На постарите разгледници е од приземје и кат, од што произлегува дека вториот кат е граден подоцна. До него некогаш се наоѓал хотелот „Београд“, некогаштното седиште
на српската пропаганда. И тој денес со својата изведба (бр. 128) е украс, особено плени делот што е испуст над улицата со полустолбовите и со другите елементи и над кој за првпат може да се сретне старотурско писмо и
хиџриска година, што дава за право да се заклучува дека го градел муслиман,
исклучителен случај за оваа т.н. „христијанската“ улица.
Прилепен до него е некогашниот дом на Дореви, преселници од село
Патале, кое во градот важело за едно од најпознатите егзархиски семејства,
оттаму, кога во 1896 год. првиот егзархиски владика Григориј пристигнал
во Битола и одејќи пеш од Желеничката станица кон градот, придружуван
од огромна маса граѓани, првата постојка и одморот, по лична желба, ја направил тука.517 Доре Василев го градел во последните децении од 19 век и
во еден од приземните дуќани беше ја сместил својата книжарница, една од
првите во градот, главно, со книги на словенски јазик.518 И тогаш и денес бил
од приземје, кат и мансарда и со многу простран двор во задниот дел. Во Битола беше дошол во последната деценија од 19 век,519 имал три сина (Панче,
Иван и Аце), кои оставиле длабоки траги и во револуционерната и културната дејност на македонскиот народ. Аце станал дежур на Смилевскиот
конгрес,520 другите двајца се впишале во убавите страници на културата и
дипломатијата на Бугарија. Иван станал турколог и дал значајни преводи од
турски на бугарски јазик, Панче се искачил до пратеник во Османлискиот
парламент, потоа станал и бугарски дипломат во неколку странски земји. Во
1942 год. Иван на кратко беше дошол во родниот град, умрел ненадејно и почива во семејните гробишта во „Св. Недела“.
Меѓу овој и последниот дом од оваа страна, се наоѓал објект од приземје
и кат (бр. 132), возообновен целосно, кај кој претходно имало и фасаден

517. Ал. Д. Пиронковъ, Въ Битоля преди 50 г., бр. 25 Пелистерско ехо, Битоля, 6 јулий 1942, 4
518. А. Д. Пиронковъ, Въ Битоля преди 50 години, Пелистерско ехо, бр. 25, Битоля, 20 Юлий 1942, 1
519. Тодоръ Краиничанецъ, Семейството Доревци отъ с. Пътеле-Леринско, Пелистерско ехо,

бр. 34, Битоля, 22 августъ 1942, 3
520. Георги П. Христовъ, Аце Доревъ, Пелистерско ехо, бр. 34, Битоля, 22 августъ 1942, 4
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запис со годината на градбата - „1932“, кој повеќе го нема, а во кој денес работат медицинска лабораторија и продавница за чевли.
Последниот, бр. 134, има приземје и кат, влезот му е не од главната
улица, туку е страничен. Катот е граден аголно и со еркер, а и фасадните
украси го прават интересен и привлечен.

Нови градби со непарни броеви
Од спротивната, левата, непарната страна, „Широк Сокак“ почнува со
денешниов објект на „Вип“ продавницата (бр. 29), кој османлиските разгледници го откриваат дека во 1893 год. и тој и тие до него ги имале истите градежни специфики. „Виповиот“ е аголен и со истиот железен балкон над влезот и со истите фасадни украси. Околу 1930 год., со печалбарски пари од САД
беше го купил Тодор Костовски, кој ѝ го отстапил на ќерка си Анастасија за
да ѝ послужи како невестински дар и кога таа, пет години подоцна, се омажила за Сотир Зиса, познат битолски кондураџија, го донела во новиот дом,
потпомагајќи му да ја развие својата работа. Тој, не само што вработил 7-8
мајстори и калфи, ја проширил работата и во Скопје и Крагуевац, стекнал капитал и купил уште две куќи, едната во елитната „Белградска“ улица, другата
спроти црквата „Св. Димитрија“.521
Прилепениот до Зисовиот, од приземје и 2 ката (бр. 41), денес невселен е со истите фасадни специфики што ги имал и во 1918 год., како што открива една стара разгледница. Меѓу него и тој од бр. 45, кој е од приземје и два
ката, се наоѓа помал, од приземје и кат (бр. 43), кој, исто така, ги задржал поранешните фасадни специфики, има железен балкон и мансарда. Долги години, дури и неколку по ослободувањето, на неговиот балкон се вееше француско државно знаме, станар му беше Французин, Марсел де Вос, прв почесен
конзул на Р. Франција во Битола. Бил учесник во Првата светска војна, во
Битола нашол животна сопатничка, оформил семејство и останал да живее
до заминувањето за Франција. Во меѓувреме станал многу активен член на
Француско-југословенскиот клуб, дал придонес во формирањето на Француските воени гробишта во Битола и ги подучувал учениците од Гимназијата на
француски јазик. Постарата генерација гимназисти го паметат како добар педагог, а неговите деца како дружељубиви, кои продолжиле да комуницираат и
по заминувањето во Франција со своите врсници од Битола.522

521. Соопштение на Ленче Зисовска, снајка на Сотир од помалиот син Михајло, пензионерка
522. Д. Димитровски, Последниот конзул Марсел де Вос, Битолски весник, Битола, 7 декември 1

1975, 9
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Рекламирање на Рајна Алексова на работата и добротворните прилози што
ги давала за сиромаштијата (јануари 1913)

До него се наоѓа друг, прилепен од приземје и два ката (бр. 45), во кој
нешто подоцна подолго време работела аптеката на Рајна Алексиќ, откако
го напуштила дуќанот на Вафијадис. Во истата аптека продолжиле да работат и нејзините две внуки, Роксани и Ники, исто така, аптекарки, а нешто
подоцна истиов беше преобразен во книжарница, претставништво на „Култура“ од Скопје.523
Меѓу овој и следниот, кој е со ист габарит (бр. 47), се наоѓа тесна уличка
(„27 март“), која излегува на плоштатката „Магнолија“. Има податок дека
во еден од дуќаните во 1893 год. (до уличката) се наоѓала книжарницата

523. Историјата на Алексови е мошне интересна и долга. Во втората половина од 19 век од Кавадарци
во Битола беше се доселил ахтарот (треварот со лековити билки) Ристо Алексов (Алексиќ) гледајќи
во него поголема перспектива за своето занимање. Услов за отворање аптека, каква пројавил тој во
меѓувреме, било да има барем едно стручно школувано лице вработено во неа, кое стана и мотив
својата сестра Рајна да ја испрати на фармацевтски факултет во Лозана (Швајцарија). По нејзиното
дипломирање во 1906 год. таа се вратила во Битола и обајцата заеднички ќе ја отвораат аптеката во
објектот на д-р Вафијадис. Потоа отспротива (денес НЛБ) ќе го откупат приземјето и првиот кат, па
во приземјето ќе ја преместат аптеката. Набргу и стасаната за студии Роксани, ќерка на Ристо, е испратена и во Лозана. Таму таа го наоѓа животниот сопатник, Словенецот Алојз Франц, со кого по
дипломирањето животот го продолжуваат заеднички во град во Словенија, но доаѓа војната, Алојз
трагично го завршува животот, а Роксани со синот (Алојз) и ќерката (Марта) трајно се преселуваат
во Битола, каде и таа и сестрата Ники стануваат познати аптекари (Соопштение на д-р Димитар Секуловски (Пицаки), зет од ќерката Марта на Роксани)
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и печатницата на браќата Пили,524 а меѓу двете светски војни работел и
кондураџијата Тамбуровски.525
Тесниот објект од приземје и кат (бр. 49), чиј влез бил од страната на
улицата, а денес од задниот дел, бил во сопственост на Томаки Хрисоку,526 за
кој сегашните сопственици тврдат дека бил лекар или аптекар.
Следел дом од приземје со два дуќана и кат, со железен балкон, со влез
и за дуќаните и за домот, од страната на главната улица, на првиот приватен аптекар во Битола, Лоренцо Пери. (бр. 51)527 Криќанецот Пери, кој во
Битола оформил семејство и останал до крајот на животот (неговиот гроб се
наоѓа во Буковските гробишта),528 аптекава беше ја отворил пред 1843 год.
Јозеф Милер пишува дека домов служел и како хотел и дека „бил со многу
вкус уреден.“529 Потем работел и неговиот син Аристотело Пери, исто така,
аптекар, како и нивните наследници, роднини од семејството Цали. Меѓу
двете светски војни темелно бил реконструиран иако некогаш излегувал на
главната улица и бил прилепен до сегашната зграда од југ („Штрала“), по
востановувањето на новиот пат што води кон поштата, влезот е преместен на
јужната страна и објектов дислоциран за 1-2 метра подалеку од коловозот на
главната улица. Градежниот план, според семејното предание, беше го подготвил познатиот битолски архитект Григорие Ташковиќ. Над дуќанските
простории денес стојат два балкона од тврда градба, кои биле изнајмени од
познатата фирма „Сингер“ за рекламирање (нејзиното лого сè уште стои на
аголниот дел од фасадата). Просториите за станување од катот изведени се
со еркер од јужната страна, што го прави еден од поубавите и успешно прилагодени на околниот архитектонски амбиент.
Следат, според старите разгледници, една до друга високите, раскошни
градби, сите со иста висина, од приземје и два ката и со богатство фасадни
украси, вкупно 5, доколку се исклучи Католичката црква, сите од втората половина на 19 век, кои заеднички придонесуваат за восхитувачкиот презент
на оваа улица, зашто претставуваат и мал истороден комплекс.
Првиот, одејќи надолу, некогаш му припаѓал на забарот Александар
Штрала. Од рекламата што ја објави во 1913 год. неговиот татко во локал524. Печатарството и издаваштвото во Битола, Друштво за наука и уметност - Битола, НИК Ми-

кена-Битола, Битола, 1998, 82
525. Лични белешки на Ѓорѓи Ристовски
526. Исто
527. Димче Најдов, Цит. дело, 24/43
528. Александар Стерјовски, Јавното здравство и превентивната здравствена заштита во Битола,
Херакли комерц - Битола, Битола, 2016, 45
529. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 557
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ниот седмичник „Општинске новине“ може да се дознае дека својата стручност тој беше ја стекнал во Европа.530

Денешниот „Гете“, некогаш со османлиско знаме

Весникарска реклама на Штрала, чија
ординација се наоѓала во него

Објектот до него е лепенка и
сопственик денес е Еврејската заедница на Македонија. Прилепениот и до него и до Католичката
црква, по ослободувањето станал
првата стоковна куќа во градот,
опшпозната тогаш како „НАМА“
(Народен магацин). Битолските
шегобијци беа измислиле и друго
име за него, „Молим-изволте“,
поврзувајќи го со учтивиот пречек на продавачот, чиј реферат
бил до влезот, кого го упатувал
кон секој новопојавен муштерија.
Горниот кат скоро до наши дни

530. Општинске новине, бр. 3, Битољ, 20 јануар 1913, 6
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служеше како врталиште, а и за проби на членовите на Културно-уметничкото друштво „Стив Наумов“.
Објектот што се наоѓа од десната страна од Католичката црква, извесно
време бил училиште и интернат за учениците на Францукото училиште на
лазаристите, едно време и училиште за учениците што ја следеле наставата
на влашки јазик, пред истата да се востанови во Лицејот на „Белградска“
улица.531
Последниот, објектот што излегува и на ул. „Рузвелтова“, кој е прилепен
и сроден со Француското школо, е аголниот, на чиј јужен раб, според старите
разгледници, некогаш стоел вертикален натпис Хотел „Лирија“.
Голем дел на оние што ги користеле овие објекти тврдат дека меѓу сите
нив постоела меѓусебна врска од визбени надолжни премини, што говори и
за нивната органска целина.
Веднаш преку ул. „Рузвелтова“ биле подигнати два прекрасни објекта
меѓу двете војни, јавен, хотелот „Гран хотел Јевтиќ“, и стопански и станбен,
Печатница и книжарница „Просвета“. Првиот, покрај кој функционирала
долго време и киносала, бил од приземје и два ката, одиграл посебна улога
како културен центар во градот. Сопственикот Никифор Јевтиќ, Србин од
Ужице, учесник во Балканските војни и Првата светска војна,532 се оженил
за битолчанка и останал во Битола до крајот на животот. Станал мошне ценета личност, имал посебен удел и во развојот на битолското стопанство (извесно време бил и претседател на здружението угостители).
Вториот сопственик, Илија Иванов (1883-1945), дошол од Плевен
(Бугарија). Во Солун, каде го учел печатарскиот занает во 1900 год. беше го
сретнал печатарот Ристо Киријаз, кој беше дошол по своја работа и по негова сугестија, заедно со двете сестри, беше се преселил во Битола и останал
до крајот на животот. Киријаз му помогнал не само да влезе во печатарскиот
занает (од 1913 год. заедно го издавале и општинскиот неделник „Општинске
новине“) и за врската за неговиот брак со Стефка, ќерка на богатиот трговец
и лиферант на жива стока за туската армија од Прилеп, Нуне Человски. Со
парите на Нуне, на име на сопругата, во 1921 год., спроти хотелот „Босна“,
на најпрометната битолска улица, откупил постар објект од приземје и кат
од битолчани кои биле на заминување за Солун и го подигнал својот луксузен семеен дом, а печатницата и книжарницата со име „Просвета“, ги сместил на долниот кат.

531. Лумина, Јубилеул де 25 де ани 1800-1905, anul 3, no. 10, octobrie 1905, 307
532. Димитар Димитровски -Такец, Перформансите на Широк Сокак, Битола, 234

150

Александар Стерјовски

Градби и население

Домот на Иванов, кафеаната на Мишиќ
и објектите надолу

Локалните власти по ослобо
дувањето не го милувале премногу, најмногу заради врските
што ги имал со претходните, бугарските власти и заради привилигираниот третман на стопанственик, уште повеќе заради
гостољубието кон видни личности од бугарската управа во
својот дом. Умрел ненадејно во
својот дом по едно тешко судско
рочиште. За цело време додека
се влечкал по судовите, адвокат
му бил Филота Фила, кој застапувал и други вакви клиенти („народни штеточини“), со што беше
си навлекол лоша репутација
пред власта, што било основа да
му се изнајде причина три месеци
да одлежи и в затвор, што било
и главен мотив за негово трајно
заминување за Белград, каде продолжила неговата блескава адво-
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катска кариера („Ги бранев на смрт осудените“, е и неговата многу позната
книга од ова време).533
Објектот на Иванов денес не е веќе на уличната мапа, не е срушен, само
е вклопен во новоподигнатиот хотел „Македонија“, кој е напуштен и лошо
маскиран со некакво долго платно што оди до некогашниот хотел на Леонида (Нида) Петровиќ „Турист“ и кој зјае празен.534
Старите разгледници откриваат дека објектот на Иванов е последниот
што се појавил на овој дел од улицата што досегал до раскрсницата, зашто и
во османлискиот период тука биле изнаредени неколку објекти од приземје
и кат, а еден бил и на местото каде што денес се наоѓа домот на Османлиеви,
кој, според висината, и доминирал. Меѓу двете светски војни започнала нивната обнова и наскоро ги имало 4, еден бил гостилница, позната според популарната скара („Кај Лесковчанецо“), друг бил хотелот на Нида, а имало
и уште два други со неутврдена намена. Вообичаена слика на овој дел биле
тротоарски изнаредени маси со бели чаршафи и со испоседнати посетители.
Последниот, аголниот, кој излегувал и на „Широк Сокак“ и на „Нема
њинова“ (денес „Д. Мурато“) бил домот на д-р Александар Османли. Семејното
предание говори дека бил подигнат во 1929 год. на место од некогашен хотел и дека бил вселен во 1930 год.535 Градежниот план беше го изработил познатиот битолски архитект Григорие Ташковиќ и истиот може да се најде во
материјалите на Подрачното одделение на Архивот на Македонија.536 Плацот,
вушност, бил невестински дар кој го донел новиот член на семејството, Марија,
ќерка на богатиот битолски трговец Лазо Сервини.537
Д-р Александар (1891-1972) бил последно, петтото дете во бракот меѓу
Дијаманди (Манди) и Марика и најуспешен во животот, спореден со другите деца, успеал да заврши Медицински факултет во Чикаго (САД), а во Битола изградил забележителна лекарска кариера, бил меѓу првите што набавил рендген апарат и што се занимавал со неговата работа и дијагностика.538
Новоизградениот дом првин имал само приземје, каде беше ја сместил
ординацијата и простран кат, додека вториот е подоцнежна доградба. Со
американско искуство за современ дом, д-р Александар се трудел да го направи и удобен и убав, вложувал средства за редок мебел во даборез, за по533. Печатарството и издаваштвото во Битола, Микена, Битола, 1999, 109-115
534. У Битољу је отворен нови хотел, Вардар, Скопље, 27 децембар 1934, 6
535. Соопштение на д-р Александар Османли, син на д-р Ѓорѓи, а внук на градителот на домот

д-р Александар Османли
536. Народен одбор на Битолска околија (1944-1965), Кутија бр. 34. 2.226.34.5/59-66
537. Марина Апостоловска, Цит. дело, 147
538. Петар Бојаџиевски, Цит. дело, 292-293/713
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ден дрвен паркет, за ѕидни сликарски изведби и за вградување меѓу првите
битолчани на новото електрично осветление.539
Од другата страна на улицата, аголниот објект, бил на Александровиот тест, Лазо Сервини (бр. 85), кој во османлискиот период бил од
приземје и кат, а денес е познат како „Домот на Елени Каринте“, атракција
за многубројните турски туристи, кои со посебен интерес со фотоапаратите
го регистрираат балконот („љубовниот балкон“, заради романтичната приказна поврзана меѓу Елени Каринте и младичот, идниот претседател на Република Турција, Ататурк). Вистинската обнова, со сите надворешни орнаменти на него, направени се меѓу двете светски војни, впрочем, како и врз
поголемиот број објекти од оваа улица.
Меѓу него и следниот (денес Синдикат и Здружение на борците - бр. 89)
се наоѓал и трет, недефиниран, како и тесна уличка, на која денес се наоѓа кафеаната „Пајтон“ и Фото „Лидија“. Бил доминантен, се состоел од приземје
и два ката, кој заземал дел и од коловозот, кој за време бомбардирањата во
Првата светска војна бил срамнет со земјата и долго време таму била поставена барака во која Фото „Морена“ ги фотографирал своите муштерии.
Како и тој, исто така, и објектот што се наоѓал преку уличкава настрадал од
бомбардирањата и на фотографиите се гледа дека му биле срушени покривот и душемињата, всушност, останати биле единствено голите ѕидишта. И
тогаш, како и денес, имал два влеза, обата од главната улица, едниот со порта
со атика и со нешто како помошен објект, кој водел кон денешниот Синдикат
и уште еден, каде што е сега влезот за кафеаната „Равена“, а бил наменет за
првиот кат, од што произлегува дека денешниот влез за Сојузот на борците
дополнително е изграден.
Неговата обнова била голема генералка, со нови, додатни градежни елементи, преземена од богат Евреин, кој станал најверојатно и новиот станар,
Аврам Нахмијас. На местото на некогашниот балкон, преку еркер се извел
овален надворешен додаток од два дела, а од јужната страна (каде што денес
е канцеларијата на претседателот на Сојузот на борците, во негово продолжение и на горниот кат, се извело и надворешното проширување). Биле поставени и два балкона, еден на главната, другиот на споредната улица и врз
двата, врз железните огради биле изведени 3 (2+1) Давидови ѕвезди, кои го
привлекуваат вниманието на минувачите, посебно на сè почестите израелски туристи.540
539. Марина Апостоловска, Цит. дело, 147
540. Меѓу ретките Евреи кои се спасиле од депортацијата во Битола на 11 март 1943 год. биле и двете

малолетни дечиња (девојче и момче) на Аврам Нахмијас. Покојниот адвокат Сотир Главинче секогаш
со трепет на душата ја раскажуваше историјата на нивното необично избегнување на смртта. Еден
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Аврам Нахмијас со своето семејство

На местото каде што денес
е плацот пред влезот на кафеаната „Корзо“ и Сопомен музејот
на Манаки, во некои од старите
разгледници се гледа некаква
продолжителна дворна ограда и
некаков станбен објект, кое оди
до комплексот од трите станбени објекти од приземје и кат
и со староградска архитектура,
кои ги стопира малата уличка,
која се пробила кон некогашното Француско училиште „Кај
калуѓериците“, денес патна врска
„Елпида Караманди“.
Од нивната спротивна
страна е денешниот аголен објект
од приземје и кат (бр. 103), чиј
влез е од главната улица, а кој
води кон дворот, а од него, влево,
преку ниски мермерни скали до
приземјето и до домот, а пред домашниот влез се исправаат пар
мермерни столбови кои го крепат

ден во неговата адвокатска канцеларија беше дошол помлад човек кој се претставил дека потеклото
му е битолско и дека се вика Жак Нахмијас, дека кај него доаѓа по препорака на белградскиот адвокат Губерина, кај кого пред некој ден бил со молба да му помогне да ја врати сопственоста на татковиот дом, во кој бил роден и ги поминал првите детски години. Губерина се оправдал дека не може
да му излезе во пресред заради неодложните професионални обврски што ги има и дека не може да
патува за Битола, но дека Главинче, доколку има можност, тој би бил сосема добра замена да го води
предметот. Следувала потоа историјата за спасот. Раскажал дека вечерта на 10 март 1943 год. тој и помалата сестричка беа се нашле во домот на албанскиот конзул, кој се наоаѓал од спротивната страна
на нивниот дом и, како скоро секој ден, играле со врсниците на конзулот. Кога дошол таткото да ги
води дома, се спротивставил конзулот инсистирајќи да ги остави да си играат, па и да преноќуваат
кај него („гледаш колку убаво си играат“) и дека тој утре рано наутро лично ќе ги врати. Следниот
ден била депортацијата, конзулот наскоро, преку дипломатската пошта, преку преминот Макази во
близина на Ресен, дечињата ги пренел преку Албанија во Италија, таму биле прифатени од познаници и пријатели, и така, еве, сега како возрасен човек тој се враќа во својата Битола. Била тоа сосема ретка и потресна историја, која, за жал, заради тогашните закони на Југославија, која забранувала странци да поседуваат имот, Жак Нахмијас не успеал да си го поврати татковиот дом. Денес,
како сеќавање на нив е фотографијата на семејството која се наоѓа истакната во кафеаната „Равена“,
доставена веројатно од роднини на семејството.
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Група бугарски актери прд влезот на клубот

балконот од првиот кат. За време Младотурската револуција овде бил сместен Бугарскиот конституционен клуб и тука надоаѓале бугарски театарски
групи да ги презентираат своите изведби.541
Следи домот од приземје и кат на семејството Хололчеви (бр. 105), едно
мошне познато охридско семејство преселено во Битола, подигнато, според
мермерната плоча од атиката, во 1887 год. (26. X.). На неа е употребено кирилично писмо и тој запис е најстар на оваа улица. Ваквиот кириличен запис ќе
го сретнеме уште еднаш на оваа улица (1892) на аголниот објект од приземје,
кат и мансарда на смејстовото Топалови, кој се наоѓа покрај некогашната рекичка Курдерес (бр. 113-а). Преселбата и на ова богато дебарско семејство
станало во последната деценија од 19 век според семејните преданија, а по
зачестените притисоци и провокации од групи и поединци албански банди.
Родоначалникот Вело Гиго Топал (1835-1892), трговец со кожи и жито, имал
проблем со едната нога (тур. топал), оттаму и прекарот кој станал и семејно
презиме, кој животот го завршил насилно, бил убиен, а пред да се случи тоа,

541. Александар Стерјовски, Битола-Каријатиди на театарот, НУ Народен театар-Битола, Битола,
2004, 166-167
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беше го подигнал овој дом со намера да се пресели во поголем и побезбеден
град.542
Отспротива негова, покрај самата рекичка, некогаш се наоѓал првобитниот хотел „Солун“ кој го користел Ташко Палигоровиќ. Во 30-год. на 20
век на тоа место бил подигнат денешниот дом на Спространови, кој донесе
многу иновативни и интересни архитектонски решенија.
Во османлискиот период, според старите разгледници, по домот на Топалови доаѓале приземни, стари станбени куќарки на чие место денес се извишува еден современ, кој не ја испочитувал архитектонската традиција.
Потем доаѓа слепа уличка со станбени објекти, па некогашниот хотел
„Југославија“, на кој, според главната влезна порта, му претходел ан. Пред да
заврши овој дел од улицава со кафеана (пред некоја година „Аероклуб“), која
некогаш била хотел, хотел „Москва“, беше се наместил привлечен станбен
објект од приземје и кат, со вообичаениот балкон од страната на улицата и со
рабни и други привлечни изведби, во кој, нешто по ослободувањето, извесно
време живеело натурализираното струшко семејство Чакар. И денес има помал двор од каде преку скали и помал одмор, се влегува во предворјето, пред
да се напушти скаличниот одмор и столбот што го крепи балконот од првот
кат. Откако на семејството Чакар им бил одземен беговскиот дом од Бејлер
Маалеси и истиот бил преобразен за времена резиденција за партиски и
државни кадри, семејството нашло решение тука, во домот на сопругата и
мајката Надежда (бр. 139). Сопругот Владимир, оцрнет како „воен профитер“ не само што го изгубил наследениот татков дом од Крајдрагорскиот
кварт, долги години останал и без работа, снаоѓајќи се потоа со голем труд да
ги изведе на пат трите деца (Иван, Кирил и Јасминка), кои станале факултетски образовани и успешни лица, Јасминка во врвен музички педагог и клавирски уметник.543 Со него, откако во 1973 год. го откупил Трајче Марковски
- Шнајдеро, и со хотелот „Москва“, завршува и овој непарен дел од улицава.

Промоции и забави
„Широк Сокак“ многу рано станал неизбежно место за јавна промоција
во градот. Завршетокот на школската година, преку марш на учениците
и наставниците од сите, без разлика, основни или средни училишта, се
објавувале на оваа улица. Преку сличен марш се обелоденувале и школските
празници, па и Денот на светите Кирил и Методиј, низ него марширале со
542. Соопштение на д-р Јован Топаловски, пензионер од Скопје
543. Марина Апостоловска, Цит. дело, 237-243
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Патријаршиски протест заради убиство

Прогласување на Младотурската револуција

иста цел, објава или повик за посета на разните спортски состави и натпревари. Се промовирале и војски, младотурците кои барале уставна монархија,
комитаџиите кои слегле од планините со своите војводи и ги поддржале во
барањата, српските војници по извојуваната победа пред Битола во Првата
балканска војна итн.
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Фотоапаратот на Манаки секогаш бил на штрек за нив и денес во неговата богата заоставштина има неброени сведоштва за вакви и слични и цивилни или воени промоции.
Кога во 1933 год. кралот Александар Караѓорѓевиќ станал кум на битолчанец за 11-то дете на бедниот чевлар Никола Поп-Сауловиќ, „Широк Сокак“
по крштевањето во црквата „Св. Димитрија“, се исполнил со маса народ.544
Ќе пристигне ли некаков музички состав, улицата била прилика да се
искористи и за нејзина објава. На близок агол ќе изведе дел од својата планирана програма, со публично укажување притоа дека ќе настапува каде и кога,
па можел да биде сосема сигурен дека гласот за неговото присуство ќе стигне
и во најзафрлените катчиња на градот. Кога на 9 август 1915 год. пристигнал
еден таков, мал тамбурашки оркестар, постапил според истиот испробан рецепт, пред хотелот „Босна“ одржал мал концерт и набргу потоа бил ангажиран да ги забавува гостите и во тетарските претстави меѓу чиновите што се
одржувале во салата на хотелов.545
На „Широк Сокак“ секоја година се одржувале и многу популарните
карневалии, кога преоблечени поединци и групи, го менувале надворешниот идентитет. Најчесто можеле да се сретнат млади жени преоблечени во
машки алишта, но имало и други интересни преоблекувања и сето тоа било
проследувано со лакрдијашење, смеа и фрлање конфети врз минувачите.546
Повремено имало и акробатско одење по жица. Јажето се оптегало меѓу
два објекта, најчесто меѓу сегашниот „Милениум“ и спротивниот од другата страна, па акробатот, држејќи долг железен или друг тежок стап, внимателно преоѓал од едниот до другиот крај. За поголема атракција понекогаш
поставувал и масичка на жицата, па божем, на неа вечерал, па легнувал и на
јажето, а неговиот асистент кршел камен на неговите гради итн. Неопитни
изведувачи притоа можеле да доживеат и несреќа.547
Имало, се разбира, и други слични забави што ги запаметила врвуличната улица.
Улицава се паметела и со концентрација војници, како посебна стражарска заштита на населението, каква што била и во годината кога се дигнало Илинденското востание. Била закупена куќа, наскоро уште неколку
во други краишта од градот, во кои биле сместени одреди силно вооружани со задача да ги штитат, наводно, Грците од „комитаџиите“, всушност,
544. Љ. Л., Њ. В. Краљ кумује детету једног обућара у Битољу, Вардар, Скопље, 30 марта 1933, 4
545. Битољске новине, бр. 46, Битољ, 10. 08. 1915, 3
546. Дан Карневала у Битољу, Битољски весник, Битољ, бр. 15, 5 март 1922, 3
547. Покојниот Ајри Демировски раскажуваше дека бил сведок во младоста на смртен случај од пад
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христијаните од муслиманите заради жестокоста предизвикана од дрскоста
на населението да го подигне востанието од 1903 год.548 итн.

Деградации
Деградацијата на „Широк Сокак“ најрано поврзана е со Првата светска војна, кога станала омилена и скоро секојдневна мета за испробување
на прецизноста на топовското и авионското гаѓање. Дневните бележења на
српската воена команда за германско-бугарските проектили, од една страна,
и разгледниците, од друга, најречито го презентираат тоа. Срамнети или делумно оштетени објекти од обете страни долго време биле сосема обична
глетка во годините по Првата светска војна. Скоро и до нашите дни на местото каде што се наоѓа „Фото Лидија“ бил празен простор и мала, дополнително донесена, дрвена барака каде „Фото Морена“ ја извршувал својата фотографска дејност.
Требало да помине време, да се залечат раните, па животот да отпочне
да тече по некаков нормален ритам.
Покрај оваа насилна деградација, следувала и мирновременска, планирана, одобрена, отпочната, за среќа, и не докрај изведена. Била силно мотивирана од идејата за „европејска“ главна улица. Идејните творци станале
особено охрабрени по првиот битолски плоштад и од лесното елиминирање
на полуоштетениот опожарен хотел „Босна“, уште повеќе по формирањето
и на Големиот плоштад, кога без никакви последици бил срамнет и прочуениот Пекмез Пазар. Најмногу полза во ваквите деградации имале идејните
творци за осовременување на градот, увиделе дека без поголеми проблеми
и отпори можат да реализираат секакви идеи и во секое време. Лесно било
потоа, навидум полунасилно, преку т.н. „доброволна“ работа да се ангажира
и половина од населението на градот и партиската идеја да се спроведува.
Пробен балон стана подигањето на „синдикалното пребивалиште“,
односно хотелот „Трудбеник“. Во негов прилог одело не само што се доби
нов хотел, туку што Битола доби и толку потребна нова и современа кино–
сала и тоа без поголеми нарушувања на станбениот и дуќанскиот амбиент.
Бил искористен и заднинскиот дел, кој, впрочем, бил и неискористен по
бомбардирањата за време Првата светска војна. Покрај него, биле елеминирани уште неколку помали, не толку атрактивни кафеанчиња и „тафтабит

548. Извештаи од 1903 година на српските конзули, митрополити и училишни инспектори во

Македонија, Превод и коментар Љубен Лапе, Институт за национална историја, Скопје, 1954, 173
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Улично повлекување на хотелот „Трудбеник“ и рекламирање
кинопретстави

куќарки“, со што поголеми штети и не биле предизвикани, па зафатот можел да отпочне слободно.
Првичната идеја за широка главна улица почнала да се реализира оттука, тоа е и причина што хотелов е планиран и изграден неколку метри наназад од коловозот и тротоарот. Во почетокот на 1949 год. веќе бил предаден
за употреба, од што може да се заклучи дека подготовките течеле година-две
и претходно. Заради големата, современа киносала, градбата течела бавно и
отпочнала првин со неа. Биле вклучени работници од локалните градежни
претпријатија, но и германски заробеници, од кои еден, според сеќавањата,
настрадал пренесувајќи товар со количка преку талпа со пад во вар што почнала да се гаси.549
Исто такво неколкуметарско повлекување од коловозот и од тротоарот добил и објектот што се градел нешто погоре, на местото каде што се
наоѓале ниски дуќанчиња, од кои во едно била сместена продавницата за
чевли „Бата“, а на кое место многу подоцна ќе се подигне првата современа
стоковна куќа, потоа и денешното „Веро“.
Подоцна сé било полесно за широка улица. Навистина, заради полибералните односи, тоа морало и да се официјализира од локалните власти и да
се добие согласност оттаму.
549. Сеќавање на Јовица Јовчевски, пензионер од Битола
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Така, прашањето за ваквата улица дошло на ред и на една од седниците на Народниот одбор кога се третирале, покрај другото, и суштински
прашања од урбанизацијата, меѓу другото, и проблемот со неконтролираното ширење на градот. Разрешувајќи го тоа, се зазел став Битола да почне,
не да се шири, туку да расте во височина. Патем, се наметнало и прашањето
за главната улица, се дискутирало каква треба да биде, како може да стане
поширока и како тоа да се изведе, барем за почеток на потегот од Малиот до
Големиот плоштад. Предлогот на главниот инженер бил проширувањето да
се прави преку пасаж, со кој би се добиле нови 7 метри, а тротоарот би течел под фасадите. Другиот, радикален предлог, бил објектите од оваа, десна
страна, гледајќи надолу, едноставно, да се елеминираат, да се срушат. За
среќа, пред да се постави прашањето на гласање, за збор се јавил и д-р Јован
Калаузи, кој аргументирано, сталожено, но и авторитетно, се изборил таквите предлози да се отфрлат, тврдејќи дека објектите што се предлагаат за
елиминација се вистинско културно наследство и дека ќе дојде време кога ќе
се сфати дека се и архитектонски неповторлив украс и богатство за градот.550
Токму на оваа седница „Широк Сокак“, барем за оној дел каде сè уште
не почнало рушењето, се спаси од рушилачките казми и лопати и го сочува
својот првобитен лик.
Меѓутоа, тоа никако не значи дека идејата за широка главна улица била
заборавена, наскоро биле срушени два прекрасни стари хотели - „Ројал“ и
„Синтагма“ (подоцна „Конституција“) каде бил подигнат објект од приземје
и два ката, познат како „Внатрешни“, нешто подолу уште еден („Балкан“) и
обата, како и останатите повлечени, како и претходните, навнатре од улицата. Пред тоа да се случи била направена и кокаудација на објектите на
потегот од Камен Мост до овој хотел.551 Вакви изведби биле изведени и во
третиот дел, оној подолу од реката Курдерес, каде не можело да се прават
повлекувања заради постоечката ширина, па истите се извишиле нагорно и
како индивидуална и како колективна сопственост, со што драстично се наруши стариот и препознатлив лик на улицава.

550. Извор, www. babam bitola. mk
551. Народен одбор на Битолска околија (1944-1965), Кутија бр. 128, 2.229.116/477-479
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Еврејски населби
Еврејското Гето и Табаханата
Првата и до средината на 19 век традиционалната населба на битолските Евреи било нивното гето, познато како Еврејско Гето, Јаудихана,
Еврејско Драгор Маало, Еврејско Маало Река, Река и др. Се наоѓало на триа
голникот меѓу реката Драгор, Безистенот и денешниот Дом за народно
здравје. Местото било вакафско, кое Евреите го имале закупено и плаќале
годишна рента. Првично било обградено, имало и тврда порта, која ноќно
време се затворала, со што добило значење и на „град во град“. Жителите
внатре слободно можеле да се движат и во ноќните часови, меѓусебно да
се посетуваат, додека надвор истото строго им било забрането.552 Жителите биле сефардски Евреи, меѓутоа, иако со ист корен, заради шпанското
или португалското потекло, населбава ја имале поделено на Горна и Долна
Маала, Горната го носела името Арагон, долната, до Драгорот, Португал.
Меѓусебно не се трпеле, често и спореле околу многу заеднички проблеми,
засебно плаќале и некои државни даноци.553 Многу рано почнале да спорат и
околу заедничките гробишта, кое траело до 1634 год.554 Горното Маало, како
побогато, плаќало повеќе данок, кој во 1696 година изнесувал 2.500 гроша.555
Меѓутоа, и покрај споровите, биле принудени понекогаш заеднички да се отчетуваат пред властите, како во 1638 год. кога како посебен државен данок
за овци, да одвојат и заеданички 140 овци,556 исто така, одбивно да се однесуваат и кон новопридојдените Евреи, кои во напливи, преку Солун, без престан надоаѓале и ја освојувале Битола.557
Иако биле регистрирани случаи на насилства и убиства врз нив, никогаш не беше се случил погром, какви што биле забележани во многу држави
во Западна Европа. Навистина, некои можат и да ја огрдат таа слика, но никако и да го демантираат основниот однос кон нив што го имале овде. Една
непријатна, меѓу другите, која треба да се спомне, е и онаа од 1634 год., кога
познатиот силеџија, Хасан бег, беше поставил шатор среде Гетото, а со на552. Сиџил 1, 28 (1656)
553. Сиџил, 1, 29, (1656)
554. Шоломон Албохер, Евреите од Монастир, Македонија, Фонд на Холокауст на Евреите од

Макдонија, Скопје, 2010, 25
555. Сиџил, 2, 43 (1696)
556. Сиџил, 2, 44 (1638)
557. Сиџил, 1, 36 (1772)
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мера да изнуди средства, за, наводно, покривање на трошоците за војната
што ја водела тогаш Турција, па откако не беше се изборил во тоа, почнал
да малтретира многумина, а еден, кој не успеал да побегне, Давид, беше го
грабнал, му ја пресекол главата, па со неа парадно и заканувачки шетал низ
градот, по што ја фрлил во Драгорот.558 Другпат, слично, гневни османлии,
беа грабнале на битолска улица Евреин со забранета црвена капа, насилно го
внеле во Гетото, упатувајќи му повеќе закани да не произведува такви пропусти559, кое и тоа и сличните никако не влијаело посериозно Битола да ја внесат во богатиот список на антисемитски градови.
Битолските Евреи, како, впрочем, и останатите, биле способни и тру
дољубиви луѓе, кои најчесто и најрадо се занимавале со ситна трговија,
определувајќи се за галантеристи, зарзаватчии, ситничари, најмногу за
амали. Работеле напорно и тешко, понекогаш, во неможност да плаќаат
кирија за скапите дуќани во Битолската чаршија, се определиле продажбта
да ја вршат и во своите домови.560
Кога во 1622 год. во Солун се случил големиот пожар и кога изгорела
големата работилница за чоја наменета за јаничарите, која скоро целосно ја
држеле Евреите, голем дел оттаму беа се преселиле во Битола и продолжиле
чојата да ја обработуваат тука. Меѓутоа, бидејќи чојата била стратешки производ за војската, централната власт издала наредба сите избегани да се вратат назад во Солун и да продолжат со истата работа таму.561 За некои, кои
веќе се акомодирале сосема во Битола, било направено исклучок, им било
дозволено да останат и натаму.562
Работејќи трудољубиво, умно, не ретко и со ризик, на поединци им се
овозможило да стекнат и скромен имот, кое ги охрабрило, не само да откупуваат куќи во други делови од градот, да ги издаваат и под наем, наскоро
полека да го напуштаат и Гетото и да формираат нови населби. Една, која
отпочнала да се обликува рано била северно од Гетото (во наше време во
неа ќе бидат сместени доселеници од Мијачијата), друга, почнувајќи од средината на 19 век, настанала и Табахането (Ла Табана), која отпочнувала од
денешната Рибарница и продолжувала на исток до Триаголникот. Нешто
помала, малку и понасевер, била и населбата Чифлик, која го допирала денешното училиште „Тодор Ангелевски“, каде особено се двоеле и се препо-

558. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том први, д. 113, с. 58
559. Сиџил 1, 29 (1656)
560. Сиџил 1, 40 (1661)
561. Сиџил 1, 40 (1622)
562. Сиџил 2, 21 (1622)
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Чифлик меѓу двете светски војни

Ѕиден украс во синагогата „Озер Далим“
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знавале, најмногу со многуте деца
и со преголемата беда.
Објектите за живеење вообичаено биле именувани за „колиби“, биле со ниски тавани, се
влегувало преку неколку скали
директно од улицата и доколку се
случило да имаат и визба, истата
служела за зимоиште или била
штала, односно кокошарник.
Битолските Евреи успеале да
подигнат свои гробишта и богомоли, синагоги. Првите две (Арагон и Португал) потекнувале од
средината или крајот на 16 век,
португалската настрадала од
бомбардирањата во Првата светска војна, арагонската, бугарската
окупаторска власт беше ја преобразила во касапница. Два столба
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од португалската и денес се наоѓаат во Градскиот парк, кои во првите години
по ослободувањето послужија како постаменти за мермерните статуетки на
пионерот и пионерката во Пионерското игралиште.563
Покрај овие две, нешто подоцна им биле придодадени уште три, па севкупниот број синагоги на крајот изнесувал пет.564

Еврејскиот деснодрагорски кварт
Покрај ваквите леводрагорски проширувања, се случило уште едно
такво, и од десната страна на Драгорот, кое ќе означи и целосно напуштање
на Гетото и нов третман за нив. Најпрвин било поврзано со формирањето на
Влашката чаршија, во која наскоро отпочнал и вообичаениот процес трансакции на имоти.565 За новото преоѓање немаме пишани документи, но имаме
конкретни укажувања, на денешната ул. „Петар Петровиќ - Његош“ (Кај
Ѕвончарите), на дуќанот бр. 122, на североисточната аголна страна, сè уште
постои плита камена пластика со Давидова ѕвезда, потврда дека веќе беа се
префрлиле и отпочнале да го освојуваат и јужниот дел од градот. Тој процес
продолжил со позасилено темпо покрај некогашната „Израелска“ улица од
пред хотелот „Солун“, скршнувал до денешната „Магаза“, на која на фасадата
се препознаваат стилизирани Давидови ѕвезди, за да пристигне и до „Рузвелтовата“ улица и до Гранд хотелот „Јевтиќ“. Така се оформил најновиот
Еврејски Кварт, кој Евреите го нарекле Ла Мале, кој се обликувал околу некогашното Француско училиште на маристите (денес Работнички универзитет) и кој во првите децении на 20 век веќе имал оформено неколку улици,
во една и огледно училиште наменето за побогатите Евреи.
За помал еврејски плац од 43 метри квадратни, кој бил искористен
за подигање на сегашната пошта, се знае дека во 1939 год. бил откупен од
Исак С. Коломонос и од наследниците на покојниот Јаков и Јосеф Олбенда.566 Домот на д-р Медонса од денештата ул. „Добривое Радосавлевиќ“ бр.
16, од другата, западната, страна на поштата, исто така, се знае дека бил
еврејски. Денешниот аголен, објектот залепен до Работничкиот универзитет
(бр. 7), подигнат во 1921 год., бил врз откупен плац од Евреин,567 објектот
563. Александар Стерјовски, Детското Игралиште во Градскиот Парк во Битола, Во: Данка
Јанковска, Црвениот виор на Тоде Ивановски, Сојуз на борци на НОАВМ 1941-1945 и граѓаните
поддржувачи - Општински одбор-Битола, Битола, 2019, 95
564. Ѓорѓи Димовски - Цолев, Битолските Евреи, Друштво за наука и уметност-Битола, Битола, 1993, 36
565. Сиџил, 1869, јули, 1 (1286, ребиул еввел, 21), лист 76/5
566. Книга бр. 67, 22 мај 1939, т. 5
567. Соопштение на Мирјана Тасиќ, пензионер од Битола
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до Работничкиот универзитет (бр. 3), кој и денес плени со својата интересна
архитектура, со двата влеза и двата пошироки балкона, му припаѓал на д-р
Давид Барух,568 аголниот од истата улица, од другата страна (бр. 26) бил живеалиште на Жак Морис, Насим и Пепи Мизрахи, кои во месец јули 1890 год.
беа го откупиле од Аврам Ј. Мизрахи.569 Од неговата западна страна, бр. 28,
некогаш живеел Евреинот Соломон Талви. Следи објектот кој денешните битолчани го именуваат како „Пионерски дом“ и заради статуетката пионерче
во дворот до обновениот бунар и заради функцијата што ја имал како управен на пионерската организација по ослободувањето.
Тоа е, меѓутоа, неговата историја, бил подигнат да биде училиште за
децата од побогатата еврејска заедница, најмногу за оние што живееле во
овој кварт, но да биде и од повисок ранг, прогимназија. Бидејќи се изучувале и световни предмети, станало привлечно и за децата од побогатите
еврејски семејства и надвор од овој кварт.570 Има тврдења дека било подигнато од „Еврејската алијанса“ од Париз и со материјална помош од бароницата Хирш, а со работа отпочнало на 25 септември 1896 год. Влезот посебно
е привлечен, горниот, истурениот дел од катот, се потпира врз четири цврсти
столбови (оттаму и „школото со четирите столбови“).571 Во Првата светска војна настрадало, па денешново се третира за реплика на поранешното.
Празниот простор околу него по обновата бил користен за еврејски собири
и манифестации, многупати и за спортски и јавни часови. Еврејското спортско друштво „Макаби“ еднаш одржало („во дворот на поранешното еврејско

568. Неговата животна историја е мошне интересна, па и потресна. Тој, неговата сестра, односно

вкупно 5 члена, успеале да се спасат од холохаустот пребегнувајќи во Албанија. Во прво време се засолниле во Тирана, но откако постоела опасност да бидат откриени, името го исламизирал во Даут
и се засолнил подалеку од главниот град на Албанија во некое помало гратче. Учестувал во партизанското албанско движење, а по ослободувањето се вратил во Македонија (Проучувања на Зоран
Ѓорѓиев, благодарност за податоков)
569. Истиот се состои од пространи и суви визби, кои имаат дебели камени ѕидови, од приземје, во
кое се влегува преку мермерни полукружни скали, од украсни столбови што го крепат балконот, од
мансарда, во која комотно може да се смести и да живее помало семејство. Прв корисник (можеби
и градител), а откако бил обновен по срамнувањето со земјата за време Првата светска војна, бил
Тодор Ничевиќ, кој во 1928 год. за 24.000 динари (во злато) му го продал на свештеник од Преспа
(Љубојно), на Ристо Димитријевиќ, татко на д-р Михаил Попов, познат и почитуван лекар од Битола.
Лекарот од домов направил не само пријатно катче за живеење, го приспособил да биде и лекарска
ординација, со посебно одделение со рендген апарат. Во 1963 година беше им го продал на печалбарското семејство Тасеви и денес во него живее наследникот, пензионираниот, со американска пензија,
Живко Тасевски (Тапија од 27 март 1924 год.,)
570. Ѓорѓи Димовски - Цолев, Битолските Евреи, 98
571. Шломо Албохер, Евреите од Монастир, Македонија, Фонд на Холокауст на Евреите од
Македонија, 2010, 37
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Членови на Здружението „Techiya“ на влезот од нивниот културен дом,
(1930 г.)

училиште“) т. н. јавен час, за кој, како што известува локалниот седмичник
„Битољски трговински гласник“, влезниците се наплатувале.572
Некаде до Гран хотел „Јевтиќ“ во османлискиот период биле изнаредени мали, приземни еврејски куќарки и на нивното место меѓу двете војни
биле подигнати денешниве, сите по нарачка и со средства на богати Евреи,
обликувајќи го овој дел како посебен и со есклузивни и внатрешни и фасадни содржини. Секој, за жал, ќе биде поврзан со некаква тажна животна
историја, најмногу со егзодусот на Евреите од Битола.573
Неколку и денес го привлекуваат вниманието. Еден е на семејството
Шекерџи (бр. 16), кој му припаѓал на семејството Масот, кое пред да емигрира за Израел, за 2.000 динари во злато, му го отуѓило на управителот
на Француско-српската банка во Битола, Јован Шекерџи. Новиот сопственик преносот јавно го истакнал врз атиката на покривот од уличната страна
-„1923“, допишувајќи ги и своите иницијали - „СШЈ“.
Покрај што има 4 поголеми и 1 помала визба, кои имаат плафон од
2,80 метри и темели со ширина од 90 см., има и приземје и кат. Секој има по
572. Јаван час, Битољски трговински гласник, бр. 25, Битољ, 26 јула 1923, 3
573. Благодарност за информациите на Зоран Ѓоргиев, добар познавач на еврејското наследство во

Битола
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3 спални, дневна соба, кујна и капатило, градежно изведени со цврстиот пруски свод, кој им обезбедил сигурна заштита од земјотресите, па и за оној од
1994 год. што се случил во Битола. Првиот кат има 4 балкони, како и широк
и добро уреден двор, а надворешните украси пленат и го прават од поубавите во градот.574
Вистински бисер и на улицава и на Квартов е соседниот, кој со претходниот го дели само обичен ѕид. Го подигнал и до егзодусост живеел извон
редно богатиот трговец со текстилни производи Челебон Франко. Има визби
и приземје, секој со по 14 комотни простории. Преданието говори дека е
граден во периодот меѓу 1932 и 1934 год. Со внатрешниот раскош и богатата надворешна орнаментика се одвојува и во севкупното битолско градежништво.
Во извонредно тешките години од бугарската окупација, Челебон доживеал шиканирања и тешки искушенија, му се прикачувале и најбезочни измислици дека дуќанот, кој се наоѓал од источната страна спроти Безистенот,
беше го осигурал со непојмливо висока сума, дека потоа подметнал намерен
пожар за да извлече поголема оштета.575 На крајот, како и сите од неговата
заедница, со семејството бил дислоциран во Еврејското Гето, потем завршил
и во Треблинка.576
По ослободувањето подолго време во него живеел друг Евреин, познатиот интернист д-р Хаим Абраванел чие име, заради посебните заложби што
беше ги дал за развојот на здравството во Битола, од 2018 год. го носи Домот
за народно здравје во Битола. На сосема регуларен начин, нов сопственик ќе
стане Киро Алексовски, во кој денес живее неговото семејство.577

Проблеми со сместувањето на првите странски дипломатски
претставништва во Битола
До 1871 год. во Битола работеле четири странски дипломатски претставништва, тие на Австро–Унгарија, Франција, Грција и Русија. Првото, австриското, било отворено најрано, во 1851 год., француското во 1853 год.,
грчкото во 1860 год. и на крајот, во 1861 год., и руското. Следат потоа и
други, но и со овие промената на животот во градот видливо почнал да се

574. Соопштение на Сашко Петковски, пензионер, жител во домов
575. Единъ интересенъ пожаръ въ Битоля, Пелистерско ехо, Битоля, бр. 12, 31 мартъ 1942, 2
576. Съобщения и новини, Пелистерско ехо, Битоля, бр, 59, 13 февруарий 1943, 4
577. Соопштение на Виолета Алексовска, ќерка на Киро Алексовски
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менува, што ќе продолжи уште позабележително и со следните претставништва што ќе се отворат. Сите, помалку или повеќе, ја донесоа Европа. Го
правеле катадневно и до крај на присуството. Највидливо и без посебен напор, повеќе како начин на живот во обноските меѓу луѓето, поединецот кон
државата, но и на државата кон поединецот. Сега многу полесно било да се
бара и да се реагира за некаква неправда извршена од институциите, иако
тешко понекогаш да се добие сатисфакција. Нивното присуство натаму услови нивните канцелариски простории катадневно да бидат опседнати со
луѓе кои бараат некаква помош со нескриена надеж дека нашле на моќен арбитер и заштитник, од кого, ако не страв, барем респект имаат моќниците
од власта.
Покрај тоа, туѓинциве донесоа видлив и поинаков живот од овдешниот,
туѓи униформи, туѓ јазик, сосема поинаков однос кон жената и кон децата.
Битола, пак, за жал, потврди дака не била подготвена за нив, не можела да
понуди ни соодветен објект каде ќе се смести туѓото претставништво, истото
да е доволно пространо, да има дел за канцеларии, дел и за семејно живеење,
да е и доволно тајновито за специфичната дипломатска работа, а и доволно
безбедно, а да не говориме и за проблемите што се појавувале околу кујната
и одржувањето на хигиената и сè друго. Освен во Квартот Клисе, каде можело со голема мака да се изнајде некаков пристоен дом за закуп, никаде на
друго место тоа не можело да се реализира, оттаму и концентрацијата на дипломатските претставништа да се токму таму за цело време, оттаму и трката
по нив. Потврда за тоа е и објектот на лазаристите на „Широк Сокак“, кој можел да се прифати во прво време како решение, оттаму и да биде опседнат од
првите две, австриското и француското претставништво.
Бидејќи состојбите биле такви, ретките сопственици кои можеле и да
ги понудат, ја користеле приликата за набивање на цените, многу од нив
дури и условувале да живеат заедно со претставништвото, што, се разбира,
било крајно неупатно. Сето тоа е и причина Чарл Калверт, вториот британски конзул во Битола за време од 10 години, колку што останал во Битола,
своето дипломатско престојувалиште да го менува скоро секоја втора година,
плаќајќи и прескапа закупнина. За последното, како што соопштува, се согласил да изнесува и 80 фунти, покрај тоа дури да ги подмирува и трошоците
за тековните поправки кои биле во висина четвртина од киријата, само со
намера престојот да трае барем три и пол години, зашто со себе беше го донел и семејството, а преселбите секогаш му биле многу тешки и многу проблематични. Рускиот конзул плаќал 60 фунти, но за далеку понеудобна куќа,
но за него тоа било подносливо зашто живеел сам. Австрискиот конзул, пак,
откако се одвоил од Лазаристичката мисија, се определил за дом прилепен
до мисијата и плаќал 40 фунти, додека грчкиот навистина одвојувал само
„Битолско десеткнижие“
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Британскиот конзулат (лево, и српскиот десно, со јарбол и знаме) - крај на
19 век (денес ул. „Кирил и Методиј“)

20 фунти, но имал и далеку понеудобен дом, па дури и го делел со сопственичката.
Во ваквиот дом дипломатот обично имал една до две простории, едната
му служела за административни потреби, другата за него и за семејството,
третата, доколку воопшто ја имало, била наменета за помошно - техничкиот
кадар, доколку, каков што бил случајот со британскиот дипломат Калверт,
бил доведен од Британија. Токму таквите услови биле причина дипломатските претставници да се самци.
Сите конзуларни претставништва имале по еден до двајца драгомани
(преведувачи) и еден или двајца гавази како лична и институционална заштита, не во конзулатот, туку во своите битолски домови.
Станало практика за драгомани да бидат најпрепорачувани претставниците од еврејската заедница зашто, знаејќи го битот и јазикот на населението, како и функционирањето на луѓето од локалната администрација,
нивната помош била најдрагоцена, не барале и никаква награда, зашто,
вршејќи го дипломатското задолжение, истовремено го бркале и личното,
експлоатирајќи го секогаш угледот и врските што ги стекнувал преку конзулатот. Покрај како преведувачи, биле задолжени и за курирски и административни задолженија на претставништвото.
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Интересот, пак, за гавазството посебно нараснало откако бил донесен
закон со кој времето поминато во таа служба се третирало истовремено и за
отслужена воена обврска.578

Објекти со антички влезни столбови
Античкиот столб како посебен портен елемент, преку кој се потенцирала личната склоност кон убавото, прифаќањето и на најновите струи во
градежништвото, рано е одомаќен во Битола. Дека д-р Вафијадис и неговиот
дом на „Широк Сокак“, прв иницијатор за вакви специфики имал влијание,
не би требало да е премногу спорно.
Сепак, како и во сите креативни потфати, основата на појавава во Битола најмногу треба да се поврзе со новите струи во битолското градежништво кои ќе се случат во втората половина од 19 век. Два мотива биле поттикнувачки, масовното странствување на битолчани низ Балканот и Европа
и формирањето градска елита, која сфаќа дека домот не е место само да се
помине денот и ноќта, треба да биде и удобен и убав. Оттаму и натпреварот
што ќе ја плисне Битола за прифаќање нови идеи и нивни примени во градбата, како и странско позајмување фасадни и други украси.
Влезниот столб најпрвин ја имал чисто практичната примена, да го
крепи балконот над влезот. Можел да биде дрвен, железен, но и мермерен,
понекогаш само и од еден пар. Еден таков, едноставен, остаток од минатото
и денес може да се сретне во османлиски објект на ул. „Стив Наумов“ бр. 104.
Подоцна ќе се обликува и збогатува и со дополнителни елементи, со исти
такви или и со полустолбови. Неспорно е дека ваквите новини најпрвин ги
прифаќаат богати трговци и лекари, кои патуваат и имаат врски најмногу
со приморскиот Солун, меѓу кои има и кои убаво го говорат грчкиот јазик,
оттаму разбирлива е и нивната концентрација околу Грчкото школо (денес „Гоце Делчев“), што овоможи овој дел да го понесе и името Солунски
Кварт. Долку не се случеле тектонските потреси од Балканските и Првата
светска војна, неговото дооформирање сигурно ќе се изведело докрај и денес ќе имавме уште една елитна населба, слична на Бејлер Маалеси и Квартот Димитри.
Домот на Диоген хаџи Коста од Квартот Димитри (ул. „Славко Лумбарковски“ - 6) хронолошки може да се третира за некаков старт. Има мермерни
скали кои го упатуваат посетителот кон влезот од првиот кат, има столбови

578. Британски документи за историјата на Македонија, том 4, 248-260
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како потпирачи на балконот, посебно обликувани, но и фасаден третман на
првиот кат.
Сосема поинаков случајот е со двата објекта (некогаш Грчка
митрополија и Грчки конзулат) во кои овој стил е надграден и дефиниран
(ул. „Кирил и Методиј“). Кај обата мермерните скали до одморот од првиот
кат одат фронтално и скоро се идентични. Разликата меѓу нив е во бројот на

Индивидуален дом од почетокот на 20 век на ул. „Кирил и Методиј“

столбовите, кај левиот се изведени со по два пара за обата ката, при што со
првиот се потпира балконот, а кај вториот атиката, но има и имитација на
столбови, а и овде не се заборавени украсните црвени столпчиња.
Случајот со десниот малку е поинаков, кај него сите 8 столбови се на
првиот кат и со нив се потпира некаква имитација на балкон и атика.
Од нивната лева, друга страна, на ул. „Славко Лумбарковски“ - 3, се наоѓа
двоетажен станбен објект од 1911, кој ја следи оваа традиција, позајмувајќи
го стилот најмногу на левиот, опишан објект. И кај него скалите одат фронтално, столбовите, кои се без полустолбови, со по еден пар првин го крепат балконот, а вторите го прават со атиката и просторијата под покривот.
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Истиот денес им припаѓа на наследниците на семејството на првата битолска
школувана аптекарка Рајна Алексова.579
На ул. „Кирил и Методиј“ се наоѓаат уште два вакви објекта, едниот на
бр. 14 од 1912, другиот на бр. 23 од 1906 год. Вториов е ексклузивен, како
според својата сочуваност, така и со нагласената убавина и употребените
украсни елементи. За првпат влезот не е фронтален, страничен е, какви ќе
сретнеме уште неколку, ги има и на ул. „Кл. Охридски“ бр. 108 и 102 („Кај
калуѓериците“) и на „Широк Сокак“, во домот на некогашното семејство Данабаши, кое било едно од најботатите во Битола.580

Домот на Данабаш денес (фото на Петар Ставрев)

Мала концентрација од вакви објекти наоѓаме и околу денешното партиско седиште на СДСМ. Денес тој претставува лепенка со два
влеза на две улици, првиот е постар и е со нефункционален, затворен влез
на ул. „Кл. Охридски“, подигнат во 1908 год (датум над фронталниот влез)
579. Во подоцнежната документација таа се сретнува како Рајна Алексиќ, но самата кога ја рекла-

мирала својата работа во 1913 год., се потпишувала како Рајна Алексова (Општинске новине, бр. 3,
Битољ, 20 јанувар 1913, 6)
580. Ристо Кирјазовски, Браќа Данабаси - Битола 1839-1935, Прилози, 3, Научно друштво- Битола,
Битола, 1963, 45-47
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и со столбови, вториот е понов, нема столбови и се влегува од „Ленинова“
улица.
Наспроти него („Ленинова“ - 22) е објектот во кој некогаш бил сместен
Рускиот конзулат, стилот му е со влезни столбови и претставува дел од збирот слични градби.
Со тоа, меѓутоа, бројот нивни никако не е исцрпен, такви примероци
можат да се сретнат и во други регии.
Еден е на „Широк Сокак“ (бр. 103), во кој некогаш бил сместен бугарскиот Конституционен клуб, два други се спроти Работничкиот универзитет
на ул. „Рузвелтова“ (Пионерскиот дом) и семејниот дом на поранешниот лекар Михаил Попов (бр. 26).
Истиов стил бил применет со сета раскош и убавина, а и со ретките капители и во влезот на некогашната патријаршиска болница „Евангелизмос“.
Подолу, на истата улица („Ѓуро Ѓаковиќ), украсните влезни столбови
ги наоѓаме и на објектот Митрополија (1901) и во индивидуален дом на раскрсницата од „Чифте Фурни“, за кој домашното предание тврди дека бил подигнат во 1903 год. и дека му припаѓал на некаков грчки доселеник.
Ваков индивидуален дом, единствен и осаменички, може да се сретне
и во Генимаале, на ул. „Цветан Димов“ (бр. 101). Се состои од два дела (лепенки), кој го подигнале браќата, Илија и Вангел Чекуткови во 1924 год.
Имаат засебни и дворни и куќни влезови, што ги прави автономни, но и
еден заеднички дел кој ги поврзува. До првиот кат кај нив се доаѓа по камени скали, по тесно патче директно од портата, па потоа се наоѓа првиот
одмор, над кој се исправаат пар необработени столбови што го крепат балконот и паралелно на нив, слично како кај објекти од Солунскиот Кварт, се
додадени и полустолбови. Внатрешното претсобје води до собите за живеење
и до полукружно изведените дрвени скали, а преку нив и до горниот кат и
таванските простории. Секоја лепенка има по еден простран подрум, во кој
некогаш се чувале опеаните бочви со вино и ракија на Чекуткови („што ќе
капни на земјата, нека капни во устата“), зашто браќата се занимавале, не
само со земјоделие и со амбереџилок и биле од сосема ретките млади битолчани на своето време, кои не го искусиле горчливиот леб на печалбаракот.581

581. Соопштение на Милица Димовска, пензионерка, член на семејството
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Маалски лепенки
Почнувајќи од Баирот, па до Маџар Маало, според Јован хаџи Васи
љевиќ, и пред стартот на 20 век, низ Битола, можеле да се најдат „полно
празни простори“.582 Стоеле расположливо за нови семејни домови и за
нови маали, масовно користени и од христијански и од муслимански доселениците и оттаму брзото проширување на градот. Сите, доколку можеле
да се снајдат во прво време со гостољубие кај роднини и пријатели, останувале времено кај нив, но желбата за покрив над главата и трајно да го приберат семејството, станувала најголем мотив врз кој упорно и деноноќно
работеле. Најпривлечно и заради арогантниот и негостољубив господски
центар и заради професијата - земјоделие, изборот паѓал врз работ на градот,
предградијата. Но, откако и тие станувале исполнети, а приливот продолжувал со несмалено темпо, новото, следно решение било формирање нова населба, нов приврзок на довчерашното предградие, односно лепенка до лепенката. Така, приврзок до приврзок, концентрично се ширел и се множел
градот, правило, што се повторува, насекаде и отсекогаш.
Прво и најголемо такво предградие станало источното, Гени Маало
(Новото Маало), познато и како Ѓени Мале, Енимале, Јенимале, Ени Махле,
Јени Мале и слично. Во еден период неговиот број изнесувал околу 500
семејства со 2.500 до 3.000 жители, било, всушност, гратче во град. Скоро
сите жители биле земјоделци кои го хранеле во еден подолг период градот
со земјоделски производи. Иако уште на влезот, до реката Драгор, до Мостот кај Сали, според француската мапа, се наоѓало Грчкото основно училиште, во него пулсирал и посебен живот, со исти животни навики донесени
од селата, со исти приземни трошни куќи, слични на селските, со штали и
други помошни објекти поврзани со земјоделската работа и начинот на живот. Меѓутоа, барајќи го националниот идентитет врз словенството, иако во
многу сложени и тешки услови, доселениците изнаоѓале решенија, а инагурираа и предводници, кои ги регистрирала и историјата.583
Кога населбава станала претесна и не можела да ги прифаќа новите доселеници, почнало востановување на нова маала, лепенка на довчерашната
лепенка, добила ново име, Бела Чешма, која во средината на 19 век скоро е
оформена. Станбените објекти биле слични на генимаалските и таму живееле земјоделци, кои, како и генималците го барале и се бореле за својот

582. Јован хаџи Васиљевић, Цит. дело, 10
583. Ѓорѓи Димовски - Цолев, Ѓенимале, Во: Битола низ вековите, 7, Педагаошки факултет-Битола,

Битола, 2004, 25-51
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Гени Маале на српска мапа

национален идентитет, па во 1862 год. формирале и училиште,584 кое во текот на историјата било принудено да проаѓа низ многу премрежиња.585
Бидејќи приливот доселеници продолжил, се оформила уште една,
следна лепенка, Рочка Маало. Таа беше го пречекорила Драгорот и се определила за просторот од Мостот кај Сали до бавчите, до Патријаршиската болница „Евангелизмос“ (денес улица „Д. Мурато“), каде ќе израснат нови јавни
градби, во кои спаѓале Егзархиската митрополија, црквата „Св.Богородица“
и училиштето „Кирил и Методиј“.
Следат и други такви лепенки, една била Ѓупска Маала, која одбрала,
исто така, празен простор и во која, како предградие, беа се сместиле ромски семејства, следи потоа и Мечкар Маало, кое, всушност, било продолжение на Ѓупска Маала. Османлиските документи веќе го регистрирале со
христијанско население и во кое се извршувале и станбени трансакции.586
584. Бъгария, бр. 12, 2 07 1862
585. Съветникъ, бр. 17., 24. 07. 1864
586. Сиџил, 1869, април 8 (1285, зилхиде, 25), лист 59/1
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Заокружувањето на градот и од другите страни со вакви предградија
продолжило, на северната страна се формирале две, национално поделени,
ромско (Ѓупски Баир) и христијанско (Смилевски Баир), различни и според
социјални и според градежната изведба. Во првото изникнале трошни, приземни, скрпени, со плитар или од сличен градежен материјал, куќарки, додека Смилевскиот Баир им станал близок на христијанските предградија од
источниот дел на градот.
И на запад, веднаш над Горниот Парк, над некогашната муслиманска
населба Синанбели Маало, се прилепиле други две, Арнаут Маало, чии доселеници биле од Албанија или од граничните подрачја со Албанија и Гега
Маало, со жители од битолските села Злокуќани и Острец, кои биле многу
поразлични од претходните и според архитектурата и според начинот на
живот. Се востановило правило објективе да бидат од тврд материјал, од
приземје и кат и скоро сите да се обградени со високи авлии, некои да бидат и луксузни конаци, што говори и за сосема подругиот однос кон домот
и семејното живеење. Кон нив припаѓале и неколку џамии, „Уччелер“, „Хатуние“, „Хасан баба“ и потајната, невидливата за око кај Зеленото Пазарче,
поврзана со некаков бектешки муслимански ред.
Кон овие лепенки - предградија при крајот на 19 век придодадена е уште
една, за првпат плански изградена, наменета за бегалците од Босна, Санџак
и од други места со муслиманско население, доселеници по анексијата на
Босна и Херцеговина од Австро–Унгарија. Заради жителите (муаџирибегалци) позната била како Муаџир Маало (Маџар Маало) и со тоа кругот од
трите страни на градот со нови лепенки скоро бил и затворен.
Последниот, јужниот дел, започнал да се пополнува кон крајот на 18
или на почетокот на 19 век сега со најнови доселеници, со влашко население, а по нивното протерување од Москополе и од другите делови од северот на Грција. Во прво време решение изнашле домовите да ги подигаат по
течението на реката Курдерес, почнувајќи од левата страна („Стив Наумов“)
со стил што бил позајмен од Квартот Димитри. Во третата деценија од 20 век,
од десната страна на Курдерес, со пари од повратници-печалбари од САД, ќе
се оформува уште една лепенка, скоро со истото, еднородно, влашко население. Истата ја следи денешната улица „Христо Узунов“, како и паралелните и
тие што ја пресекувале, кои заедно станале познати како Маало Двегреди (заради примитивниот мост врз рекичката што бил изведен со две греди). Меѓу
првите објекти што ќе никнат, а биле со високо приземје и кат, бил бр. 6, подигнат во 1912 год., кој му припаѓал на семејството Ерифили.587 Почетокот
587. Соопштение на ќерката на Ташули Палигора, Лиле, пензионерка од Битола
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на оваа лепенка, меѓутоа, сепак, поаѓал од домот бр. 2 на Тома Николовски,
подигнат во 1932 год. на место откупено од соседното семејство на Ковата, со
печалбарски пари, печалени 25 години на печалба во САД.588
Следат потоа редица други, скоро сите градени пред Втората светска
војна, кај кои се внимавало и на комоцијата, но и на убавината, како и на
дворното зеленило.

Современи објекти од пред Првата балканска војна
И покрај државниот стрес доживеан со Младотурската револуција, во
која Битола била епицентарот, покрај и црните предупредувачки облаци што
се појавиле на хоризонтот, градежните активности во Битола течеле со несмалено темпо, дури може да се каже, дека ова време е и со исклучителни
постигања. Наскоро ќе дојдат Балканските војни и Првата светска војна, кога
во животот на обичниот граѓанин и во градежништвото ќе се случат коренити потреси и натаму ништо нема да биде исто и тоа што ќе следи ќе почне
од нулта точка. Оттаму и причината последните објекти од овој период да
значат и своевидно заокружување и сублимат на едно искуство и посебен
дострел во градежништвото. Навистина, констатацијава се базира врз ретки
егземплари негибнати во војните, но и такви тие речито го потврдуваат тоа.
Токму во ова време започнува формирањето и на југоисточниот
пристап кон градот, оној што водел од селата од југот кон Ленски Мост и
Чаршијата.
Прв, двоспратен објект, со многу надворешни фасадни украсувања,
специфични за ова време, подигнат во 1903 год., според домашното предание, е „Куќата на Антула“ (ул. „Никола Тесла“ бр. 106), како што ја нарекуваат денес соседите. Се влегува под горен овален влез, а просториите вдесно
некогаш служеле како продавници или за слични потреби.
Следи објектот од дуќански простор и два ката познат како „Кај Аргирица“. Има два влеза со ист станбен број - 86. Едниот бил наменет за Аргир Михајловски, другиот за неговата сестра, подоцнежна сопруга на д-р
Туџаров. Објектов бил подигнат од нивен родител, доселеник од Северна
Грција (Епир) и очигледна е првобитната намера за поделеност, па, покрај
два засебни влеза, има и два засебни балкона. Во едниот, Аргировиот дел,
има и богатство од собно сликарство. Годината на изградбата е втисната на

588. Соопштение на Соња Илиевска, помлада ќерка на Тома, пензионерка
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поткровјето („1912“), а според семејното
предание, фасадата добила обнова во
1927 год.
И овој објект е импресивен со
својата градежна изведба.
Меѓу него и неколкуте други, интересни од крајот на улицава, е оној
пред Граешкиот ан (бр. 70) (подоцна
преобразен во индивидуална станбена
зграда) - бр. 72 и другиот, аголниот, генерално возобновен и луксузен (познат
како „Врбица“) (бр. 68), а меѓу нив претходно изнаредени се стари, приземни
куќарки со еркери, кон кои потценувачки се однесуваат најновите, украсни
со препечени фасадни тули. Во почетоОтец Жан Жозев Лепавек, основачот
кот најновите физички не биле подена Католичката мисија во Битола
лени, тоа ќе се случи подоцна и ги граделе браќата Васил, Јован и Мијал од
село Граешница, кои со катот, мезанинот
и приземјето добиле 12 станбени простории. На аголниот објект сочувана е годината на градбата - „1912“, додека за
претходните два, тоа треба да се подразбере и според градежната изведба и
според фасадните обележја, како и со семејните преданија.589
Од истата, 1911 година, е и денешниот објект што може да се вброи
во „Широк Сокак“, а во кој се сместени неколкуте почесни конзулати.
Му припаѓал на пребогатото семејство Данабаши или Данабаш, кое влезе
и во битолските говорни изрази („Не си ќерка на Данабаш што се контиш
така!“). Во првата половина од минатиот век се состоело од двајца браќа,
Петар и Јанко, трговци, од кои едниот, Петар, оформил семејство и имал
три ќерки, вториот, Јанко, останал неженет и животот го завршил насилно
при грабеж додека спиел.590 Јанко имал и своја, приватна шума,591 а Аграрната реформа во 1946 год. ѝ го одзеде земјиштето на сестрата Хариклија
кое се наоѓало во селата Скочивир, Бач, Добровени и Поешево,592 во оној

589. Сеќавање на дипл. арх. Димитар Димитровски
590. Александар Стерјовски, Битола - Калеидоскоп, 216
591. Архив Битола, Фонд Народен одбор на Битолска околија (1944-1955), Кутија 1, 2.226.1.82/319
592. Исто, Кутија 162, јуни 12, 2.226.162,76/273
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сеопшт грабеж воден под лозунгот „ратни богаташи“, што било причина
семејството целосно да се повлече од Битола и никогаш да не се врати.
Домов на Данабаш е најубавиот во битолското градежништво од пред
големите војни, има приземје и кат и два влеза, јужен и источен. Јужниот е
главниот и раскошниот што остава и посебен впечаток, кој ги прифаќа посетителите што доаѓаат од „Широк Сокак“. Заради визбените простории, кои
се целосно над земјата, влезот до приземјето води преку мермерни скали, со
странична ограда изведена со украсни столпчиња и со поширок одмор над
кој поздравуваат плафонски сликарски изведби. Внатрешното предворје
води во 4 собни простории и кон скалите за првиот кат. Источниот влез е засебен и е само за првиот кат. Собите насекаде дишат со изобилен воздух и заради пространоста и заради високите тавани и се добива впечаток дека тука
не се штедело пари, но и стручно умеење во изведбата. Нема да се згреши
ако се констатира дека архитектот е надворешен, имајќи ги сознанијата дека
Петар и јавно се декларирал за гркофил, дека направил обид да формира
и грчка партија во Битола, уште повеќе дека го милувал и солунското градежно искуство.
Од времето на градежништвото од пред Првата балканска војна, а во ул.
„Никола Тесла“ припаѓаат уште неколку капитални станбени објекти. Прв и
најужен е со денешен број 105, кој има дуќани и два ката. И фасадните украси
и семејното предание говорат дека е со постар датум, односно дека е подигнат во 1903 год. Му припаѓал на истурениот, источен крај на Ѓупска Маала,
на улицата што се формирала како патна врска со Чаршијата и која ја користеле жителите од јужните села. Токму за нив беа се изнаредиле анови и продавници, од кои најпознати биле Велушкиот и двата буковски ана, како и неколкуте други, специјализирани за одредена стока.
Од другата страна на улицата, наспроти објектот на Михајлови, некогаш бил осамениот дом на Кандилчеви (ул. „Дрвар“ бр. 1). На уличната фасада сè уште стои годината на градбата, 1909. Истиот е од приземје и два ката
и доминира над околината, околу кој беа се изнаредиле приземни куќарки.
Секој кат има по две соби поврзани меѓусебно, а од приземјето до катовите
се оди преку внатрешни скали. Димитар Кандилчев, нарачателот, познат
мајстор за домашен мебел, кој некогаш имал и 20-на вработени мајстори и
калфи, имал седум деца, од кои живи останале три (ќерка и два сина) и за
секој во домов испланирал по еден кат. Големиот двор, во кој некогаш имало
и помала куќарка, била откупена од сосед меѓу двете светски војни, подоцна,
откако била урната, бил оформен двор облагороден со бројни цвеќиња.593
593. Соопштение на Мила Кандилчева, пензионерка, внука од син на Димитар
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Во продолжение негово се издвојува уште еден (бр. 103) покрај неколкуте приземни, кој го привлекува вниманието и кој, според надворешните
фасадни украси, треба да е граден во времето на Кандилчев. Тоа е домот на
семејството Чумандра, кое не го подигнало, го откупило од претходниот сопственик во првите години по Првата светска војна, а чие име е заборавено.594
Нешто понаисток, на ул. „Ениџе Вардар“ бр. 12-14, се наоѓа прекрасна
лепенка позната како „Домот на мумџиите“. Подигнат е во 1910 год. и е
првиот што се појавил на овој простор. Восхитува со својата изведба, со пристапните влезови, мермерните скали и железни огради покрај нив, широкото
предворје од приземјето и сé она што е вградено внатре, украсните плафони
со собни слики, украсните ѕидови со повеќебојни „басми“, високите визбени
простории, кои во Првата светска војна биле приспособени да бидат тврди
засолништа од бомбардирањата. Двава објекта, колку што биле компактна
целина, исто толку биле и посебни и индивидуални, означени и со симболична дворска преграда. Ги подигнале браќата Лазо и Ристо, кои се занимавале со изработка свеќи во дуќан во чаршијата, во кој денес е сместен „Малиот битолски Монмартр“.595

Објектот на некогашното Бугарското трговско агенство (Денес Давкови),
од чиј балкон во 1904 год. протекоа турските музички мааниња на првиот
битолски грамофон (фото на Петар Ставрев)

594. Соопштение на д-р Ѓорѓи Чумандра, пензионер од Битола
595. Соопштение на Јован Ивановски, дил. инж., пензионер
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Од 1911 год. сочувани се и две посебно интересни градби, а од 1912 година уште неколку. Првиот се наоѓа во Квартот Димитри, на ул. „Славко Лубарковски“ бр. 16, кој му припаѓал на некогашен богат жител на Битола, познат според ласкавиот атрибут - Мегаломајсторо (Врвниот мајстор). За жал,
поопстојни податоци за него немаме, освен дека имал дуќан во Чаршијата,
дека неговите два малолетни синови едноподруго починале од преносна
болест. Објектов, подновен и со сочувани автентични специфики, денес го
користи новиот сопственик, повратник од печалба од западноевропските
земји, кој посебно го цени тоа наследство и се труди, инвестирајќи, и да го
сочува. Има приземје, кат и мансарда, на која се наоѓа и атика. Приземјето е
издигнато и во него се влегува со полукружни скали. Над нив се издига столб
што го крепи балконот од првиот кат, а од внатрешното предворје се оди кон
вториот, оттаму и до мансардата. Уште при првата средба сугерира дека при
изведбата и градителот и сопственикот биле со намера да добијат содржини
за семејна и лична опуштеност, светлина и свеж воздух, насочувајќи поглед
кон југ и кон цветниот двор, кој е на другата, северната страна.

Најновите ништења и обнови на градот
Во својата илјадагодишна историја Битола доживеала мноштво
премрежиња и несреќи, и такви, заради кои морала да почне и со нов старт.
За еден од првите се знае дека се случил при османлиското освојување, кога
настрадала и нејзината тврдина (1383-1385). Пожарите, случајни или подметнати, кои, заради вообичаената дрвена градба, не само што исчезнувале
одделни градби, се ништеле и цели комплекси, па и градски региони. За еден
од пожарите се знае дека се случил во далечната 1639 год.596 друг бил во 1775
год., кога пожарот ја зафатил и уништил не само Валијатската порта, и поголем број објекти од левата страна на реката Драгор,597 трет, сличен, избил
во 1806 год.598 итн. Странските патописци тврдат дека многу од нив, особено
во поголемите градови, посебно во Константинопол, биле и намерно подметнувани, најмногу заради грабежи, потоа и заради исполнување на некаква
уцена од разјарените и осилени јаничари, не ретко и од традиционалниот затруен антисемитизам.599

596. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том 3, 1969, 194/269
597. Сиџил бр. 61, 1776, меѓу 24 септември и 4 октомври, бр. 114
598. Сиџил бр. 82, 1806, меѓу 23 октомври и 1 ноември, бр. 57
599. Балканот во делата на странските патописци, 1402-1657, 1, 290
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Најголемите и најразорните понови пожари во Битола се случиле едноподруго, едниот во летото 1834, другиот во 1863 год.
Првиот почнал од дуќан за јоргани во чаршијата, се раширил врз околните дуќани, беснеел неколку дена и уништил голем дел од чаршијата, како
и значаен број станбени објекти. Оштетените дуќанџии, за да не ја прекинат работата целосно, како времено решение беа организирале провизорна
чаршија, користејќи го летниот намален водостој на реката Драгор и врз речното корито беа изнаредиле талпи и штици, а за кое време паралелно течеле
обновите на дуќаните.600 Меѓутоа, веднаш се јавил непланиран, нов проблем
заради преголемата побарувачка на градежни материјали, за што трговците
не биле подготвени, кога многу трговци ги набиле цените до височини, со
што предизвикале ценовен шок. Реакциите на оштетените биле жестоки и
да не дојде до несакани последици, а и да се стави и некаков ред со ценовникот, власта била принудена да интервенира со декрети, закани и казни против трговците за враќање на старите цени.601
Набргу повеќе дуќани биле приспособени за работа и чаршијата полека почнала да го фаќа вообичаениот работен ритам и заживеела. За да не
се повтори истото, сфатила и дека градот мора да преземе нешто ургентно
и сосема конкретно, искуство што го имале веќе поголемите и поорганизираните градови, особено Константинопол, да организира професионална
антипожарна служба. Тоа е почетокот и на историјата на оваа служба и за
Македонија, оттаму 1834 година денес да се третира и да се одбележува како
Ден на противпожарната служба во нашата држава.602
Меѓу овој и следниот, уште поголем и поразорен пожар, имало уште
еден, нешто помал, кој се случил во февруари 1837 год. и кој „му нанесол
значителна штета не само на градот, ами и на трговскиот сталеж“,603
Најголемиот, пак, бил на 4 август 1863 год. Интересно, трговската стока тој
беше ја поштедил, но не за друго, туку зашто тој ден бил пазарот во Прилеп
и поголем дел од неа била пренесена таму,604 но затоа, пак, како што соопштува еден весник, имало катастрофални последици врз чаршијата. Се тврди
дека изгорела до темел,605 исчезнале во пламен 1.880 дуќани, 1.230 куќи,

600. Браќа Константинови, Противпожарната служба во Битола, Битолски противпожарен сојуз,

1964, 20

601. Турски документи за македонската историја, 5, 1827-1839, 80
602. Браќа Константинови, Противпожарната служба во Битола, 20
603. Британски документи за историјата на македонскиот народ, том први (1797-1839), 77/95
604. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 650
605. Съветникъ,бр. 17, 24 јуни 1864
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многу историски џамии,606 како и многу други објекти, останале само неброени празни плацеви, кои почнале подоцна да се распродаваат.607
Со искуство од претходниот пожар, обновата по него течела многу по
брзо и поорганизирано, па кога директниот сведок на пожаров, Јохан Хан,
кога дошол повторно во градот, крајно изненаден, ќе констатира дека „никаде немаше ни трага од пожар“.608
Сега, всушност, започнала вистинската преродба на Битолската
чаршија, која ќе има далекусежни придобивки, не само за неа, туку и за градот, За првпат при градењето бил применет новиот начин на изведбата,
отфрлање на дрвото како основен градежен материјал и негова замена со
тврдите градежни материјали, уште поважно и масовното применување на
„прускиот свод“, кој означи револуција во градежништвото. Оттогаш може
да се говори за современа градба во Битола, за објекти отпорни на оган и
оштетувања, напуштање на приземноста и одење во висина за уште еден, па
и за друг кат, не само во чаршијата, и во станбените објекти во градот.
Најголемото ништење и најголемата обнова се случиле не по двава пожара, туку по Првата светска војна, откако за 4 години градот жестоко бил
гранатиран и масовно убиван, при што посебно трагични станале последните две години од војувањето (1916-1918), кога за 674 дена, колку што

Разрушена Битола

606. Сиџил бр. 131, 1864, август 14, Исто, октомври 10
607. Сиџил бр.127/2, 1865, ноември 4, бр. 402; Сиџил бр. 127,1863, октомври 24, бр. 179 итн.
608. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 650
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траела германско-бугарската опсада и гранатирањето, 605 дена бил конкретна цел на илјадници проектили од најразаличен калибар и кога биле урнати или опожарени 4.000 објекти, кога биле убиени 800 и ранети околу 2.000
лица.609 Д-р Рајс, кој ја посетил Битола во ова време и кој остави значајни податоци, само за главната улица ќе тврди дека таму „скоро и да нема куќа во
која не паднала барем една граната“.610 Кога, пак, отпочнало гранатирањето
и со запаливи бомби, тогаш, според едно писмо на лазаристот Лобри, градот
наликувал и на жив факел.611

Жртви од отровен гас со заштитни маски на устите

Испразнетиот град, со маса празни простори, со куќи на кои стојат голи
ѕидови, со пепелишта и градежен шут, сепак, изнашол сили и како феникс
што излегува од пепел, го вратил дел од населението од селата, од околните
градови и држави и со ентузијазмот што се родил, повторно почнал да го
враќа и стариот мир и стариот лик, некогаш и уште поубав.
Сега насекаде можеле да се видат градежни скелиња, градежници и
објекти што растат. Доставките од странство, особено оние од САД, овозможиле Битола да стане сеопшто градилиште, кога немало улица во која не се

609. М-р Никола В. Димитров, Битола, урбано-географски развој, Друштво за наука и уметност-

Битола, Битола, 1998, 64

610. Р. А. Рајс, Писма са Српскомакедонског фронта, 60
611. Ѓорѓи Димовски, Писма (документи)...227
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гасел вар и не се слушале секири и чекани и кога многу градежни тајфи и
многу претприемачи добиле бројни нарачки. Некои од материјалите се довезувале и од другите градови, најмногу од Солун, каде оваа оператива била
и најразвиена, од каде доаѓале и готови планови за градби.
Натпреварот што отпочнал тогаш бил не само да се обнови стариот дом,
тој да биде и поширок и поудобен дом, да се внесат и украсни елементи, внатрешни и надворешни, односно да биде пријатен и за око и за престој. Во
ова време возобновена е и старата традиција за украсна и убава столарија,
на собното сликарство, најмногу на т.н. „басма“.

Осаменички градежни украси вон квартовите
Покрај градежните украси во неколкуте елитни квартови, низ Битола
слични можеле да се сретнат и вон квартовите. По правило, се работело за
зафати на егцентрични побогати сопственици, кои понесени од туѓата привлечност и убавина, беше се одлучиле среде маса од приземни и неугледни
градби да имитираат обрасци со кои вистински би се гордееле.
Најрани и најубави, околу кои немало ништо друго освен пространи
овошни градини и поле, биле двата дваетажни објекта, скоро залепени еден
до друг, подигнати истовремено од претприемачот Ѓорче (Ѓорѓи) Ристов
Маслинков во 1901 год. Биле на локација која дишела деноноќно чист воздух и без никаква бучава, привилигирани за спокоен дневен живот и за длабок ноќен сон, а денес се истуркани на прометната раскрсница меѓу улиците
„Климент Охридски“ и „Христо Узунов“. Едниот во 30-те години од 20-от век
беше ја менал сопственоста и станал дом на познатото битолско семејство на
Николе Кожуваро.
Обата имаат високи визбени простории и по два ката. Визбените простории на првиот, левиот, во висина на улицата, денес е мало и симпатично
собиралиште на битолски интелектуалци, литерати, сликари и новинари,
едно од сосема ретките во градот. Има фронтални мермерни скали што се
шират нагорно до приземјето, па следат пар украсни влезни столбови и
уште два полустолбови, кои го држат балконот од првиот кат, над кој се исправа и мансарда. Прозорците од првиот кат се крепат на познатите украсни
столпчиња кои се од црвена боја. Сета фасада е исполнета со богатство елементи што понесуваат, иако некои, заради атмосферските и другите проблеми се оштетени. Истиот дополнително е дограден, добил и втор влез од
задната, дворната страна, што е доказ за големата сместувачка потреба што
се јавила во меѓувреме.
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Домот на Николе Кожуваро (фото на Петар Ставрев)

Од фотографијата од 1928 год. направена пред него, се гледа едниот од
синовите на Николе, покрај штотуку набавената лесна кола, со што се потврдува дека објектов веќе го добил новиот сопственик.
На скалите од неговиот влез во 1946 год. се случи трагедија, војник или
офицер на тогашната армија, стрелал и убил 17-годишна гимназијалка, зашто
ја побарал, а не му ја дале за сопруга, чин што ја потресе повоената Битола.
И вториот, аголниот, кој излегува на двете улици, „Кл. Охридски“ и
„Христо Узунов“, со сета градежна изведба и удобност, исто така, е образец и
денес за удобен и современ дом.
Сличен и силен градежен впечаток оставаат и други два, исто така, еден
до друг и во сосема несоодветна средина, во битолската Ѓупска Маала. Едниот е од приземје и кат, другиот приземен, но обата со прекрасни широки
дворни места и со градежни фасадни украси. Ги подигнале двајца браќа од
семејството Секулови, кое важело и за време османлиите а и меѓу двете светски војни, за едно од побогатите во градот. Нивната доминантна трговска
фирма од приземје и два ката и денес се наоѓа во Битолската чаршија (Кај
Леблебеџиите) и единствена на која името на фирмата испишана е на три
јазици од три надворешни страни, на бугарски, француски и турски, кое е и
највечатлива потврда за некогашниот битолски космополитизам и за склоноста кон многујазичноста на битолчани. Доколку се обноват, зашто времето значително ги оштетило, би биле вистинска туристичка атракција.
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Од архивските документи што се чуваат во Историскиот архив во Битола,
може да се потврди таа битолска многујазичност, се употребувала и во фирмава, во која се комуницирало на девет јазици, а францускиот јазик, како
и во повеќето битолски трговски фирми, служел за меѓународни врски.612
Според семејното предание, првиот, двекатниот, од ул. „Солунска“, бил
подигнат околу 1914 год., според градежен план донесен од Солун.613 И тој, и
другиот од соседството (сопственост денес на семејството на инж. агр. Вангел Гагачев) по ослободувањето биле одземени и послужиле за сместување
посиромашни семејства. Подоцна се вратени и влегле во владение на Секулови, кои потоа ги отуѓиле.
Првиот, уличниот, го откупи Драги Петковски, кој долги години работи во Германија и од кој направил комотен и симпатичен хотел, под име
„Villa Bastion“ и кој при обновата ги испочитувал и ги задржал фасадните
елементи, а успешно интервенирал и врз интериерот. Подрумските простории ги преобразил во трпезарии, над подпокривот вешто извел, сосема вклопен во органска целината, уште еден кат. Интересот за користење како хотел,
како што тврдат оттаму, постојано се зголемува.614
Инж. агр. Вангел Гагачев, поранешен директор на ЗИК „Пелагонија“,
новиот сопственик на другиот објект, инвестирал и направил сосема
пријатно семејно катче, задржувајќи се посебно врз цветниот двор. За разлика од првиот, овој, според семејното предание на Секулови, е нешто од понов датум барем за десетина години и, според нив, ќе да е подигнат некаде
меѓу 1920-1930 год.
На југоисток од овие градби уште во 1924 год. регистриран е плац кој
му припаѓал на Ташку (Ташко) Керестеџијата. Во документите во Одделението за катастар на недвижности - Битола, првин е заведен како имот на Анастас Димитријевиќ,615 кој по ослободувањето извесно време сè уште го имал во
владение, а потоа на Анастас Димитриев Стојчевски. Според премерот од 1932
год., располагал со Кп. 4370, Кп. 4372 и Кп. 6325, на кои Керестеџијата во 1928
год. подигнал два раскошни и велелепни станбени објекти со многу елементи
за современо живеење. Уште при формирањето на комплексов во дворот засадил и многу ретко дрво за овие простори, кедар, Атласки (од Атлас) кедар,
кој во Завод и музеј - Битола заведен е како природен раритет и е заштитен

612. Архив на Македонија, Подрачно одделение-Битола, Фонд Браќа Секулови
613. Соопштение на д-р Димитар Секуловски (Пицаки)
614. Соопштение на Лилјана Китановска-Чипуровска, рецепционерка
615. Тапија од 27 март 1924, бр. 1874, Сопственост на семејството Тасеви
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според Законот за природни реткости.616 Градежен изведувач на обата, како и
на соседниот, на Михајло Попов („Рузвелтова“ бр. 26), бил Иљо Трампе.617 По
ослободувањето објектие на Анастас биле национализирани и продадени, а некои од новите сопственици и претходно живееле како кираџии.618

Домот на Скоберне во изградба (1934)

Натурализираниот битолчанец, Словенецот Јосип Скоберне, откако
беше се вратил во Битола по одисејата доживеана во Првата светска војна и
го зазел своето место градежник во општинската управа, почнал да размислува за подигање и на свој дом, поаѓајќи од горчливото искуство со честото
менување на туѓи домови. Во 1920 год. надвор од градот, во месноста Хаџи
Доан, откупил плац од 2.700 метри квадратни и го наменил за идниот дом, а
во 1925 год. докупил уште 8.000 метри квадратни и за овошна градина. Овој
дел, дотогаш познат како Под Тепсијата, сега добил нови имиња, Кај Скуберни, важечко и денес, а откако станал и собиралиште и на групата Словенци на служба во Битола и „Словенечки клуб“. Било тоа продолжение и на

616. Соопштение на д-р Никола Христовски од Битола, биолог, пензионер
617. Соопштение на проф. д-р Дејан Трајковски
618. Одделение за катастар на недвижности-Битола
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некои постари битолско-словенечки врски,619 но и мотив за среќавања на сонародници, каде се оживувал словенечкиот амбиент, јазик и пријателства.620
Домот, за кој градежниот план беше го изработил самиот Скоберне,
го добил името „Вила мир“. Градбата отпочнала во 1929/30 год., со тајфа
ѕидари, пријатели на сопственикот, бесплатно, во периодот од 1930-32 год.
Имал високи визби, приземје и кат, покривот бил типично планински и
многу потсетувал на тие од Словенија. Во него Скоберне останал да живее
до 1955 год. додека не се појавил купувач, доселеник од преспанското село
Љубојно, кој го откупил што било прилика тој да замине за Загреб, кај една
од ќерките, потоа и во Цеље, каде во 1958 год. и починал.621
Меѓу маркантните станбени објекти со сосема нов, градежен стил, со необично висок покрив, непознат за ова поднебје, е домот на семејството Анастасови, именуван и денес како „Американската куќа“. Се наоѓа на крајниот,
истурениот, источниот раб од градот, на денешната улица „Гаврило Принцип“. Врз градежен план и со средства од САД, донација од блиски роднини
печалбари, кои никогаш не се вратле во татковинта, бил изведен во текот на
1935 год. Има приземје и кат од 242 метри квадратни, а вкупната површина
му изнесува 1.025 метри квадратни (градина, двор и дом). Претприемач и изведувач станал Илија Трајковиќ (Иљо Трампе), чиј потпис се наоѓа и на изведбениот план, кој се чува во архивата на семејството.622
Од овој, меѓувоен период, е и станбениот објект на некогашното познато семејство Петрови („Браќа Петровиќ“). Се наоѓа на аголниот дел од
две крајдрагорски улици, „Судска“- бр. 2 и „Борка Левата“- бр. 2. Има мошне
интересна фасадна изведба, високи визбени простории, приземје и еден кат,
како и подпокрив, кое сè уште не е оспособено за живеење. Визби има 7, а на
катовите по 6 соби, со вкупна површина од 140 метри квадратни за секој кат
и е еден од посовремените станбени објекти. Подигнат е во 1937 год. на место каде претходно имало друг, во кој, според градските преданија, живеел
последниот османлиски претседател на градот, Омер Шукри беј, кој го отуѓил
во 1932 год. за 75.000 дин., незабележана дотогаш висока цена.623
За време бугарската управа од Втората светска војна бил пренаменет
и служел како „Сметната палата“, а подоцна во него нашле станбен престој

619. Владо Ѓорески, Фердинанд Гало-почетоците на културната и духовната соработка помеѓу
Битола и Словенија, Во: Битола низ вековите, 9, Педагошки факултет-Битола, Битола, 2006, 57-61
620. Александар Стерјовски, Битола - Спорт, 230-233
621. Јосип Скоберне (1879-1958), Zbral Peter Skoberne, Ljubljana, 16.6.2011, 18-22
622. Соопштение на Михајло Анастасов, пензионер од Битола
623. Тапија од 26 октомври 1932 год., семејна документација на д-р Петар Петров
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офицери на Југословенската народна армија, додека на сопствениците им е
вратен во 1953 год., кои потоа дел отуѓиле624
На поширокот простор кој се шири од овој дом до Горниот Дрвен Пазар, некогаш се наоѓал големиот „Јени ан“, а во негова близина и Новиот
амам. Анот веќе го нема, додека амамот чека да стане градежен споменик
преку кој ќе се отсликува подлабокото минато на градот.

Осигурувања објекти
И заради трајната сиромаштија, уште повеќе заради отсуство навики
за осигурување, нашиот човек многу тешко се одлучувал својот живот или
својот имот да им ги довери како гаранција на осигурителни компании, оттаму и основата за нивното подоцнежно појавување на нашите простори.
Меѓу првите кои покажале интерес за тоа биле странски компании, „Nord
Britich Markantil“ и Royal Exchange“, кои вршеле осигурување за штети од
пожар и „Victoria“, за осигурување живот.625 Покрај нив, нешто подоцна
се јавуваат и домашни фирми, од кои попознати биле „Унион“, „Сава“,
„Србија“, „Ла Национал“ „Славија“, „Триглав“, „Шумадија“ и „Адрија“.
Траги нивни како метални записи, сè уште можат да се изнајдат на фасади на
битолските објекти, зашто обичај станало секој осигуран објект да биде одбележи и со логото на осигурувачот на лесно забележливо место, главно, од
уличната страна. Кога по истекот на осигурувањето, како што може и денес
да се проследи, другиот осигурувач го правел истото, само што новото лого
се поместувало понастрана или на другиот кат.
Фирмиве во Битола претставувани биле од локални лица кои имале искуство од сферата на банкарството или во стопанството, па така, „Унион“ го застапувал М. Фараџи, „Сава“ - М. Мацалис, „Србија“ - С. Нахама, „Ла Национал“
- браќата хаџи Коста, „Славија“ - П. Теодоровиќ, (застапник и на банка), „Триглав“ - Ж. Арие, „Шумадија“ - П. Јовановиќ и „Адрија“- М. Биретас.
Ваквите застапници претставувале помало професионално здружение,
кое се обидувало да внесе и ред во осигурувањето и да дава и придонеси во
врска со проблемите од пошироко значење. Кога едноподруго се случиле
неколку пожари во градот и кога се потврди дека општинските противпожарни служби не биле дораснати за ефикасно разрешување, по иницијатива
на претставникот на фирмата „Сава“, Михаил Мацалис, било доставено за-

624. Соопштение на Радмила Петрова, сопруга на покојниот д-р Петар Петров
625. Трајче Грујоски, Битола, 90
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едничко писмено укажување до општинските власти со нотации што конкретно и најитно требало да се преземе истите проблеми да не се повторат.626
На 18 март 1923 год., денот кога се одржувале избори, се јавил еден таков пожар во чаршијата, во кој биле зафатени неколку дуќани. Во гаснењето
и спасувањето на стоката учествувала градската антипротивпожарна служба
и граѓани што се нашле на местото на настанот, но и претставници на осигурителните компании, па благодарјќи на сите нив, дел од стоката била спасена. Опожарените објекти ѝ припаѓале на Еврејската општина, кои, за жал,
не биле осигурени, додека стоката била и, благодарејќи на тоа, била обештетена од друштвото „Триглав“, едниот сопственик добил 30.000, другиот
20.000 динари, со што се потврди дека осигурувањето има цена, но и дека е
исплатливо.627
Таква оштета истото друштво, повторно заради пожар, им исплатила и
на трговците Нахман и Исак Басали заради загубите на стоката,628 а една белградска осигурителна компанија штетата од пожарот на горниот кат од хотелот „Босна“, во 1939 год., ја чинела 334.000 динари, која паднала на сметка на
локалната самоуправа629 итн.

Тапии
Сопствениците на станбените објекти правило било да поседуваат валидни документи за сопственост, т.н. тапии. Во османлискиот период истото
се уредувало со Законот за сопственост од 16 април 1850 год. и со „Расписот
на Министерството за правда“ од 12 февруари 1883 год. Во регистрацијата на
имотите посебни места заземале каде тие се наоѓаат и имињата на сопствениците. Во локалната власт за тоа имало формирано посебна служба, која ја
наследиле и изобилно потоа ја користеле претствниците на српската власт,
експлоатирајќи ја особено во времето на масовното емигрирање на Турците од Македонија, при што ништо не попречувало што таа била водена на
турски јазик и со арапско писмо, во Битола постоела долга традиција османлии, но и христијани, добро со нив да се служат.
Низ Битола низ семејните архиви и денес можат да се најдат изобилство
вакви документи, кои ги има во различна форма и големина. На некои врз
целата основа стои полумесечина и петокрака ѕвезда, како и сув отпечаток

626. Обезбеђење од пожара, Битољски трговински гласник, бр. 8, Битољ, 25 марта 1923, 1
627. Дневне вести, Битољски трговински гласник, бр. 8, Битољ, 25 марта 1923, 3
628. Исплата штете од пожара, Битољски трговински гласник, бр. 9, Битољ, 19 априла марта 1923, 3
629. Книга бр. 67, 6 октомври 1939, т. 1
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со религиозна порака, извадок од „Куранот“, а врз поширокиот простор, во
неколку колони дадени се и најпотребните податоци за сопственоста. На горниот, централен дел понекогаш се среќава и тугра и помал текст под неа, а
отстрана се и податоците за имотот. Долу некаде е и обврзната таксена марка
која говори дека истата е платена, тогаш ништена е со печат. Такви марки и
ништења некогаш има и на задната страна од тапијата.
Тапијата, по Првата светска војна, е унифицирана, има 4 страници и е
напечатена во некоја од месните печатници. Има истороден текст и празни
места кои требало да се пополнуваат дополнително рачно или со машинопис. На челното место обично се наоѓа грбот на Државата СХС (до 1929), потоа и на Кралска Југославија, а под насловот „Тапија“, стојат податоците за
сопственикот на имотот, како и описот на границите на имотот од четирите
страни. Во левиот долен агол има празен простор каде требало да стои и скицата на имотот што требало да ја дополни стручната комиси додека од десната долна страна стојат потписите на тие што го извршиле премерот, односно на членот на општината и овластениот инженер, како и датумот кога
е извршен истиот. Во перидот 1922-1925 год. Битолската општина имала
двајца такви стручни премерувачи, обата општински инженери, Јосип Скоберне и Тома Крстиќ.
Бидејќи премерот се вршел во присуство и на сопствениците на имотите на соседите, нивните потписи, исто така, стојат на втората страна.
Тука има и краток опис на преминот од еден во друг сопственик, како и
кога истиот (евентуално) е отуѓен и за колкави средства (3 страна). Потписот на претседателот на градот („претседателот на судот“), исто така, е на
оваа страна. На оваа или на последната, 4 страница, се наоѓаат и таксените
марки, понекогаш има и уште некој податок, особено каква била историјата
на отуѓувањата.
Бугарската власт уште веднаш по нејзиното востановување, преку локалниот весник „Пелистерско ехо“ објави дека секоја промена на сопственоста во рок од две недели мора да се пријави и дека треба да се регистрира со
валиден документ, издаден од нотаријат или од некоја друга институција.630

630. Общински вести, Пелистерско ехо, бр.15, Битоля ,11 април 1942, 4

„Битолско десеткнижие“

195

ГРАДБИ

Прва страница од тапија издадена во 1921 год.
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Украси и домашни угодности
Омилени бои и фасадни цртежи

Б

елата боја била најраната и најомилената во битолскиот дом, изведена
преку мошне едноставна постапка и без премногу трошоци. Најпрвин
и најмногу се варосувал интериерот со претпоставка дека придонесува и
за амбиентот и за здравствената заштита. Од истите причини се појавувала
и врз екстериерот, со став дека „ајде и тој нека се освежи и оживее малку“.
Тоа е причина за нејзиното присуство не само врз новоизградени објекти и
врз распаднати дрвени колиби, некои готови и за паѓање, па станала и траен
градски белег,631 преобразувајќи ја Битола во бел, медитерански град. За да
се избегне заморната еднобојност, се посегало и врз сината,632 понекогаш и
врз црвената боја, најмногу да се изведе ликовна игра, да се добијат риги,633
придонесувајќи општата слика на домот и на градот да биде „весела“,634
„кокетна“.635
Другата впечатлива склоност било и фасадното украсување со дрвја и
цветови, толку впечатливо и посебно, што, споредено со останатите балкански градови, станало и уникатно.636 Посетителот го доживувал тоа уште при
влезот во градот, при средбата со првата градба, со црквата „Св. Недела“.
Врз неа веднаш можело да се види „чудно насликана надворешност, со сини
дрвја и со сини риги врз бел фон“. Истото како појава се среќавало и кај поголем број градски објекти, посебно од централното подрачје, каде „надворешните ѕидови украсени се или со сини или со зелени дрвја, слични на чемпреси
631. Македонија во делата на странските патописци, 1879 - 1888, 80
632. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 575
633. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 656
634. Македонија во делата на странските патописци, 1827 - 1849, 656
635. Македонија во делата на странските патописци, 1850 - 1864, 294
636. „Во другите градови слични украси не видов“, вели Русинката М. Карлова (Македонија во делата

на странските патописци, 1864 - 1874, 199)
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или со разнобојни букети“,637 па заедно со применетите ориентални со модерни специфики во архитектонската изведба, придонесувале многу „Битолиа да остава впечаток на резиденција“.638
Во отсуство на бои, доаѓало темелно исчистени фасади, мотивирано од
иста намена, домот да стане привлечен уште со првиот поглед, појава регистрирана и во далечната 1858 год.639
Шарите и ригите отпочнале потоа да се надградуваат со ѕидни слики,
некои изведени и од вистински мајстори на својот занает. Се среќавале на
ударно место, најмногу каде паѓал првиот поглед, а пред посетителот да ја
допре рачката од влезот, оттаму и изборот на мотивот да е пејзаж кој се состои од некакво сино езеро, во кое пливаат некакви птици, во кој има и некаков рид пребогат со зеленило и некаква симпатична осамена куќарка која
примамува на опуштеност и уживање во природа.

Едноставен фасаден украс-цвеќе

Тоа е почеток на новото фасадно украсување. Едно такво сè уште го
среќаваме во домот на ул. „Солунска“ бр. 251. Зафаќа простор на правоаголник во кој е уловен залив со зелена околина, над која се извишува планина

637. Македонија во делата на странските патописци, 1864 - 1874, 199
638. Македонија во делата на странските патописци, 1850 - 1864, 294
639. Македонија во делата на странските патописци, 1850 - 1864, 294
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со снежна капа. Украсните скали со столпчиња што се на преден план се и
првата загатка, зашто не се открива каде водат тие. Сличен, можеби и од ист
автор, до скоро се наоѓаше и во дом на булевар „Први мај“ бр. 96, кој, за жал,
при реконстуркцијата на објектов го снема.
Слична фасадна слика се наоѓа и во домот кој му припаѓа на семејството
Николовски на ул. „Христо Узунов“ бр. 2, која е и уште поимпресивна, остапен ѝ е значително поголем правоаголен простор со околу 2,5 метри вертикала и 1,5 метри хоризонтала. И во неа има многу вода и многу зеленило,
се успеало да се долови и да се доживее и идеализирана тишина и господски објект за уживање, слика уловена од некоја туѓа, богата земја или, едноставно, е само индивидуална креација. Таа и не е единствената во овој дом,
кој е граден со многу вкус и за уживање, ги има и во приемниот, внатрешен
ходник, како и во една од внатрешните собите.
Наместо вертикална, сега плафонска, а со иста намена, среќаваме и во домот на Данабаши на „Широк Сокак“ на скалите од влезот и истата изведена е
со мошне пријатни нијанси на кафе боја во комбинација со прави линии.

Фасадни натписи
Низ битолските градби и денес можат да се сретнат мноштво заостанати
фасадни натписи со најразлични пораки и значења. Целиот месец септември
2016 год. го употребивме окривајќи ги и регистрирајќи ги, одејќи од дом по
дом, од дуќан по дуќан, на крајот да дојдеме и до заклучок, дека ги има премногу и дека не сите се нашле во нашиот нотес.
Фасадниот натпис, инаку, во Битола има длабока историја, а како најран
е во т.н. „Битолска плоча“, кирилски споменик од 11 век, на кој му е посветена и богата научна литература.640 Од тешко дешифрираниот текст се откри
дека била поставена на влезот од Битолската тврдина по наредба на наследникот на цар Самуил, Иван Владислав, кој и ја возобновил тврдинава. Била
пронајдена случајно при рушењето на „Старата џамија“ во 1956 год. и денес, како еден од најзначајните музејски експонати, се чува во Завод и музеј
- Битола. Неколку битни податоци истражувачите на неа открија - датумот
и целта на обновувањето на тврдината, како и името на нарачателот, а еден
упорен битолски истражувач во неа успеа да го прочита, доколку е во право,
и името на нашиот град (Битоль).641
640. Проф. Ѓорѓи Димовски - Цолев, Градь сь Битоль, Во: Битола низ вековите, I, Факултет за учи-

тели и воспитувачи, Битола, 1998, 33 - 39
641. Исто
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Вакви натписи на битолските објекти можат да се сретнат и во вековите што следат. Евлија Челеби открива дека акростих, изработен врз мермерна плоча, се наоѓал на влезот и од „Махмуд ефендиевата џамија“ („Јени
џамијата“) и дека автор бил месниот поет Лаели.642 Акростихови наоѓаме и
на други џамии и истите се изгравирани врз мермерни плочи на старотурски јазик со арапско писмо.643 Еден има и на поткровникот од некогашната
„Салоник банк“, откриен пред неколку години.644
Подоцнежен автор на натписи во Битола бил и Ахмед Данили ефендија
(у. 1898/9), учен битолчанец, совршен познавач на арапскиот и персискиот
јазик.645
Наместо натписи, понекогаш можат да се сретнат само исламски верски
симболи, полумесечина и ѕвезда.
Чести натписи на грчки јазик забележала и Русинката М. Карлова
во 1868 год., која говори дека најмногу ги имало на главната улица.646 На
објектите што им припаѓале на сопственици Евреи како запис стои година
на подигањето на градбата според еврејското сметање, некаде може да се
сретне и само Давидовата ѕвезда. Ударно ги има на двата балкона од објектот
на Сојузот на синдикатите. На трговскиот објект, кој се наоѓа Кај Леблеџиите
и кој некогаш му припаѓал на познатото семејство Секулови, натписот гласи
„Братя Секулови“ на три јазици, француски, турски и бугарски и со него
највпечатливо се изразуваат некогашниот специфичен битолски космополитизам и многујазичноста.647
Покрај име (или иницијали) и датум на изведбата, во натписите можат
да се сретнат и податоци вон стандардите, па на мермерната плоча на дуќан
во ул. „Никола Тесла“ стои не само годината на градбата и преоѓањето на
сопственоста од еден на друг.
На плочите некаде се среќаваат само симболи, не и запис. На една таква
на атиката на едниот од објектите на Музичкото училиште делумно се одгатнуваат одрази на некакви старовременски и подзаборавени воени оружја

642. Македонија во делата на странските патописци, 1371 - 1777, 425
643. Муџаид Асимов, Битолски арапски записи од XVI век, Во: Битола низ вековите, IV, Факултет

за учители и воспитувачи - Битола, Битола, 2001, 33 - 43
644. Роберт Михајловски, Новооткриен турски натпис на зградата на Геобиро - Битола (Солунска
банка), Во: Зборник на трудови, 4 - 5, Завод за заштита на спомениците на културата, природните
реткости, музеј и галерија - Битола, Битола, 1983/84,161 - 167
645. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 229
646. Македонија во делата на странските патописци, 1864 - 1874, 199
647. Треба да се направи напор за негова возобнова и истите би биле посебно атрактивни за туристичките водичи
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(копја, сабји, стрели и др.), веројатно втиснати да се укаже на професијата на
сопственикот (повторени врз покривната плоча врз луксузниот мермерен
саркофаг на гроб во гробиштата кај „Исхакие“).

Индивидуалниот куќен влез
Елементите што му биле вградени на битолскиот индивидуален куќен
влез најмногу, дури и, пред сè, зависел од јавната безбедност во градот. Кога
во градот почнале позачестено да се случуваат грабежи и убиства не само
ноќе, туку и преку ден, домот се преобразил во тврдина, а стравот од средба
и со непознат минувач на улица, да ја мрзне и крвта. Во такви услови станало
обичај примерниот граѓанин уште пред зајдисонце да го затвори дуќанот и
брзински да се повлече во својот дом. Сега, откако го употребил клучот од
тешката дрвена порта, ја поставил и попречната греда како додатна заштита,
а пред да го доживее семејниот амбиент, на еден од уличните прозорци истакнувал светлост, која, заедно со соседските, прераснувало прво улично осветление во градот. Потоа се трудел да се опушти, прифаќајќи го семејниот
амбиент од сопруга, деца и други, а тврдата порта, високата авлија, солидарноста на соседите, како и повремените ноќни маалски чувари кои крстареле цела ноќ од маало до маало, станувале некакво ветување за безбедност
бројните, моќни, организирани и сурови „господари на ноќта“. Ги имало за
сето време, а особено беа се намножиле во 17 и 18 век и дека биле навистина
такви, потврдува и Евлија Челеби при описот на еден од неколкуте свои престои во Битола. Добро се сеќавал дека тогаш поголема група разбојници сред
бел ден, наоружани со лесно и тешко огнено оружје (топови), слободно и без
никаков страв влегле во градот, го ограбиле безистенот, одвлекле бројна и
скапа стока и повторно слободно и без никој да им се спротивстави, го напуштиле градот, дразнејќи ги исплашените граѓани со победнички извици
и истрели.648
Во такви услови, токму семејниот дом со авлијата и тврдата порта, нуделе најнужна и лична и семејна заштита, при што авлијата растела во височина, а портата во тешката масивност и непробојност.
Меѓутоа, како и сè друго, така и портата, надворешниот влез, со време
еволуирал, па кога животот влегол во помирни води и кога сигурноста на
секојдневнието станало евидентно, прераснал и во безбедносен, и во украсен,

648. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 426
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и понатака е дел од дрво, кое сега е плитко и нежно, но има и стакло, кое има
метални шари, за да биде и заштита и украс.
Влезот сега се состои од два дела, горниот е полустатичен, кој може
хоризонтално да се спушта и да се крева и долен, кој е главен, вертикален,
двокрилен е, кој со една половина е статичен, со другиот е динамичен. Ако
задачата на горниот е да ја пропушта светлината во неосветлениот долг ходник, долниот е за влез и излез, и е комбинација од дрво, стакло и метал.
Бидејќи изведбите и шарите кај него во Битола се повторуваат во неброени
варијации, нема да се згреши ако се тврди дека сите имаат еден ист урнек
или сите произлегле од иста работилница.

Прозорци и ролетни
Следејќи го долгото градежно искуство, поранешниот битолски дом, и
османлиски и христијански, прифатил и се наметнал со изобилна употреба на
прозорци. Најмалку два стојат на секоја собна страна, а меѓу нив растојанието
е пропишано, стандардно, тесно,
чија висина поаѓа од таванот и досега надолу до половината од човечкиот бој. Доколку
просторијата е поширока, додаток станува уште еден, доколку,
пак, е аголна, тогаш бројот се
дуплира, оттаму прозорците во
нашите стари домови да се и
„најголемата неугодност“, 649
како што велат патпописците.
Тие во лето домот го прават со
заслепувачка светлина и сахарска температура, а зимата, и заради лошо изведената прозорска
дрвенарија и заради прозорското
стакло кое кај нас доаѓа со задоцнет датум, зимските облеки наменети за дневно излегување, да
станат и за домашен престој неРолетни и влезна врата
заменливи.
(цртеж на Панде Петровски)

649. Македонија во делата на странските патописци, 1875-1878, 247
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Почнувајќи од средината на 19 век, и во нашиот дом се случуваат позитивните промени, кога се открива и се прифаќа и ролетната, а кога таа ќе
влезе и во масовно производство, и кога ќе стане достапна за секого, тогаш се
случува семејниот дом што ја нема да биде голема реткост. Нејзината посебна
привлечност е што со неа многу успешно се регулирало дневното светло,
како и внатрешната температура, го правела престојот во домот и пријатен и
опуштен. Во втората половина од 19 век се прифаќа масовно, ја има не само
во нови, и во стари, па и ислужени градби, откриваат старите разгледници.
Меѓу најраните, како што информираат разгледниците, се оние од 1875
год., применети во дом крај реката Драгор, близу до тогашниот долг железен мост, кој бил нешто подолу од Валијатската порта, биле на аголен прозорец од првиот кат, кој гледал кон Пелистер и кој е од два дела. Горниот е
фиксен и пократок, долниот од два вертикални дела и служи за светлосно
дозирање.650
Како новина се изборила за употреба не само на собните прозорци и на
балконските врати, како и во дуќаните, каде се на странични стаклени додатоци.

Фасадни, аголни и прозорски украси
Прозорецот сега станал дел од фасадата преку кој се испраќале и пораки
за копнежот кон убавото, па ќе го сретнеме и со богатство од најразлични
градежни изведби. Ги има вертикални и хоризонтални, од кои најчесто се тие
што ги следат рабовите. Ги среќавааме како пар вертикални полустолбови,
кои посебно придонесуваат за прозорскиот. Истата функција им е доверена
и на додатоците, над и под прозорецот. Над овичениот прозорец може да се
сретне триаголник, со подна нагласка, но и со столпчиња и со други украси и
сите заеднички мошне успешно се вклопуваат куќното око да се издвои и да
се нагласи. Прозорецот за битолскиот дом е како човечкото око, тоа е и украс
и душа, па како и жената што го истакнува употребувајќи вештини, грим и
бои, така и сопственикот на домот, посега по изведби што го одвојуваат и го
нагласуваат посебно.

650. Димче Најдов, Цит. дело,
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Балкони
Балконот како градежен елемент во Европа е од подоцнежен датум, на
Балканот е уште од понов. Требало да се инаугурира најпрвин барокот како
стил, да се прифати и како градежен елемент, па да отпочнат да се украсуваат
и станбените и другите објекти.
Првите битолски балконски објави навистина се од средината на 19 век,
но не треба да се заборави дека кај нас тој имал и претходник, еркерот, кој
бил не само посегање по воздух и сонце, и како притаен и маскиран поглед
кон улицата. Во Бејлер Маалеси појавата му е ретка, дури и случајна, доколку
и воопшто ја има, тогаш е во заднинскиот, дворниот дел. Го има и во османлиските институции, кога во одредени историски настани добивал историска задача, оттаму да се чуе порака или судбинска наредба.
Секогаш стои над влезот, доколку објектот е лепенка и има два влеза,
ги покрива обата, оттаму да е продолжителен (ул. „Славко Лумбарковски“
бр. 10-12). Кога не е надвлезен, се јавува и друг (ул. „Стерјо Георгиев“ 21- Татарчеви), го има и дворен („Ленинова“-15, ул. „Јорго Османо“- 20), го има и
само за спалните соби, доколку се од северната страна, со задача да бидат замена за двор.
Доколку е од тула и малтер, тој е робусен и тврд, уште почесто е од
лиено или ковано железо, или е комбинација, кога мермерната плоча е
подна, оградата од железо. Креациите на железото и конзолите во Битола
се толку богати и разнообразни и истите најмногу го откриваат извонредното мајсторство на нашиот неписмен ковач, нудејќи го како посебен градежен украс.651

Атики
Старата римска атика со нејзините две основни специфики, да известува и да биде украс, нашироко била применета и во воените и цивилните
битолски објекти. Ја имало на Црвената касарна, во некогашното „Ислахане“
(подоцна Царинарница), Военото училиште (денес Завод и музеј) и во многу
други и воени и цивилни објекти. Колку големо значење османлиите им придавале на ваквите изведби најречито говори атиката на Военото училиште,
откриена и возобновена во нашиве дни, која восхитува со вешто извезениот
651. Зоран Алтипармаков, Конзолските потпорни елементи од лиено и ковано железо во битол-

ската профана архитектура од крајот на 19 в. и почетокот на 20 в., Во: Битола низ вековите XI и
XII, Педагошки факултет - Битола, Битола, 2009, 52-66
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разнобоен, уменички текст, испишан со арапско писмо и со сè друго што е
втиснато над и под балконот.
Покривниот венец ѝ било нејзино најомилено место. Можела да биде
само назнака, какви што биле на „Идадието“ (подоцна Гимназијата), „Салоник банк“, но и градежен издаток центриран над главниот влез, какви што
ги имало врз Валијатскиот сарај, хотелите „Босна“, и „Солун“, како и врз индивидуалните домови на семејствата Хололчеви, Шекерџи, Мегаломајсторо
и во други.
Атиката што импресионира и денес, макар и да нема никаква порака, е
онаа над некогашната „Југопластика“.
Наместо врз самиот објект, како што откриваат старите разгледници,
можела да се сретне и врз дворниот влез-излезот, како оној во домот на Данабаш, кој излегувал на „Широк Сокак“ и од каде водел кон внатрешноста.
Можела да биде едноставна, некакво продолжение на покривот, без
и со податоци за сопственикот и со нагласка на годината на подигањето
на објектот, но и само обичен запис. Се среќавала и како посебен додаток,
мермерна плоча, на која биле впишани податоци што требало да информираат, притоа била подготвена претходно, па придодадена (акростиховите на
џамиите, домовите на Хололчеви и Топалови на главната улица). Наместо
атика низ Битола на тоа место може да се сретне и посебно поткровје, кое
служи и како тавански додаток (домот на Мегаломајсторо).
Без оглед од каков вид е, остана привлечен градежен елемент, од кој
може да се чита многу историја.

Собна угодност
Празниот и едноличен собен амбиент во османлискиот дом се оживувал малку благодарејќи на ситни уметнички и други интервенции, во кои
боењето и шарењето на ѕидовите со вар било едно од почестите. Покрај
нив, имало и декорации на ѕидовите и таваните од обичен или позлатен
даборез, од арабески, кои сите заедно оставале импресивен впечаток, особено врз странците, кои за првпат го откривале овој дом.652 Внатрешните
врати, особено во битолските сараи, содржеле и уметничка изведба од
дрвена резбарија, кои, исто така, придонесувале врз разубавување на интериерот. Придонес во тоа имале и прозорците со прекршување на светлината преку бројните стаклени делови, како и погледот наменски упатен кон

652. Македонија во делата на странските патописци, 1875-1878, 250-251
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бавчата полна со зеленило и украсни цвеќиња. Дополнение нивно биле и
внатрешните полици, рафтовите, огледалата во најголем дел изрезбарени,
кои оставале впечаток дека тука се цени и се љуби уметноста, дека се прави
и грчевит напор да е присутна наоколу, уште поважно и да се доживува.
Покрај дрвото и резбата, за облагородување на екстериерот и на интериерот,
омилен станал и мермерот. Најчесто се употребувал во ударните градежни
партии, на влезот, за главната патека, на балконските столбови, балконскиот
под, но и за скалите, и надворешни и внатрешни. Во сарајот на Смаил бегот
од Емир Маалото, го имало во предворјето и на внатрешните скали што воделе кон горниот кат, кои добиле и топла додавка од изрезбарени огради.653
Не треба да се заборават и многубројните перници распослани низ мидерлаците и околу софрите, кои со својата разнобојност, форми и величини,
исто така, го исполнувале и го освежувале просторот.
Покрај во османлискиот дом, собната резбарија во прилична мера почнала да се појавува и да се прифаќа и во христијанскиот, чии егземплари денес во Квартот Димитри сè уште ги има. Видливи се обидите и за негово плафонско присуство, особено во средишниот собен дел, на кое место подоцна
се нашла електричната светилка. Додаток на сето тоа е и склоноста на жителите од овој кварт за украсување и на скалите и вратите, кои се изведуваат
од тешко ореово дрво, кои сега се мирни при газот, како и со специфична изведба на страничните прсти, какви што ги наоѓаме, меѓу другото, и во домот
на Татарчеви од ул. „Стерјо Георгиев“, бр. 21.
Откако овој дом станал од приземје и кат, добил, покрај простории за
ноќен, и за дневен престој. Една специјално била наменета и за гости, строго
забранета за влегување на децата, и таа полна со миндерлаци, разнобојни
перници, пердиња, обврзно и со застаклени прозорци.654 Промените се случиле и во кујната и трпезаријата. Првин востановените и долго применетите
два оброка (ручек и вечера) се збогатиле со нов, трет, со појадок. Традиционалната тркалезна приземна софра околу која се седело на перници, заменета била со маса, тркалезна или правоаголна, на која се седело на столици,
се служело не со дрвен, туку со метален прибор за јадење, навика, која полека
се пренесувала и во османлискиот дом. Во 1850 год. битолски бегови веќе
употребувале виљушки и лажици и од сребро, дури и од скапото британско
производство и тоа, како што забележувале странците, „од ден на ден Турците сè повеќе се навикнуваат да ги употребуваат“.655 Навика „да јадат со

653. Д-р Јевто Дедијер, Цит. дело, 201
654. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 503, 574, 595
655. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 28
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нож и виљушка и да јадат на маса“, особено била честа кај оние кои се декларирале за Грци. Наскоро забележлива била употребата и на прекривки и
чаршафи на масата, главно, рачно изработени и од колико платно.656
Дел од трпезарискиот мебел во Квартот Димитри бил и увезен. Битолските дограмаџии по ослободувањето, кои добиле задача да го пресвлечат
него од богатото семејство Џеварџи (ул. „Белградска“-21), откриле дека втиснатиот запис на секоја столица говорел за солунско потекло.657 Увезен бил и
сиот, и трпезариски и друг мебел во доскорешниот индивидуален музеј „Вагнер-Лала“, донесен од Германија во крајот на 19-от век, сега сопственост на
Завод и музеј-Битола.658
Увото на битолчанецот се навикнувало и на европскиот музички звук.
Во првата половина од 19 век, и во христијанскиот и во османлискиот дом,
можеле да се слушнат звуци од виолина, гитара, кларинет, а и од пијанина,659
омилени станале и механичките мелодии од музичките кутии.660

Собослики
Во долгиот ешалон занаетчии што марширал пред султанот во 1583
год., преку кого се претставувале сите занаетчиски здруженија, беше се нашло и едно и мало и премногу ретко, „собосликарите“.661 Во што се со
држела нивната работа, колку на број биле како здружение, кои материјали
и алати употребувале, како и многу други, за на мошне интересни и толку
битни прашања, зашто во нив треба да се бараат корени и за подоцнежното
куќно и друго сликарство, останува енигма. Нема сомнение дека неговите
претставници ги изведувале познатите внатрешни апликации во муслиманските верски богомоли, во кои, инаку, строго забрането било, наспроти во
христијанската богомола, да се појавуваат човечки одрази, но која, пак, била
нивната задача и во индивидуалниот дом, допрва треба да се открива.
Ако немаме податоци како одел нивниот натамошен развој, документите откриваат дека 1827 год. во Битола веќе имало 10 регистрирани
„бојаџии на куќи“ (таква е нивната точна регистрација), 5 биле во 1856 , а во
656. Македонија во делата на странските патописци, 1875-1878, 278
657. Соопштение на Александар (Алеко) Страла, внук од ќерката Соња на Петар Џеварџи
658. Со себе беше го донел студентот на Вагнер, Димитрие Лала (Тврдење на Петар Петров, органи-

затор и сопственик на музјов)
659. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконцул во Битола, Белег де Буга, 90
660. Македонија во делата на странските патописци, 1975-1878, 292
661. Josеph von Hammer, Cit. delo, 97
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крајот на 19 век 15.662 Дали во нив имало продолжувачи и на тие што марширале пред султанот, непознато е. Според името, треба да се претпостави
дека и овие се занимавале со т.н. „хигиенско освежување“ на домашните
простории со гасена вар, понекогаш веројатно и со нивно разубавување,
користејќи, притоа, и бои за таква намена.
Ако тоа е основата на овој занает, како и секој друг, и тој еволуирал,
се равивал, внесувал и иновации. Познато е дека набргу дошла и „басмата“,
една постапка, која, со помош на повеќеслојни калапи, обоениот простор
станувал разноцветен и игрив, а кое му претходело на уметничките прилози.
Талентирани бојаџии, понекогаш самоиницијативно, како благодарност за
ангажманот, по завршетокот на работата, често и по нарачка, вообичајувале
да реализираат и внатрешни и надворешни сликарски украсни изведби.
Меѓу нив не ретко имало и врвни професионалци, фрескописци, чие искуство ќе има и посебно влијание врз натамошниот развој на собосликата.
Собосликата кај нас била ходнична и собна, првата го пречекува и го
испраќала гостинот и била своевидно продолжение на познатите фасадни
изведби. Во Домот на мумџиите (ул. „Ениџе Вардар“) додека не бил преобразен во школски интернат и уништена собосликата, истата отпочнувала
од влезот и продолжувала нагорно, паралелно со скалите до првиот кат. Во
неа се наоѓале фигури на дами со широки шапки, динамични сцени на воз
во движење и други, слични сцени.663 Ходнични собослики и денес сè уште
ги има во неколку објекти на „Широк Сокак“, во домот бр. 54, на пример,
централната изведба го пречекува посетителот со нежен и невин плафонски детски лик, како и со додатоци на меки бои и нијанси од ангелчиња, во
комбинација со цветови и странични правоаголни линии. Такви има и во
домот на Вафијадис и кај Диковци од истата улица, сега како странична или
плафонска бордура.
Сепак, најважната собослика била онаа која се наоѓала во гостинските
простории и такви и денес можат да се сретнат и во домот на Татарчеви, и кај
Аргирица, како и во други индивидуални станбени објекти. Целиот плафонски простор во Домот на мумџиите и денес е збогатен со слики кои прикажуваат изобилно земјоделско плодородие, нудено од убави девојки и млади
жени. Вакви изведби има и во други домови, а чија градба била пред Втората
светска војна, што потврдува дека ова сликарство било популарно и применето кај нас во континуитет.

662. Никола В. Димитров, Географско-историски преглед..., 28
663. Соопштение на д-р Марија Јованова, сопственичка на овој дел од домот
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Дека собосликите биле ценети и во османлискиот дом осознаваме
од богатите изведби во просториите во објектот на Битолскиот ректорат,
најновата времена султанска резиденција, кои денес ни ги презентираат старите разгледници. Во нив се открива дека султанската спална соба имала
многу тавански изведби од бордури, имитација на прозорци со рамки,
аголни сликарски додатоци, но не и персонални отслики, што говори и за
стилот на ова сликарство во османлискиот дом од овој период.664
Станува сосема јасно дека собосликата, во секој случај, е посебен период
од развојот на нашето сликарство и тоа никако не смее да се изземе кога ќе
се прави историја за него.

Вода во семејната кујна
Ран идеал на битолското семејство станал водата за домашна употреба
да ја има во секое време и да биде на дофат. Семејниот бунар долго време го
решавал некако тој проблем, уште повеќе, што, за разлика од јазот, кој носел несигурен, па и проблематичен квалитет, да се третира долго време и за
здрав. Проблемот со него бил што бил скапа инвестиција, бил и редок и доколку не бил јавен, да можат да се пофалат само ретки и имашливи семејства.
Крајот на 16 и почетокот на 17 век може да се фиксира за старт за негова
помасовна индивидуална изведба и употреба, па во купопродажните договори и посебно да се нагласува. Дознаваме дека се нотирал и во договорот
за купопродажба на дом од маалото Егри Каш, склучен меѓу 5 и 11 јуни 1622
год.,665 и за друг од 11 јуни 1622 год.,666 а и за многу други, па понатака станал толку чест што обично се тврдело дека „Не можеше да се замисли куќа
без бунар“.667
Голема промена со него се случила кога од дворното место почнал да
се дислоцира и внатре, во домот, во визбените простории. Корисникот отсега не морал да трча во дворот по секакви временски прилики за да црпи
вода, водата била сега на дофат на раката, а бунарот станал и разладен уред
во кој, заради констатната пониска температура, да се чуваат и лесно расипливи хранливи материјали. Со тоа се потврдил како мошне корисен и како
повисок семеен стандард, па бројот негов во континуитет да се зголемува.
664. Димче Најдов, Цит. дело, 57, 59
665. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том I, 1963, меѓу 5 и 11 јуни 1622,

бр. 79
666. Исто, 11 јуни 1622, бр. 80
667. Соопштение на Јусуф Алиевски
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Еден таков сè уште постои во дом на ул. „Охридска“-76, купен по Балканските војни од брусничанецот Андон Талевски,668 друг во беговски дом, во
Бејлер Маалеси од булевар „Први мај“-25-а669 итн.
Уште повисок стандард станало не само водата да е во кујната, кофите да се отфрлаат и да се заменуваат со пумпи. Но и тоа не било последен збор, желбата сега била водата да ја има во секое време, да се добие само
со вртење на славинка, што ќе рече, да биде на располагање и за најмалиот
член од семејството. Во побогатите семејства, имено, во таванските простории се монтирале апсорпциони казани до кои водата била водена преку систем со помош тулумба, па потоа, по потреба, по слободен пад таа да доаѓа
до кујната, до капатилото и до другите простории и на таков начин се добил
првиот, за почеток малку примитивен, куќен водовод. Водата сега се добивала само со лесно вртење на славинка, една сосема едноставна мануелна постапка, достапна и за најмалиот член од семејството. Полнењето, пак, на таванските казани го изведувал обично возрасен член, најмногу во време кога
другите си играат или одмораат. Битно било сега да има лавабо и приклучок каде доаѓала водата, особено таа да има истек. Ваков систем нашле новите сопственици браќата Петровиќ на домот на пребогатиот Сади беј од
Бејлер Маалеси (сега во тотално распаѓање), во „Американската куќа“ на
семејството Анастасови од ул. „Гаврило Принцип“ и во хотелот „Турист“
на Леонида (Нида) Петровиќ, како и во некои други побогати битолски домови. Благодарејќи на овој систем, спомнатиот хотел станал и еден од посовремените на своето време, кој имал 15 прекрасно уредени соби, како и 2
посебни капатила, со кое не можел да се пофали некој друг хотел во Битола
подолго време.670

Трпезариска маса и метален прибор за јадење
Традиционалната дрвена софра и нејзината метална замена, синијата,
како прибор врз кои се извршувало семејното јадење, во 19 век започнале да
се заменуваат со нов прибор, денешната маса. Околу постарата, софрата, се
седело скрснозе на испослано душеме со килими, оттаму и јадењето да е долг
и мачен процес, особено за повозрасните лица и тие со килограми, додека
синијата малку го корегирала тоа, таа добила ниски ногарки и перничиња за

668. Соопштение на Павле Талевски
669. Соопштение на Борис Георгиев, пензионер од Битола и сопственик на домов
670. У Битољу је отворен нови хотел, Вардар, Скопље, 27 децембар 1934, 6
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седење. Имала и уште една предност, подисправените обиколни краишта не
дозволувале трошките и другите отпадоци при јадењето да се растураат под
неа, во скутовите и низ просторијата. Иако тоа била важна промена, не била
и конечна, следувала нова, дошла трпезариската маса. Сега јадењето течело
комотно седејќи на столици, било без стомачни, грбни и други мачнини,
без временски условувања, можело да биде долг и пријатен семеен збир во
опуштеност, не ретко и прилика за разговори и за значајни семејни одлуки.
Алкохолот, што бил и придружен додаток на секое добро јадење, можел да
стане поттик и за музика и песна, која нашиот литературен фолклор ќе ги
препознава како „трпезарски“, нов и многу важен прилог што го донел овој
нов начин на консумацијата.
Во приближно исто време кога се случуваат овие промени, се појави и
металниот прибор за јадење. Бил сосема пријатна замена на дрвениот, за кој
навистина не се трошеле средства за набавка, зашто го изработувале скоро
сите повешти домаќини, но бил непријатен и крајно одбивен, рапав, особено
за помладата популација.
Замената негова со метални лажички, виљушки и ножеви кај нас за
првпат започнале да ги употребуваат Европјаните на времен престој во
нашите краишта, како и еден дел од преверениците, оние високи странски стручњаци, кои надоаѓале во континуитет како високи воени и други
стручњаци, полакомени по високите материјални и други привилегии, а кои
дел од навиките со јадењето од старата, продолжиле да ги негуваат и во новата татковина.
Кога точно овој прибор беше дошол и во Битола, тешко е дека некогаш
ќе се утврди, условно, сепак, една година може да се посочи, 1850. Тогаш
полковникот на низамите, Мустафа бег, еден многу богат, интелигентен и
крајно загаточен човек, беше приредил богата вечера за одбрани пријатели.
Се одвивала во специјално подигнат шатор, се седело на столици, на масата
се ределе безброј јадења и најразлични вина, со употреба и на метални ножеви, виљушки и лажици. Домаќинот, Мустафа бег, се одвојувал од сите нив,
зборувал француски, италијански и руски јазик, последниов како да му е и
мајчин јазик, бил претплатен и на стручна литература на овие јазици, оттаму
да делува супериорно над останатите гости, исто така, високи воени лица и
да биде со манири на вистински Европеец.671
Но, Мустафа бег и не бил единствениот османлија кој беше го прифатил овој начин јадење, како и новиот метален прибор, зашто, како што заклучува Едмунд Спенсер, кој бил присутен на гозбава и ја опишал, британските
671. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1854, 29
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виљушки и лажички од сребро меѓу Турците станувале катадневно примамливи и доколку некој би се одлучил да ги увезува, веројатно многу добро би
заработувал, вели Спенсер.672

Гостинска соба
Нашето познато гостољубие, да се прима, на ноќевање и храна не
само роднини и пријтели, и сосема случаен и непознат патник, има вековна традиција. Се базирало и врз потврдената наша гостољубивост, но
и врз едно древно верување дека божјото суштество преобразено во странец, просјак, Циганин или во други ликови, милува да патува низ светот,
влегува во домови и, според прикажаното гостољубие, наградува или казнува (теофанија).673 Врз таа основа беше се развило и препознатливото
гостољубие, познато не само кај нас, и кај други народи, оттаму многупати и
робската сервилност кај поединци, а со цел да се подмити непознатиот и да
се придобие неговата наклоност, да му се понуди и една од домашните жени
за ноќна забава („гостинска обљуба“).
Кога станбените услови станале погодни и овозможиле една од нају
бавите, најуредените соби, најмногу онаа што добила и стаклени прозорци,
таа оттогаш станувала „гостинска соба“. Англиските патеписци, Мекензи
и Ирби (1863), на пат низ Македонија, во Воден, Прилеп и Велес, наишле
на нив и ги опишале. Биле светли, чисти, со многу миндери, односно со
најголем комфор што можел да се сретне во тоа време.674 Во нив, според К.
Шапкарев, се пречекувале и стројниците, се организирале визитите и сите
значајни семејни настани.675 Тие, според семејните строги закони, станувале
недопрени за сите, посебно за децата, не смеело да се влегува, оттаму цело
време да се заклучени и подготвени веднаш за користење.
Многумина постари битолчани, кои го запаметиле овој дел од развојот
на битолскиот дом, со болка на душата се сеќаваат каква строга контрола се
правела врз нив како деца тој дел од домот да остане недопрен и подготвен
за некој туѓ, непознат посетител.676

672. Исто, 28
673. Веселин Чајкановић, Мит и религија Срба, Српска књижевна задруга, Београд, 1973, 128, 140
674. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 503, 574, 595
675. Кузман А. Шапкарев, Избрани дела, 4, Обичаи, Обреди, Носии, Приредил д-р Томе Саздов,

Мисла, Скопје, 1976, 32
676. Сеќавање на Јулијана Поповска, благодарност за информацијата
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Бујук, Ќучук и други шадрвани
Османлиите за сето време правеле грчевити напори за создавање позитивен јавен амбиент, користејќи ја водата како исклучително значајна
во тоа, што, како за некогашен степски народ, било и сосема сфатливо.
Имале посебен култ кон неа и како лековита, но и за придонесот за физичкото здравје и радостите што ги нуди за одржување на личната хигиена и за
разубавувањето на околината преку цвеќето и зеленилото.
Сосема очекувано, најмногу ја ценеле и ја барале изворската вода, готови биле да платат и висока цена да ја добијат преку платени водоносачи („суриоти“) или самите да одат до неа. Така можат да се објаснат и
многубројните излетнички места, меѓу кои, едно од најраните и најпознатите
уште во 17-18 век било и Каетана (Благата Вода) во близината на Истанбул,
исполнето со зеленило, шадрвани, базени и продавници.677 Слично на него
бил и битолскиот приградски Довлеџик.678
Не само вкусот, и звукот, роморот на водата бил на цена, оттаму и извонреден број шадрвани што се подигале како јавни и индивидуални. Од
јавните многу ги имало и низ Битолската чаршија,679 еден бил украс во болницата „Евангелизмос“,680 друг во Хастахане Бавчеси (Болничката Бавча) на
Големата воена болница (денес Студентски дом).681 За поправка на шадр
ванот кај Добиточниот пазар во 1934 год. општината одвоила 936 динари,
што ќе рече дека и нашите современици почнале да ги ценат.682 Извесен број
биле распоредени и низ битолски џамии и амами, во 18 век еден имало и во
„Коџа кадијната џамија“.683
Јавни имало и низ битолските улици, од кои, најпознти биле два,
обата на иста улица, најдолгата и најпрометната, „Охридска“. Поголемиот го носел името „Бујук шадрван“ и бил на раскрсницата меѓу „Охридска“ и „Ѓорѓи Наумов“, каде што денес има мало паркче и самопослуга, а
бил до некогашната џамија и медреса (сега месна заедница). Помалиот,
„Ќучук шадрван“, бил нешто подолу, во непосредна близина на училиштето
677. Балканот во делата на странските патописци, 2, 293
678. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 453
679. Здравка Здравева-Маретиќ, Радмила Момидиќ, Старите чешми во Битола“, Во: Зборник на

трудови, 1, Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј-Битола,
Битола, 1979,30
680. Д-р Петар Бојаџиевски, Здравството во Битола низ вековите, 218, 220
681. Д-р Продром папа Симеон, Нешто о болницама у Битољу, Нови сјај, бр. 12, Битољ, 1936, 3
682. Книга 40, 25 април 1934, т. 4
683. Сиџил бр. 55, 1763, септември, втора декада, бр. 421
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„Д-р Трифун Пановски“.684 Времињата и невремињата навистина ги збришале, но меморијата на упорниот јазик, како што прави обично, ги регистрирал и имињата продолжиле да им живеат, сега како замена за месности.
Шадрвани постоеле и низ индивидуалните домови. Еден имало во хремот на Валијатската порта, неколку можеле да се сретнат и низ канцелариите, ги имало и во поуредените анови и секаде задачата им била „постојано
да работат и да создаваат свежина наоколу“.685 Брусничанецот Андон Талевски, воденичар, по преселувањето во градот, беше инсталирал во дворот
на новиот дом, вода да паѓа на плех кога ја земал дневната порција од попладневниот одмор, за да го потсетува на своето занимање водениичар и на
некогашните навики.686
Не ретко овие градби биле и мали уметнички дела, најчесто изведени во
мермер и со вешта рака. Мекиот шум при падот на водата во коритата бил
деноноќна магесничка мелодија што опијанува, па од тие причини најмногу
ги имало во беговските куќи. Во Бејлер Маалеси и денес можат да се најдат
неколку, во домот на булеварот „Први мај“ бр. 25-а (до „Музејот на албанското писмо“) ги има два, помал и поголем, подолу, во бр. 37, еден е вистинско уметничко дело. Оној во сарајот на хаџи Смаил бег во Емир Маало во
1913 год. го опиша Јевто Дедијер и истиот бил еден од поубавите во градот.687

Репрезентативни чешми
За пријатниот изглед на градот значајно придонесувале бојните ша
дрвани, но и јавните чешми, особено тие што нуделе изворска вода и имале
уметнички обиди или реализации.
Три од нив посебно се издвоиле.
Дивизиската или Чешмата кај Противпожарната служба. Од најрани
времиња се наоѓала на истото место, во Крајдрагорието како населба која
почнала да се обликува, односно веднаш до Валијатскиот сарај од запададната негова страна (денес училиште „Јане Сандански“). Османлиските документи откриваат дека беше ја подигнал, односно ја возобновил румелискиот
валија Али паша (1762 - 1763) и дека водата беше ја довел од изворите на селото Раштани.688 Не ѝ ја знаеме градбата, но според податокот дека за неа
684. Александар Стерјовски, Водоснабдувањето во Битола пред водоводот, 53-55
685. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 125
686. Соопштение на Гоце Талевски, негов внук од син
687. Д-р Јевто Дедијер, Цит. дело, 7
688. Сиџил бр. 115, 1853, мај 12
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беше се ангажирала лично висока административна личност на Румелија,
може да се претпостави какви сè услови беше поставил пред градежниците.
Била втора по своето значење, по таа на Хаџи беј (Рибарница), која, исто
така, нудела здрава вода, доведена дури и од изобилните извори на Нео
лица.689
Првата, Алипашината, не само што продолжила за цело време да обез
бедува здрава вода, меѓу двете војни прераснала и во мало уметничко дело,
заедно со споменикот на кралот Александар Караѓорѓевиќ (1937). Намерата
сега била да стане и магнет не само за водоснабдување на околното население, уште повеќе за градење и култ кон убиениот крал и место каде ќе се
потсетуваат на него и бројните туристи од други градови на Југославија на
пропатување за Охрид.
Чешмава денес има полукружен облик, два испуста за водата и е едноставен и со многу вкус обликуван градежен украс.
Благодарејќи ѝ нејзе и на ширинката околу неа, почнувајќи од 1913 год.
тука се одиграле значајни настани што ги забележала и локалната историја.
На 13 ноември 1913 год. одбележана е годишнината од влегувањето на
српските војски во градот,690 овде говорел Франше д’ Епере, доделувајќи го
и францускиот „Воен крст“ за храброст на Битола,691 говорел и претседателот на југословенската влада, д-р Милан Стојадиновиќ, на 17 ноември 1936
год.,692 тука говореле или биле присутни бугарски и германски генерали по
разни поводи за време окупацијата, настапил и Светозар Вукмановиќ-Темпо,
одбележувајќи го ослободувањето неколку дена по влегувањегто на партизанските единици.693 На 18 ноември 1944 год. овде е формирана и Егејската
бригада, на кое денес потсетува мермерната плоча од горниот дел на чешмата.
Офицерската чешма, покрај Офицерскиот дом, од неговата северна
страна, изведена е во форма квадрат, висока е над 2 метри, со 4 испуста (по
два) од северната (главна) и јужната страна, кои потсетуваат на разлистени
цветови кои ѝ даваат и посебен лик. Целата е изведена во мермер, при што
посебно впечатливи се 4 носечки бели странични столбови, кои го крепат
горното постолје на кое подоцна ќе биде поставен и споменик на српски
689. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том 3, 53
690. Пред општином, Општинске новине, бр. 29, Битољ, 20 новембар 1913, 3
691. Александар Стерјовски, Прв почесен граѓанин на Битола, Во: Македонско-француски врски,

Друштво за наука и уметност - Битола, Битола, 1999, 151
692. Величанствен збор Југословенске радикалне странске у Битољу на коме је узело учешћа 20
хиљада људи, Вардар, Скопље, 19 новембар 1936, 1
693. Д-р Трајче Грујовски, Битола на мојата младост, Мисирков, Битола,1987, 219
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војник, како замена за тој што бил најавен уште во 1913 год. на годишнината
од Битолската битка. Водата била обезбедена од воениот водовод, што било
причина и за масовна и деноќна експлоатација на чешмава. Фотографијата,
која потекнува од далечната 1928 год., а на која позираат 4 празнично облечени девојки, потврдува дека во функција била уште во ова време.

Група девојки пред чешмата, во заднина претходниот Офицерски дом

Метални детали од чешмата
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Богословската чешма. Била најубавата во градот, а иницијативата
за нејзино подигање беше ја дал лично епископот Николај Велимировиќ
во 1931 год., поврзувајќи го тоа со исклучително значаен јубилеј, 700 години од упокојувањето на Свети Сава. Откако водата од Војничкиот водовод пристигнала и до објектите на Богословијата, еден ракав бил извлечен
првин за чешмата што била подигната од уличната страна покрај оградата

Богословската чешма при осветувањето

од Богословијата, потоа и за чешмава која се наоѓала во дворот, наменета исклучиво за богословите и наставниот кадар. За цело време имала третман и
се доживувала за уметничко дело, за кое проектот беше го дал градежниот
инженер, Чехот, д-р Јан Дубови. Носечка идеја била светецот деноноќно да
биде присутен тука и да зрачи со своите големи пораки. За осамените лични
медитации беше го испланирал подиумот над чешмата, на кој имало клупа, а
крстот што се извишувал над неа, требало да потсетува на Христа и неговата
жртва и вера. Испустот на чешмата, од каде без престан роморела водата,
бил изведен во вид на прозорец, исполнет со изобилно орнаменти - позајмки
од манастирот Каленик. Бил искористен квалитетниот вевчански бел мермер, кој, со целосна доверба, му бил предаден на вештите раце на Прокопије
Фред, познатиот каменорезец - вајар.694
694. На Митровдан ће се у Битољу одржати лепе свечаности, Вардар, Скопље, 2 септември 1936, 4
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Средствата за нејзиното подигање беше ги оставил уште во 1928 год.
кралот Александар Караѓорѓевиќ при неговата посета на Богословијата.695
Градбата била најавена предвреме, 696 додека осветувањето го изврши
патријархот Варнава при посета на Богословијата во 1936 год.697

Камената пластика на Градскиот часовник
На југоисточниот раб од второто продолжение од градбата на Градскиот часовник изведена е минијатурна плитка, скоро незабележителна,
дури нешто и потајна камена резба со сцена како сокол, јастреб (или слична
на нив птица) држи под канџите змија во миг пред да ја распарчи. Сцената
може да се доживее со две значења, како отслик на животот на овие птици,
кои како храна користат влекачи и жаби, но и со преносното значење, противречноста помеѓу приземноста, подмолноста и непредвидливата опасност, наспроти возвишеноста и небесните ширини, две контрапунктни категории и пораки - мотив познат и разработен и во литературниот фолклор и

Камената пластика, (фото на Д. Чунговски)

695. Извештај за школску 1934/35 годину, Српска православна богословија у Битољу, 29
696. Рад и уређење Битољске богословије, Вардар, Скопље, 29 јули 1936, 2
697. Његова светост патријарх Варнава на Српском Југу (Сепарат), Прештампано из „Гласника“

Српске православне патријаршие, бр. 3 и 4, 1937, 23 - 25; Њ. Св. патријарх Варнава осветио је јуче
спомен-чешму светог Саве у Битољу, Време, Београд, 9 новембар 1936, 6
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во уметничката литература, чии основи можат да се откриваат уште во асиркиот мит за Етана, за орел, кој живее на дрво и змија во неговите корења.
Дали каменорезецот сакал да предаде сцена од живот што го забележувал наоколу, особено околу Пелагониското Блато или решил да остави и порака, прашање е што ќе нè мачи долго.
Одговор на него се обиде да даде, се разбира, поетски, покојниот битолски лиричар Љубомир Груевски во песната „Саат кула (пиле)“.698
Но, дали тој не е и подлабок!?
Нешто додека течела градбата на часовникот и била скоро во завршна
фаза, во 1822 год., христијанскиот дел од Битола, Варошот, доживеал жесток
напад од гневна фундаменталистичка толпа во обид да влезе во населбата и
да ја збрише од лицето на земјата. Било тоа бесна рефлексија на Грчкото востание, кога, како што се тврдело, „востанатата раја“, со оружје посакала
да бара некакви права и да ја руши Империјата. Тогаш, околу 100-на вооружени сејмени деноноќија со ред останале да живеат во неа, штитејќи ја од реалната залокоба.699 Но тој не бил и единствениот таков случај од битолската
историја, едно такво нешто се случило и претходно, во 1747 год., кога, исто
така, збеснати поединци и толпи ловеле низ битолските улици христијани,
приведувајќи ги брзински на обрежување, на насилно исламизирање, повторно мотивирани од некаков сличен повод.700
Знаејќи го тоа, како и другите такви случаи, прашање што се наметнува
е дали пластиката на часовникот не потсетува на нив и дали змијата треба да
се сфати за алегорија на злото, соколот надежта и иднината, а за кое јавно не
смеело да се говори, па се одбрала уметноста?!

Споменикот на паднатите српски војници
Споменикот на паднатите српски војници е првиот истовремено и
мачно изведениот српски споменик во Битола. Почнал да се подига како споменик на „Српскиот војник“ посветен на паднатите српски воини паднати
во Битолската битка во Првата балканска војна, а завршил како споменик за
сите српски војници што ги дадоа животите и во Балканските и во Првата
светска војна. Стартирал со идеја да биде комплекс од парк и придружни
објекти и да стане култно место што ќе ја шири српската национална идеја, а
698. Љубомир Груевски, Опсаден град, Ѓурѓа, Скопје, 1991, 24
699. Турски документи за македонската историја, 1818-1827, 82/81
700. Александар Гулевски, Битола и нејзините светци - Св. Ангел Битолски (у. 1750). Во: Битола

низ вековите, VI, Педагошки факултет - Битола, Битола, 2003, 23 - 39
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завршил како споменик на српски војник, неугледен и изгубен во околното
зеленилото, следен и со мноштво финансиски игри и криминал.
Иницијативата како за прв споменик што го подигнала српската власт
вон матичната земја Србија по нејзиното проширување во Македонија, произлегла од граѓани на Битола, а предлогот беше го дал виден жител, д-р
Ѓорѓи Чкатровиќ. Годишнината од пробивот врз османлиската одбрана по
четиридневните жестоки битки на приодот од градот (6/19 ноември 1913)
се сметале за најпогодна прилика за тоа, па на 29 август 1913 год. бил оформен и специјален одбор, на чие чело бил избран митрополитскиот намесниик Стева Веселиновиќ, ректор на богословија. Со цел на настанот да му
се даде и пошироко национално значење и во Битола да се донесат и првите
луѓе на државата, по можност да присуствува и кралот Петар Втори. Се планирало споменикот да биде величествен и траен, од бетон и челик, да биде
поставен на најпогодното место, на платото пред Црвената касарна, од каде
историските и националните пораки би зрачеле најгласно и најсоодветно. За
да се обезбеди сигурно присуство на висока државна делегација, за Белград
беа заминале претседателот на општината, Петар Лешњаревиќ, и два кмета,
М. Папазоглу и А. Алтипармаков, кои по патот, во Скопје, беа се сретнале
со престолонаследникот А. Караѓорѓевиќ и кого го поканиле и тој да дојде и
кој, откако ги добил најпотребните информации, го потврдил присуството.
Во Белград, за жал, групава не успеа да го обезбеди кралот, но затоа
еден значаен дел од владата ветила доаѓање, меѓу другите, дале согласност
претседателот на Министерскиот совет, Никола Пашиќ, воениот министер,
генералот Милош Божановиќ, министерот за стопанство В. Јанковиќ, првиот
аѓутант на кралот, Јуришиќ, претседателот на белградската општина, Љуба
Давидовиќ, како и други видни личности, некои и со високи воени чинови,
со што скоро наполно ги задоволувале очекувањата на првите луѓе од градот.
Престолонаследникот во Битола пристигнал со лесна кола, другите,
користејќи ја единствената железничка, врска Белград-Солун-Битола и сите
на 6/19 ноември с.с. биле на свеченостите. Во присуство на многуилјаден народ и на дипломатскиот кор, свеченостите отпочнале во црквата „Св. Богородица“ со богослужба во сослужение на битолскиот епископ Варнава и на
многубројното свештенство, кое потоа продолжило и пред црквата, каде од
специјално подигнатата трибина биле искажани неколку пленителни слова
кон паднатите воини од Битолската битка. Следувала потоа литија која се
движела по Булеварот „Престолонаследник Александар“, главната улица
„Крал Петар“ и „Железничкиот булевар“, за да се пристигне на крајот и до
планираното плато. Таму веќе била поставена макета од тврд материјал на
идниот споменик, висока нешто повеќе од еден метар и уметнички обработена. Пред симболично да се постави камен-темелникот на идниот споменик
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заедно со пригодниот запис напишан на пергамент и поставен
во шише со масло,701 се повторила црквената богослужба и се
одржале неколку родољубиви
говори од одбрани говорници.
Со тоа официјалниот дел
завршил. Следела потоа заедничка седница на претставниците на битолската самоуправа
со белградската делегација, на
која, покрај другото, биле одредени и битолски 20.000 динари
како први средства за подигање
на споменикот. Саледел потоа
и краток излет на престолонаследникот со гостите од Белград
на позициите каде се водела
Макета на споменикот
битката, на кои престолонаследникот евоцирал лични спомени.
Еднодневни излети со гостите
биле направени и до Охрид, со што битолското славје завршило.702
Сето тоа многу силно одекнало во јавноста и се доживеало и како државен празник, при што маса телеграми пристигнале од разни краишта на
земјата како честитања до претседателот на градот, Петар Лешњаревиќ, или
до општината. Одбележување на настанов имало и во Виена, во тамошното
Српско академско друштво „Зора“.703
Споменикот, кој требало да го носи името „Српски војник“, скоро наполно ќе се заборави, а макетата без трага ќе исчезне, па ќе треба да поминат години битолчани повторно да се сетат на ветувањата што ги дадоа во
1913 год.
Засрамени, во 1922 год. бил формиран Одбор од 27 најугледни граѓани
на чело со епископот Јосиф,704 во кој влегле Буда Борисављевиќ, голем
701. Нешто слично се случило на 9/22 јули 1911 г. и со султанот Решад Петти при неговиот престој во
Битола (најверојатно во паркот „Нусхетие“) во негово лично присуство (Борис Ноневски, Историја
на филмот во Македонија (ракопис). Посебна благодарност за двајцата.
702. Наше славље, Општинске новине, бр. 29, Битољ, 20 новембра 1913, 2-3
703. Једна велика манифестација, Општинске новине, бр. 29, Битољ, 20 новембра 1913, 7
704. В. В., Подизање споменика изгинулим ратницима у Битољу, Вардар, Скопље, 1 март 1934, 3
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жупан, генералот Драгутин Ристиќ, командант на дивизијата, Драгиќ
Пауновиќ, претседател на општината, и други.705 Владиката Јосиф ја доби
довербата да се грижи и да раководи со средствата што се очекувале да пристигаат, а дека очекувањата биле и реални, се потврди уште во 1925 год. кога
само општината Битола издвоила нови 15.000 динари и му ги доставила на
Одборот.706 Идејата сега била спомникот да се именува „Споменик на паднатите војници“ и да им биде посветен не само за војниците што ги дадоа животите борејќи се во Битолската битка, туку на сите што загинале и во поновите војни што ги водела Србија.
Бидејќи средствата не биле искористени во тековната година, биле
префрлени на контото за следната,707 потоа следувало истото тоа и за наредната, па и следната и така по ред за да влезат на крајот во личниот фонд на
епископот, кој во меѓувреме бил отворен во една од банките. Планот бил владиката да ги множи како лични средства, па кога ќе дојде време, да му ги отстапи на Одборот. За да нема сомнеж во злоупотреби, владиката јавно, пред
други, со своерачен потпис довербата и писмено ја потврдил. Кога на 15 декември 1928 год. му биле префрлени и дополнителни општински 15.000 динари, за истиот износ таква потврда потпишал и сега.708 Дека донации ќе
пристигаат и средствата ќе се множат потврда биле и оние 900 динари што
ги инкасирал и Спортскиот клуб „Балкан“,709 потоа и некои други, па сите
заедно и со каматата што течела, сумата нараснала до импресивни половина
милион динари.710
Владиката Јосиф, и како претседател на Одборот и како одговорна личност за донациите, живеел и ја градел и својата идеја за спомеников, која детално и ја опишал во своето писмено обраќање до Одборот, според кое, споменикот требало да се подигне на планираното место пред Црвената касарна,
да зафаќа уште поголем простор од планираниот, па да досега до Александрово Брдо и до Железничкиот булевар, да биде облагородено со парк и со
други содржини, односно да прерасне во вистинско култно место.711
Владиката нема да ја дочека реализацијата на споменикот, зашто во
1932 год. заминал на ново работно место, во Скопје, а негов заменик ќе стане
705. Книга бр.15, 9 ноември 1923, т. 10
706. Книга бр. 15, 9 јули 1925, т. 1
707. Кутија 1, АЕ 12, Годишна пресметка за 1926 год.
708. Кутија 2 293/1 18 декември 1928
709. Кутија 1 АЕ 12,949
710. А. М. Протесни збор грађана града Битоља услед неподизања споменика палим ратницима,
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окружниот инспектор Миливоје Момчиловиќ. Бил тоа една мошне динамична и амбициозна личност, која беше решил дведецениската идеја конечно да ја реализира, оттаму и првата задача што беше си ја поставил била
објавување општојугословенски конкурс за спомеников.
Конкурост бил објавен и на него се беа пријавиле 12 архитекти и
вајари, секој со посебно решение и со макета, како што, впрочем, предвидувал и конкурсот. Биле предвидени три награди, првата од 5.000 и право
за реализацијата на проектот, а утешните биле од 3.000, односно 2.000 дин.
На 18 март 1934 год. Одборот се состанал и одлучил моделот бр. 4,
дело на Долинар Лојзе, вајар од Белград, да биде првонаграден. Претставувал жена на коњ со подигнат венец во десната и спуштен меч во левата
рака. Било тоа персонификација на младата држава Југославија, која ги кине
синџирите на ропството и носи слава и слобода на својот народ. Според пресметките, реализацијата требало да чини 300.000 динари, што и не би биле
поголем проблем, поаѓајќи од сумата што веќе се наоѓала во банката.712
Токму кога требало да отпочнат работите, се случил шок, се откри дека
банката каде биле депонирани средствата - банкротирала, дека била некредибилна земјоделска банка, која ја штител Законот за заштита на земјоделците од
која при вакви случаи не можеле да се извлечат никакви средства, макар што
таа дел од својот имот започнала и јавно да го распродава.
Посебно жесток револт, очекувано, се јавил меѓу донаторите и воените
лица, кои биле и најзагреани за спомеников, бил организиран и голем масовен протестен собир, кој се одржал во големата сала на Соколаната, од каде,
за жал, ништо конкретно не произлегло, зашто и никој ништо и не можел да
измени во однос на повраток на средствата, кои непланирано и за миг пропаднале.713
Во таква ситуација, а за да се ублажат некако гневот и револтот, било
изнајдено компромисно решение, во 1937 год. бил поставен споменик на
српски војник со шајкача на главата и во борбена поза, со пушка и со натакнат бајонет, над горното постолје на денешната мермерна чешма кај Офицерскиот дом. Војникот бил изработен во природна големина, но поставен на отворен простор, заличил на дете во воена облека и со пушка, кој на
постолјето опстои до 1941 год., кога бугарските власти насилно ќе го срушат.

712. В. В., Подизање споменика изгинулим ратницима у Битољу, Вардар, Скопље, 1 март 1934, 3
713. А. М., Протесни збор грађана града Битоља услед неподизање споменика палим ратницима,
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Споменикот на чешмата кај Офицерски дом (разгледница на Д. Најдов)

Споменикот на кралот Александар Караѓорѓевиќ
„Споменикот на кралот Александар Караѓорѓевиќ“, како што се именувал меѓу граѓанството, ако се изземе оној од чешмата кај Офицерски дом, е
првиот персонален споменик во Битола. Без да се знаат мотивите за неговото
подигање, тешко дека ќе се сфати зошто станал толку популарно и толку
омилено врталиште и место за локални поединечни и масовни посети и на
екскурзијанти од другите градови.
Дека во него се вградени релациите што се воспоставувале долго време
меѓу кралот и Битола, како и дека кралот по убиството во Марсеј добил и
ореол на маченик, кое официјалната црква ревносно и упорно го градела,
сосема е неспорно.
Како престолонаследник и врховен командант на српската војска лично
раководел со дел од операциите за ослободување на Битола во Првата балканска војна, оттаму и многу коти, села, реки, ридови да се впишани во неговата
лична меморија и да милува да ги посетува или да ги евоцира меѓу пријатели
и потчинети при посетите на Битола. Во месец јануари 1913 год., нешто
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по влегувањето на српските војници во Битола, пристигнал и лично во градот, мотивиран за контакт со ранетите војници и офицери во набрзина формираната Српска воена болница.714 Повторно дошол и во месец ноември
истата година, сега на чело на висока делегација, а по повод прославата на
годишнината од влегувањето на српските војници во градот,715 дошол и на
8 ноември 1916 год., веднаш по реокупацијата на градот од сојузничките
војски,716 па и во 1926 год., при поставувањето темели на Нижото земјоделско
училиште,717 a во 1933 год. станал и битолски кум, крштевајќи го 11-то дете
на месниот кондураџија Никола поп Сауловиќ718 итн.
Битолчани се труделе да возвраќаат на таквата наклоност, па во првите
денови од српската управа во 1913 год., најдолгата и најубавата улица
покрај Драгорот, именувана е во Булевар „Престолонаследник Александар
Караѓорѓевиќ“, по иницијатива на битолскиот епископ Јосиф во 1921 год.
многу популарното градско излетиште Тумбе Кафе, од Керимпашино Брдо
се преименувало во Александрово Брдо, завршетокот на обновата на Офицерскиот дом бил изведен на 17 декември 1923 год. (кралевиот роденден),719
а и поменот на неговата смрт бил еден од најорганизираните и најпосетените
што се случиле во тогашната држава,720 да не говориме и за бројните посети
на кралската семејна гробница во Опленац од поединци и организирани
групи од Битола.
Сето тоа станало мотив да му се посвети нему и соодветен споменик по
убиството. Поттик и придонес дале и скопјани, кои во 1937 год. му подигнале
еден таков, поврзувајќи го со „25-годишнината од ослободувањето на Јужна
Србија“,721 идеја безрезервно прифатена од тамошната градска управа.722

714. Битољске вести, Општинске новине, бр. 3, Битољ, 20 јануар 1913, 5
715. Наше славље, Општинске новине, бр. 29. Битољ, 20 новембар 1913, 2-3
716. Д-р Глигор Тодоровски, Српски извори за историјата на македонскиот народ 1913-1917, За-

вод за унапредување на стопанството во СРМ, Самопуправна практика- Скопје, Скопје, 1981, 361-362
717. Книга бр. 16, 29 јули 1927, т. 10
718. Љ. Л., Њ. В. Краљ кумује детету једног обућара у Битољу, Вардар, Скопје, 30 март 1933, 4
719. Отварање Офицерског дома, Јужна звезда, год. II, бр. 83 (45), Битољ, 13 децембар 1923, 2
720. Извештај о раду Народног универзитета у Битољу, 1930-1930, Битољ, 1935,11-12
721. За споменик Блаженопочившем Витешком Краљу Александру И Ујединитељу у Скопљу,
Вардар, Скопље, 30 март 1936, 2
722. Споменик Блаженопочившем Краљу Петру И и Великом Освободиоцу и Витешком Краљу
Александру и Ујединитељу подићи ће се на Тргу Краља Петра, Вардар, Скопље, 11 јула 1936, 2; За
споменик Блаженопочившем Витешком Краљу Александру И Ујединитељу у Скопљу, Вардар,
Скопље, 30 март 1936, 2
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Битолската иницијатива беше ја поттикнал најмногу локалниот месечник „Нови сјај“ уште во летото истата, 1937 год.,723 безрезервно потоа поддржана особено од Пододборот на првите српски регрути од Битола, обзнанена на 23 септември 1937 год., кога биле обезбедени и средства во висина од
50.000 динари.724 Следел потоа и избор на Одбор за подигање на споменикот
со членови најмногу од Пододборов, но и од видни граѓани.725
Претесниот рок од неколку месеци (септември - ноември) споменикот да биде изработен, излиен, постаментот поставен и на 19 ноември (денот на влегувањето на српските војници во градот) и осветен бил разрешен
по среќна случајност, Драгутин Спасиќ, наставник по ликовно образование
во месната гимназија, веќе го имал изработено и го нудел за натамошна постапка. Во неговото сликарско ателје покрај Драгорот веќе имало и други негови вајарски дела, неколку посветени и на кралското семејство, на кралот
Петар, кнезот Павле, а бистата на кралот Александар Караѓорѓевиќ веќе била
и откупена и се наоѓала во Офицерскиот дом, со што се имал потврдено како
успешен вајар, искуство искористено и по ослободувањето со денешниот
споменик пред и во холот на Битолската гимназија. Се занимавал и со сликарство, имал и куп карикатури, посветени на тогашни познати битолчани,
подготвени и за јавна презентација, доколку таа би се реализирала, би била
и прва во Битола.726
Проблемот со средствата се решавал тековно, најмногу со донации.
Една била добиена во висина од 15.000 динари и од општинската управа,727
следувале и од други извори.
Кралот Александар на споменикот, кој бил излиен во Белград, бил претставен во војничка униформа, исправен и со поглед кон булеварот и градот, со сабја во десната рака која мирува.728 Постаментот од прилепски сивец беше го изработил познатиот претприемач Илија Дарковиќ, а околу него
биле посадени и 7 - 8 зимзелени туи, околу кои, заедно и со споменикот, за
да бидат и заштитени била подигната и ограда за која во 1939 год. биле потрошени и дополнителни општински 2.707,86 динари.729 Бидејќи туите се по723. За споменик блаженопочившем витешком краљу Александру и ујединитељу у Битољу, Нови

сјај, бр. 37-38-39, мај-јуни-јули, 1937, 2

724. Книга бр. 58, 13 септември 1937, т. 2
725. Книга бр. 58, 13 октомври 1937, т. 2
726. М., Офицерски дом у Битољу откупио је бисту витешког краља, рад Драгутина Спасића, на-

ставника Битољске гимназије, Вардар, Скопље, 26 јунс 1936, 5
727. Книга бр. 58, 13 ноември 1937, т. 2
728. Книга бр. 58, 13 октомври 1937, т. 1
729. Градско поглаварство, 2.1.22.26/121-320
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кажале како мошне декоративни, се размислувало да се
збогатат уште со 2 палми, 4 драцени и 4 јухки.730
Осветувањето се случило,
како и што се планирало, на 19
ноември 1937 год. по неколкуте
придружни манифестации,731
богослужба во црквата „Св.
Димитрија“, помен за загинатите војници, чии останки се
наоѓале на Српските воени гробишта и други слични, сите,
како и секогаш, придружени
со пламени беседи. Била организирана и академија на која
настапиле неколку хорови,
како и оној на Богословијата,
кога, покрај државната химна,
Спомникот на Александар Караѓорѓевиќ
била исполнета и наменската,
симболична, „На косовските
јунаци“.732
Почнувајќи од овој датум, спомеников станал култно место на кое
надоаѓале многумина и граѓани и екскурзијанти на пропатување за Охрид.
На 8 мај 1940 год. го посетиле и учителите од градот Ириг, и, по обичај, положиле и свој венец.733
Спомеников срушен е во првите денови по доаѓањето на бугарската
власт во 1941 год., според сеќавањата, со помош на челични сајли, влечени
со камион.734 Од некогашниот мал споменичен комплекс денес сочувани се
само зимзелените туи.

730. Градско поглаварство, 2.1.22.26/121-320
731. Извештај за школску 1936/37 годину, Православно - национално славље, 20
732. Извештај за школску 1937/38 годину, Српска православна богословија у Битољу, Битољ, 1938, 20
733. Исто, 1939/40, 12
734. Сеќавање на Сотир Бекаш, пензионер од Битола
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Споменично обележје за двајцата убиени германски војници
од претстражата при влегувањето во градот
На истото место каде што бил споменикот на кралот Александар
Караѓорѓевиќ, неколку метри понаисток, во 1941 год. било подигнато уште
едно споменично обележје, сега посветено на двајца загинати германски
војници од претстражата при германското влегување во градот на 9 април
1941 год. Како тројка, на мотор со приколка, се движеле од десната страна
на реката, кога врз нив било стрелано, според едно тврдење, од минарето на
„Исхак џамија“, според друго, од внатрешноста на Дивизијата, каде демнеле
српски војници.

Помала германска единица при влегувањето кај Чифте Фурни

На мермерната плоча, подигната пред влезот на денешното Економското училиште „Јане Сандански“, на малото плато им биле испишани
имињата, Били Мозер и Ханц Бон, биле поставени и по еден крст и по еден
германски воен шлем врз нив.735
За да се искаже трајното пријателство и братство меѓу германскиот и бугарскиот народ, на неколку метри позападно од нив, дополнително закопани
биле и посмртните останки на бугарски подофицер, донесени специјално
735. Методија Христовски, Од незаборавот. Самостојно издание, Битола, 8
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од полето, загинат во Првата светска војна (денес над него води асфалтна патека до влезот на училиштето).
За првпат на 12 април 1942 год., а по повод годишнината од заги
нувањето на војниците, била одржана јавна комеморација за нив. Специјално
од Софија и Солун беа дошле бројни делегации, како и чета од 160 германски
војници, а и генералите Кунце и Кренски, кои на Железничката станица во
Битола биле пречекани од маса народ и од кметот на градот, Илија Ненчев.736
Ополномошниот германски дипломат Адолф Хајнц Бекерле во Софија, заедно со сопругата, пристигнал од Охрид. Сите, и гостите и домаќините,
беа се собрале првин времено во Офицерскиот дом, а како знак на топло
добредојде, пред домов имало подигнато и свечена арка.

Стража и народ околу обележјето на денот на годишнината од смртта на
убиените војници

Масовниот молебен од броен народ, ученици и наставници од сите битолски училишта, бил извршен на местово на закопот. Пред упокоените свечен марш извеле заедничи германските и бугарските војници, а се извеле и
други пригодни свечености.737

736. Спомени отъ миналогодишните тържества, Пелистерско ехо, бр. 67, Битоля, 10 априлъ 1942, 4
737. Програма за утрешното тържество въ Битоля, Пелистерско ехо, бр. 15, Битоля, 11 априлъ, 3;

Незаборавими дни въ Битоля, Пелистерско ехо, бр. 16, Битоля, 18 априлъ 1942, 1
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Местово во таа прилика било опкружено со ниска метална ограда, над
главите биле посадени три туи, од кои едната се исчатали во форма на латинската буква „V“, што дало повод пропагадно местово да отпочне да се
именува со ново име, Викторија (Победа) и оттогаш да се третира за споменично обележје.
Сите елементи од ова обележје по ослободувањето биле отстранети,
останале само туите и за овој настан, како и за гробовите, денес многу мал
број битолчани имаат сознанија.

Споменичното обележје за Александар Турунџев
Подготвувајќи се за четириесетгодишнината од смртта на војводата
Александар Турунџев (1905), по иницијатива на обласниот директор на Битолската обласна област, Сотир Ненов, уште во текот на 1944 год. отпочнале подготовки со зачестени состаноци и со избор решенија за споменично
обележје што ќе се постави на Ат Пазарот, местото каде што леринскиот
војвода беше го завршил животот на бесилка. За сето време во нив биле
вклучени и членови на семејството на војводата кои живееле во Битола и
од кои била добиена и согласност, дури и благодарност за покренување на
иницијативата. Бил подготвен посебен проект, според кој, наскоро отпочнале да се изведуваат и градежните работи.738
Обележјето требало да биде наједноставно, но и со силна порака,
најмногу да симболизира бесилка, оттаму и решението да биде избран столбсветилка, кој на горниот крај се превиткувал и потсетувал на последниот миг
од животот на војводата, а кој во ноќните часови и светел, како што светел
и водел и неговиот слободољубив дух за време ропството и востанието. До
малото плато со обележјево водела тесна патека, а платото било обградено
со ниска железна ограда, облагородено со зеленило и цвеќиња. Битолчани
со пиетет врвеле покрај него, повремено и застанувале крстејќи се, палејќи
свеќи или оставале цвеќиња.739
Откако во овој дел почнале да се подигаат станбени згради, обележјево
било отстрането, денес на него потсетува само мермерната плоча која се
наоѓа на една од зградите врз која има и пригоден текст, кој говори за потресниот настан што се случил.

738. Въ Битоля ще бъде издигнатъ паметникъ на войводата Александаръ Турунджовъ, Пелис
терско ехо, бр. 127, Битоля, 8 августъ 1944, 1
739. Сеќавање на писателот Владимир Костов. Благодарност за соопштението.
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Урбанистички зачетоци, градежници,
градежни материјали
Османлиската хаотична улична патна мрежа

„У

лиците во турските квартови се тесни и неправилни и, освен главните сообраќајници, сите изгледаат пусти“, е основната импресија
што ја понесол еден од бројните западноевропејци откако ја посетил Турската Империја двапати, 1858 и 1878 год.740 Основната причина за тоа била
традицијата населените места да бидат градени без урбанистички правила,
секој го подигал својот дом според личната желба и потреба. Тоа, од своја
страна, изродило хаотично изведување и поврзување на уличната патна
мрежа во кривулести, наизменично тесни и широки улици, да има „сокаци“
и „ќорсокаци“, односно богато шаренило врз кое никој не можел натака да
изврши корекција без административна сила и тешка принуда. И сето тоа
било сосема нормално додека не се осознало дека урбанистичкиот ред е пожелен, мора да го има, не толку заради поубавиот строеж на населбата, од сосема практични причини, полесно и побрзо изведување на градежните работи особено тие што биле од заеднички интерес, најмногу оние во врска со
канализацијата, калдрмирањето, водоснабдувањето и од ред други, слични
потреби. Стартот на една таква корекција, барем за Битола, е почетокот, а
поангажирано, средината на 19 - от век.741
Бидејќи улиците не само што биле без план, доцна добиле и тврда подлога што било причина во лето маалџиите да се дават во прашина, за време
интензивни врнежи да надоаѓаат реки и да се полни со неподнослива леплива кал што се носела и во домот. Ваквите улици биле и стоваришта за
смет и ѓубре од секаков вид, дури и од пцовисани животни, кои ја труеле околината со неподнослива смрдеа. Дежурните чистачи, домашните миленици,
740. Македонија во делата на странските патописци, 1875-1878, 246
741. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1847, 655
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кучињата и мачките, деноноќно биле врз богати трпези, кои, како што забележа еден друг странец, сите тука наишле на свој дом, се хранеле, живееле,
па и умирале, овозможувајќи неверојатно брзо да се пренесуваат заразните
и епидемичните болести.742 Ако не во секоја улица, во секое маало имало и
џамија или мезџит (помала џамија), покрај која имало и маалски гробишта,
кои, исто така, имале влијание врз поединечното и колективното здравје.
Доколку Битола успеала да остави на некого поинаква слика со констатации дека имала и „широки и поплочени улици“, востановена и „град–
ска чистота“ (1848),743 односно дека урбанистички барем нешто ги надраснала останатите населени места, најмногу било благодарејќи на рангот што
го стекнала како валијатски центар, но и заради влијанието на бројните дипломатски претствништва кои понекогаш реагирале на извесни непожелни
такви состојби.
Урбанистичкиот хаос што го наследила новата, српската управа по
Првата балканска војна, станал мотив за преземање акции за востановување
на некаков ред, во почетокот барем во подигањето станбени објекти што
допрва требало да се градат. Примената на новите прописи отпочнале од
централната градска регија и сега, освен за ситни преправки, невозможно
било да се гради објект без општинско одобрение и без почитување на новите стандарди што биле донесени,744 кое полека отпочнало да влијае и врз
сузбивањето на градежната анархија, уште повеќе и врз физиономирањето
на новиот лик на градот.

Погубниот третман на реките и почеток на нивното кротење
Странските патописци откриваат дека Битола никогаш не страдала од
недостиг на вода, располагала со две помали рекички, со десетина јазови,
како и со голем број бунари. Водата од јазовите, кои се провирале низ
најголемиот број маали и семејни дворови, за жал, не само што се користела
за полевање на дворните бавчи, служела и за куќна и лична употреба, но
несреќата во врска со нив била што врз нив традиционално се инсталирале
и дворните клозети, базирани врз традиционалното и општоприфатеното
уверување дека „водата што прескокнала девет камења е сосема чиста за
употреба“, кое резултирало со масовни заболувања од стомачни, цревни и

742. Македонија во делата на странските патописци, 1875-1878, 246
743. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 655
744. Битољске вести, Општинске новине, бр. 3, Битољ, 20 јануар 1913, 5
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други болести, кои, не ретко, прераснувале и во епидемии и имале и катастрофални последици врз популацијата. Ќе треба да помине долго време додека не се осознае дека само чистата вода е најбезбедна и најздрава, дури и
кога се работи и за наводнување и на зеленчуковите градини.745
Драгор и Курдерес, за жал, наместо да бидат украс и природен воден и
воздушен вентилатор кои носат и планински миризлив здив, биле срам и извор на бројни зарази. До средината на 19 век Драгор немал ниту дефинирано
корито, а Курдерес уште и подолго, па обете се пробивале низ градот според
моментното расположение, особено слободно по изобилните врнежи. Без
организирана комунална служба за отпад станале и дежурни бесплатни прибирачи на шут и секаков друг вид отпад. Покрај Драгорот, на потегот од Безистенот надолу, биле лоцирани и табаците (штавачите на кожи) заради кои
водата во континуитет била црвена или црна. Бројните касапи кои тука го
колеле, дереле и го обработувале месото, непотребните делови вообичајувале
да ги фрлаат во реката и таквата нивна поразна навика траеела скоро до нашите дни.746 Тоа е и причината со Наредбата бр. 38 од 28 мај 1944 год., издадена од тогашната бугарска власт секој ваков потврден виновник да сноси
казна од високи 1.000 лева.747
На драгорските мостови, особено на најпрометните, не еднаш се истакнувале пресечени глави на осуденици, кои понекогаш ги имало и пред самиот Сарај, како во една регистрирана прилика, истакната на кол.748 Сето
тоа никого не вознемирувало, дури многупати и „во гнасната вода кога се
влечкаат групи од деца, тука да се штават кожи меѓу мртви магариња и
кучиња“. Тука, пишува друг западноевропеец од крајот од 19 век, „сите луѓе
попримиле миризба од ова распаѓање“.749
Ѓубрето се фрлало пред порти или во најблиската река, мршите од пцовисаниот добиток останувале со денови заборавени низ градот, односно чекале додека не го растргаат и развлечат глутници полудиви кучиња. Врз еден
таков пцовисан коњ, заборавен на битолски пазар во 1848 год., беа се настрвиле дури и 80-100 кучиња, создавајќи морничава глетка среде минувачите, што, впрочем, и не било некоја посебна новина за нашите средини.750

745. Архив-Битола, Фонд Битолска градска општина (1941-1944) 2.1а,1.8/1
746. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 154
747. Архив-Битола, Фонд Битолска градска општина (1941-1944) 2.1а.2.57/1
748. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1848, 243
749. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 154
750. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 658
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Дали Битола ќе стане урбанизиран град, ќе биде ли со безбеден живот од хигиено-здравствен аспект и ќе има ли и стопански напредок, многу
важно било да се решат многуте комунални проблеми што притискале. Еден
бил поврзан и со двете планински реки, кои силата ја добивале најмногу од
количината на паднатиот дожд. Речниот материјал што и денес се открива
низ градот кога се подигаат новоградби, потврдува дека екскурзиите им биле
и чести и непресметливи. Има тврдење, што го дава и Тевфик, дека драгорските води доаѓале и до оградата на маалската џамија „Хасан Баба“, која не е
во долниот, туку во горниот тек на реката.751
Сето тоа, особено откако Битола станала голем град, во кој биле сместени и валијатската и воената управа, морало итно да го измени, обете реки
да се скротат, особено поголемата, а како тоа да се изведе, на кои идеи да им
се даде предност, е посебна и занимлива историја. Јован хаџи Васиљевиќ
повикувајќи се на Ами Буе, тврди дека првите акции во тој однос датираат
од 1836 год.,752 но вистинскиот почеток, сепак, е поврзан со средината на
19 век и најзаслужен за тоа е странец, воено лице, Англичанец, кој извесно
време престојувал во Битола, оттаму и добро да ја познава. Името му е Едмунд Спенсер, по чин бил капетан, имал пропатувано многу низ Европа и
други места, најверојатно од разузнавачки причини, а во Битола беше дошол
во 1850 год., повикан да помогне во осовременувањето на Третиот корпус.
Веднаш по пристигнувањето беше забележал општ покос од треска
среде османлиските војници, за кое, не му требало посебен труд да извлече
заклучок кој е вистинскиот виновник, при што бројните бари и мочуришта
низ градот и во околината ги посочил за најодговорни. За секој случај, сепак,
своите сомнежи беше ги споделил и со новостекнатите пријатели, главно,
странци на времена работа во Битола, некои и лекари, кои му ги потврдиле
како сосема оправдани. Со идеја да помогне, а акцијата да биде и успешна,
се послужил со англиска дипломатија. Знаејќи за тромоста и неодговорноста на власта, се определил за тест на личната суета и здравствен страв на
најодговорниот, валијата Дарбухар Решит. Во сосема обичен разговор, божем патем, дофрлил дека и „неговата висост“ доколку не се преземе нешто посериозно во врска со исушувањето на блатиштата може и тој да стане
жртва на општа зараза. Испаничениот османлија без расмислување се фатил на јадицата и, како што пишува тој во своите сеќавања, „веднаш му издаде наредба на својот аѓутант секој работоспособен маж во градот, без
одложување, да пристапи кон исушување на мочуриштата“.
751. Мехмед Тевфик, Цит. дело,
752. д-р Јов. хаџи Васиљевић, Цит. дело, 6
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Оттогаш секој ден маса мажи од сите народности, вклучително и дебели
Турци, фатиле лопати и казми и се вдале на работа. Резултатот наскоро бил
сосема видлив.753
Така започнал генералниот процес на градбата на „ѕидовите“ на обете
реки, кое ќе трае со децении и во кое ќе се вклучат, со различни успеси, и
други високи управители од валијатската и од другите управи.
Бидејќи битолските реки се планински и брзи, а висинската разлика меѓу
нив и градот поголема, проблеми имало истите не само да се стават во своите
корита, да бидат и со цврсти, камени брег-брани, посебно тие од Драгорот, особено на местата каде струјата удирала и најсилно. Првите што биле подигнати
се на горниот тек, откако двете селски рекички се обединиле, едната е од левата страна, веднаш под Текстилната фабрика, другата подолу, но сега од десната страна, веднаш над Црн Мост. Има уште една до две вакви брани, сега и
во самиот град, со што се успеало страничните удари значително да се смират.
Покрај тоа, требало да се размислува и за драгорскиот брзински воден
од да се скротува. Вообичаената и проверена постапка од порано била реката да се преградува со пренасочување на водата преку јазови, кое се покажало како мошне ефикасно решение. Такви одвлекувања имало не само на
горниот тек, каде биле и најбројни, и во самиот град, кое, нешто подоцна,
ќе се примени и со вештачките каскади, кои започнале да ги гради српската
локална управа. Најпрвин биле подигнати на местата на најсилниот удар
(Славија, Пајтончето, Црн Мост) потоа и низ самиот град (Каваци, Општината, Ленски Мост, Мојсо, Железничката пруга) и со истите скоро наполно
била постигната целта, брзинскиот од се намалил, како и штетите што некогаш настанувале.
Најголемиот успех во сите тие проблеми, сепак, се случил со изградбата на Стрежевското Езеро, кое стави крај на долгата и мачна историја на
меѓусебните скапи, неизвесни и долги инаетчиски пресметки помеѓу градските рекички и потоци и градот.754

Канализација
Недефинираниот клозет се вбројува во прапочетоците на современата
канализација, а тој бил насекаде, можел да се сретне „зад племната“, „зад
куќата“, „во затскриено катче во полето“, односно бил сосема слободен

753. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 23
754. Александар Стерјовски, Битола-Реката Драгор, 31-51
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избор за една посебна физиолошка потреба. Бидејќи чинот секогаш е премногу личен, ќе се сфати и напорот на поединецот да му придодаде и крајна
интимност и да биде надвор од туѓиот поглед, оттаму и раѓањето на оградениот клозет. Бил од дрвена конструкција, поставена врз дворниот јаз, кој се
провирал до соседниот двор, каде, исто така, се наоѓал друг таков, па понатака и трет и така со ред, со што, битолските јазови станале и првата градска
канализација. Бидејќи јазовската вода се користела и за домашни потреби,
а и за градските чешми, со сознание дека водата има силно влијание врз
здравјето, оттаму наскоро да никнат и септички јами. Во најдолниот крај од
пространите дворови се копала една таква, па кога ја извршела функцијата,
до неа се копала друга, па и следна, а конструкцијата, едноставно, се пренесувала на новото место. Резултатите врз поединечното и колективното здравје
навистина се корегирало, но и таа имала доста слабости и не била крајно решение, зашто фекалиите преку подземните води патувале до бунарите од соседите.
Тоа било причина и за многу поплаки. Така, во месец март 1853 год.,
комисија на чело со судски писар и засегнатите соседи била испратена во домот на Елена, ќерка на Дуке, да ја утврдат фактичната состојба, односно дали
течностите од септичката јама на тужената Елена, преку подземните води
влегувале во дворовите кај соседите, кај терзијата Атанас и тимлерот Ѓорѓија,
кое било утврдено од комисијата и на Елена ѝ било наложено веднаш да изврши соодветна интервенција.755 Нешто слично се случило и со увидот што
го направиле судскиот писар Али ефенди и запатието Махмуд ага со септичката јама на Никола, син на Михаил, од Наум, син на Константин, и од него
е побарано и тој да ја острани својата септичка јама заради проблемите што
ги правела таа756 итн.
Земјените ќунци со фекалиите од индивидуалниот клозет, пренесени
преку уличните ќунци со поширок профил, било најновото решение, при
што главни собирни колектори најчесто биле двете реки, повремено и некој
постоечки јаз.
Во првите децении на 19 век востановени биле и првите метри канализациона мрежа, од кои во 1831 год. изнесувале 2402,5 аршини и се запишале
како први во Македонија.757 Неговото проширување продолжило и понатака
па кон крајот на истиот век околу неговите изведби особено беше се ангажирал

755. Сиџил, 1853, Март 10. (1269, џумазел еввел 29), лист 3/1
756. Сиџил, 1853 , август 1. (1269, шавал 25), лист 38/4
757. Турски документи за македонската историја, 1827- 1837, 57; Сиџил, 1831, октомври 4 (1247 ,

раб. Арх. 25), лист 90/4
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валијата Ахмед Ејуп паша.758 Во последните две децении од 19 век градската
управа („не плашејќи се од високите трошоци“) и таа беше се ангажирала
околу овој проблем, како што тврди еден извештај,759 а во тоа посебни заслуги имал и Абдулкерим паша,760 како и последниот османлиски претседател Омер Шукри ефенди.761 Екипи (тајфи) работници ја изведувале и проширувале мрежата и Хаџи Хасан бил меѓу последните османлиски мајстори,
вработени околу неа, кому дел од 15 турски лири неподмирени од претходата
власт му ги исплатила српската самоуправа.762 Познато е и дека во крајот на
19 век градската управа мошне ангажирано се зафатила и околу нејзиното
изведување, делумно и околу проблемот со водата.763
Канализацискиот систем од трошни геризи во Првата светска војна тотално колаборирал, бил и исклучен од употреба, оттаму да не фигурира воопшто како трошок во општинскиот буџет. Возобновувањето и неговото
проширување ќе започне меѓу двете светски војни, преку нов градежен систем, сега со камени плочи, кој бил нешто посовремен, но и тој премногу со
проблеми.764 Свои заложби во него имале скоро сите претседатели на градот,
вклучително и Атанасије Сотировиќ, како што ќе истакне и самиот во едно
свое новинарско интервју.765
Во еден подолг период постоеле два паралелни канализациски система, отворен и затворен, отворениот ги прибирал фекалиите од станбените
објекти од обете улични страни, зашто врвел низ средината на улицата и од
него, според сеќавањата на постарите битолчани, деноноќно се кревала неподнослива смрдеа, дури бил и „готова болест“,766 затворениот бил истиот,
само што каналот сега бил покриен со бетонски плочи.
За негово одржување и поправки општината ја чинеле многу средства.767 За 1926 год. биле предвидени 138.000 динари, од кои поголемиот дел

758. Али Вишко, Цит. дело, 161
759. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 33
760. Цариградски гласникъ, бр. 31, 31 юлий 1898
761. Наши градови и села, Битољ и околина II, Самоуправни гласник, бр. 9, 10, 11, 12 и 13, Битољ,

1 јула 1929, 2

762. Книга бр. 15, 12 декември 1923, т. 10
763. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 33
764. Александар Стерјовски, Битола-Реката Драгор, 89-98
765. Вукоман Ч. Вукомановић, Претседник битољске општине за сиромашне битољске грађане,

Вардар, Скопље, 24 октобар 1933, 5

766. Агитатор, Наш покрет у Битољу, Социјалистичка зора, 11/6, 18 фебруар 1928
767. Книга бр. 15, 5 септември 1923, т. 3 и 4; Книга бр. 15, 24 септември 1924, т. 8 и 9; Книга бр. 15, 8
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биле и употребени,768 само за каналите на ул. „Солунска“ биле потрошени
4.299,30 динари,769 а за чистење на краткиот дел од каналот меѓу Соколаната
и Офицерскиот дом издвоени биле 5.000 динари770 итн.
Нов датум за канализицското градско поврзување и заштеда огромни
општински средства, како и нов однос кон јавната хигиена со двоење на атмосферската од фекалната мрежа ќе се случи по Втората светска војна.

Калдрмирање
Битола не се вброила во првите населени места во Османлиската
Империја со оваа напредна комунална новина, калдрмирањето веќе имало
во некои понапредни градови уште во 1762 год. И тогаш, а и подоцна, употребените камења немале никаква обработка, биле сосема обични, какви што
можеле да се најдат насекаде, најмногу во реките и сите биле скоро со подеднаква големина. Наредени еден до друг со врзивно ткиво песок, создавале
врвица која била трајна, со која се одбегнувале непријатните есенски и зимски блата, како и летните прашини, оттаму и неговото популарно име „кали
дромос“(„добар пат“), односно калдрма.771
Во Битола пристигнал во првите децении на 19 век. Во 1831 год. веќе
биле поплочени 987 аршини, што било премалку за еден поголем град каква
што била Битола.772 Тогаш калдрмирањето било извршено на дел од улицата
„Сердар Екрем“ и на работниците за тоа им биле исплатени 9.780 грошеви,773
но продолжило и понатака, дури и добро напредувало, особено откако
војската дошла во градот, па во 1848 год. имало и неколку „добро поплочени
улици“.774 Следувало и во 1850 год.,775 а во 1883 год. поголем број улици добиле поплоченост, што дозволило, според патешествениците, и нивна завидна чистота.776 Наскоро новинава станала интересна и за некои поразви-

768. Кутија бр. 1, АЕ 12, Годишна пресметка за 1926 год.
769. Книга бр. 15, 26 сетември 1926, т. 10
770. Книга бр. 27, 9 јули 1931, т. 1
771. Румелийски делници и празници...68
772. Турски документи за македонската историја, 1827-1937, 57
773. Сиџил, 1831, октомври 4 (1247 , раб. Арх. 25), лист 90-4
774. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 655
775. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 23
776. Македонија во делата на странските патописци, 1879-1888, 178
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ени села, меѓу нив и за Трново и Магарево, кои во крајот на 19 век биле мали
паланки, со население од околу 6.500 жители.777
За време валијата Ахмет Ејуп паша голем дел од битолските улици веќе
биле калдрмирани и предадени во употреба,778 за кое, патем, известуваат и
непристрасните странци.779 Значајни заложби за него оставиле и големите
османлиски градители, Абдулкерим паша780 и последниот османлиски претседател, Омер Шукри ефенди.781
Српската управа продолжила со посовремена и многу поскапа изведба,
употребувајќи и коцкест камен. Набавката одела преку востановените лицитации, на кои можел да учестува секој што ги исполнувал условите.782 Преку
една таква, во 1914 година, набавени биле 70.000 коцки, а заради сомнежи за
малверзации, општинарите подолго време се занимавале со овој проблем на
своите редовни седници.783 Коцкестото калдрмирање се интензивирало особено меѓу двете светски војни, при што најпрвин биле покриени централните градски улици, со решение, доколку останат средства, истото да продолжи со улиците и на периферијата. Една таква акција била преземена и
во 1932 год., кога биле послани 5.000 метри.784 Истата им била доверена на
4 редовно вработени лица во општинската самоуправа со поединечна плата
од 800 динари месечно.785
Жестоките бомбардирања за време Првата светска војна оставиле катастрофални последици не само врз индивидуалните станбени објекти, но
и врз мостовите, како и врз канализацијата и калдрмата. Површните пресметки укажувале дека и за поскромна интервенција биле потребни не помалку од 8.000.000 динари, кои малата и сиромашна Битола не можела да ги
обезбеди, оттаму и нејзиното мачно обновување.786
Во врска со калдрмата не треба да се заборават и повремените штети
што ги правеле поплавите предизвикани од двете реки, кога најмногу стра777. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 50
778. Али Вишко, Цит. книга, 161
779. Македонија во делата на странските патописци, 1879-1888, 178
780. Цариградски гласник, бр. 31, 31 07.1898
781. Наши градови и села, Битољ и околина II, Самоуправни гласник, бр. 9, 10, 11, 12 и 13, Битољ,

1 јула 1929, 2

782. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, Битољ, 6 март 1914, 1/3
783. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, Битољ, 15 април 1914, 45; Исто, 23 мај 1914, 1/4;

Исто, 15 јуна 1914, 2/7

784. Т. Маневић, Битољ тражи амелиорацију Пелагоније, повећање производње дувана и повла-

стице за трговински промет са Албанијом, Време, 17 септембар 1937, 13
785. Книга 31, 28 март 1932, т. 1
786. Книга бр.15, 13 април 1924, т.16
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дале улиците околу нив. Една таква со големи последици се случила во месец мај 1940 год, кога за поправка само на дел од улиците, Банската управа од
Скопје беше доделила материјална помош од 20.000 динари.787
Најголемото внимание на оваа комунална градба отсекогаш ѝ се посветувало на главната улица, „Широк Сокак“, не само зашто имала предност
при обновата по штетите, туку и во замената на обичната со коцкестиот камен, оттаму да остава впечаток и за „одлично калдрмирана“ улица.788

Потрага по питка вода
Историјата на урбанизацијата отпочнува со водата, со зафатите за
доведување здрава вода во населеното место со констатација дека колку понапред се отишло во тоа, толку и цивилизациското скалило се искачувало
повисоко. Најречит пример за тоа е Римската Империја која успеала да подигне километарски долги аквадукти, некои и денес употребливи, да вброи
илјадници капатила и чешми, украсни водени градби, пред кои застанува и
денес здивот, односно да го реши најосновниот проблем на своите граѓани,
станувајќи и урнек како треба да се решава овој проблем во сите организирани заедници.
Историски истиот отпочнува со водоносачот, кому задачата му била чистата вода да ја доведува од далечини, сам на грб или со припомош на домашното добитче. Војската била следното скалило во развојот. Добро организирана, екипирана и добро опремена како посебна единица, уште од најраните
векови нејзиното место на парадите пред османлиските властодрсци секогаш
ѝ било меѓу првите, со што се потенцирало и посебно значење.
Следи потоа јазот. Ќе се прегради воден тек на река и со ракав ќе се извлече и пренесе вода до населба и до домови, постапка многу едноставна и
без матријален надоместок ќе се добие систем кој деноноќно е во функција.
Битола одамна го познавала тој систем и била богато исшарана со водотеци.789 Богоугодни поединци „за спас на душата“ потоа подигале чешми врз
нив, оставајќи и средства за нивното одржување,790 други, пак, здрава и чиста вода влечеле и од далечни извори преку систем на ќунци, скап и сложен,
но здравствено сосема безбеден систем. Со еден таков ран систем бил повр787. Кутија бр. 20, 2.1.20.22/246-250
788. Edo Marković, Sa našеg juga, 1924, 68
789. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 298; Сиџил бр. 55, 1763, октом-

ври 19, бр. 412
790. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 188
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зан и битолскиот Сарај и околната населба,791 другиот, кој му припаѓал на
вакафот на Хаџи беј, водата ја носел дури од богатите планиски извори на
Неолица.792
Пресврт во водоснабдувањето и урнек како треба да се реши овој проблем во Битола најмногу придонесла војската. Уште и пред да завршат градбите на двете големи касарни, беше ги избрала изворите на Неолица за
најсоодветно решение. Нешто подоцна, првин скромно, подоцна и со визија,
тоа ќе стане основа врз која ќе се планира и изведува и битолскиот градски
водовод.793
Меѓутоа, додека не дојде до тоа, јазовите и бунарите останаа вековна
традиција, придонесувајќи, за жал, и за масовни стомачни заболувања,794 па
освен неколкуте улици од горниот дел од градот, кои имале колку-толку чиста вода, останатиот, скоро без исклучок, употребувал нездрава, дури и загадена вода. Тоа било причина прашањето за водата на седниците на Општинскиот одбор да биде дежурна тема и една од првите одлуки на новата
српска власт по нејзиното востановување, да биде и затворање на бунарите
и загадените извори. Следувале потоа барање и решенија,795 ангажмани и на
стручњаци што можеле да помогнат во тоа.796
Упорната потрага по здрава вода продолжила и за време бугарската
управа. Пропаганден потег или обид бил и оној кога во средината на 1942
год. го презело Министерството за градежништво во Софија. Тогаш инж.
Којчев од престолнината, заедно со обласниот директор на Градежното одделение од Битола требало на битолчани да им обезбедат здрава вода,797 кое
ќе причека, сепак, да се случи дури во нашите денови.

Проширување на улиците
Покрај зафатите околу калдрмирањето што ги преземала локалната самоуправа, напори се вложувале и врз уредувањето на уличната патна мрежа
со нејзино исправување и проширување. Одговорни поединци од власта во
тоа вложувале и голема енергија и тврда решителност, најмногу заради про791. Сиџил бр. 55, 1763, октомври 19, бр. 412
792. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том 3, 53
793. Александар Стерјовски, Водоснабдувањето во Битола пред водоводот, 64-73
794. Јован хаџи Васиљевић, Цит. дело, 8
795. Варошки водовод, Општинске новине, бр. 5, Битољ, 3 фебруара 1913, 4
796. Варошки водовод, Општинске новине, бр. 49, 23 маја 1914, 5
797. Водоснабдяването на Битоля, Пелистерско ехо, Битоля, 1 августъ 1942, 2
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блемите што се создавале во случаи кога требало да се навлезе во туѓ имот
и со проблемот што настанувал притоа истиот да се разреши на најбезболен
начин, односно оштетениот барем донекаде да биде задоволен. Еден од нив,
кој се зафатил со него, покрај со изведбата и на коритото на реката Драгор,
бил и валијата Далбухар Решид. Во 1850 год., не само што поплочил дел од
битолските улици, ги отстранил и крајдрагорските месарски складишта,
проширувајќи ја за првпат крајдрагорската авенија, урнал и не мал број
трошни куќи, заменувајќи ги со тврди градби, малку и со принуда.798
На 25 септември 1871 год. се случил и големиот пожар околу Пипер ан
во близина на Драгорот, кога изгореле 110 дуќани, од кои најбројни биле повторно касапските што, исто така, било искористено за елиминирање и на
дел објекти и проширување на улицата.799 Се повторило истото и во 1889
год.800 Меѓутоа, покрај што се искористувале ваквите прилики, се преземале и акции преку регуларна постапка за откуп, исто така за проширување
на оваа артерија. Преку една таква постапка, со решение донесено на седницата на Општинскиот одбор од 19 март 1935 год. и Ленски Пазар доживеал да се прошири и уреди, при што еден дуќан се откупил од Вакафското
поверенство, друг од Александар хаџи Коста, па плац од Александар Гогу и
со сето тоа дополнително овозможи да се прошири и блиската улицата „Цар
Душан“ (денес „Никола Тесла“) да се поправи и калдрмата во неа. За да биде
сето тоа и правно изведено, била оформена и комисија (Илија Дарковиќ, Сотир Секулиќ и Крста Ѓорѓевиќ), која не само што излегла на терен, успеала
да изнајде и прифатливо решение и за материјалниот надоместок на оштетените, со што се избегна непожелната експропријација,801 а оштетените станале крајно благодарни.802
Преку примена на една ваква натамошна постапка, битолските улици
почнале да добиваат нова физиономија, да се исправаат и да се прошируваат.
На ред потоа дошле и индивидуалните станбени објекти. Се сфати дека
мораат да подлежат на регулатива, особено во врска со подигање нови или
со неминовните градежни корекции. Уште во почетокот на 1913 год. било
решено: “... ниту една нова куќа не смее да се подигне без одобрение на начелството... Желба е на нашите власти да не се подиигаат куќи низ улиците кои ќе мораат да се прошират и еднаш засекогаш да се престане со
798. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 23
799. Македония, бр. 36, 7, 09.1871
800. Аноним, Битолско, Преспа и Охридско, Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина,

4, София, 1891, 2

801. Книга 48, 19 март 1935, т. 1
802. Книга 58, 10 август 1936, т. 21
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подигање куќи кој каде сака“.803 За таа цел во 1914 год. била формирана и посебна комисија истото тоа да го следи, со што за првпат се означи дека дошол
нов период во комуналното уредување на градот.804
Исклучок е, но примерот е поучен, дека ваквите зафати можеле да се
изведат и за време на османлиите доколку се имало желба за таква примена.
Во крајот на 19 век била плански испланирана и изведена нова битолска населба именувана Маџар Маало, наменета за доселеници од Босна и Херцеговина по анексијата од Австро–Унгарија.805 Затекнатата османлиска локална
власт се снашла и набрзина го испланирала и го извела според стандардите
на современото живеалиште, определувајќи се за слободен простор во горниот дел од градот во близина на прочуените кафеани Пред ановите. За
првпат без личен избор и своеволие, плански, испланирано од стручни лица,

Маџар Маало - странска мапа од 1905 г.
803. Битољске вести, Општинске новине, бр. 3, Битољ, 20 јануар 1913, 3
804. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, бр. 38, Битољ, 6 марта 1914, 1/4
805. Глигор Тодоровски, Прилог кон прашањето за состојбата на муслиманското население

(муаџири) во Македонија по Младотурската револуција, ГИНИ, бр. 2-3, Скопје, 1918, 135-155
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неколкуте пошироки улици во правец запад-исток добија станбени објекти
од типски профил, кои располагале со доволен конфор за семејно живеење,
помала парцела како двор, уште поважно и за меѓусоседски врски и комунални зафати од заеднички интерес.

Маалски средишта
Урбанизазцијата подразбирала постоење и социјални средишта каде
луѓето можат да се сретнат, да се дружат, договараат, одлучуваат за битни
и за лични и за заеднички интереси, но и да се разонодуваат, оттаму да ги
има во секое, дури и помало населено место, не ретко и во секоја маала.
Најпознати со тие специфики во подалечното минатото биле Агората во
древна Атина и Форумот во стариот Рим.
Вообичаено било да бидат во центарот на населбата, најчесто покрај
заедничката чешма, заедничкото гумно, но и на работ од живеалиштата, на
слободна ливада, секогаш на фрекфентно место познато како средсело. Кај
Мијаците прераснало и во култно, таму се наоѓало и „средселското стебло“
под кое се носеле и судбинските племенски одлуки.806 Покрај за тоа, средселото се нудело и за празнични спортски натпревари, ора, популарни претстави со животни (мечки, мајмуни), куклени претстави и други културно-забавни изведби.
Најраните битолски вакви средишта најчесто биле поврзани со маалските утрински собиралишта за говедата од каде платениот говедар ги поведувал на целодневна паша. Едно од првите, од 1656 год., за кое информираат
османлиските документи, било во маалото Турбе.807 Скоро во исто време
имало и во Хасан бег Маалото,808 постоело и во Касим Челеби Маалото,809
како и во близина на месноста Зумбурли (денес Арнаут Маало)810 и во уште
неколку други помали маали. Во Кајгас во првите децении од 20-от век во
неделните и празничните денови не само што се збирал многу млад свет,
се организирале и натпревари во фрлање камен од рамо, борење, тегнење

806. Тома Смиљанић, Мијаци, Горна Река и Мавровско Поље, Српски етнографски зборник,

кн. 35, Београд, 1925, 51-52
807. Сиџил бр. 14, 1656, јуни 8
808. Сиџил бр. 10, 1645, без датум
809. Сиџил бр.14, 1656, ноември 11
810. Сиџил бр.14, 1656, јуни 6
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јаже, како и битки помеѓу специјално тренирани гасаци, за кои имало и
обложувања.811
Во ваквите средишта спаѓале и дел од популарните градски пазари.
Најран и најпопуларен станал Житни Пазар, за празникот Дуовден негова
замена станал Ленски Пазар, како и платото пред приградската црква „Св.
Недела“.
Аналогија на пелагониските и демирхисарските средсела, од каде и
најмногу надоаѓале преселниците, долго време биле генимаалските – Долното, Средното и Горното Средсело. Најпознато било Долното, лоцирано до
бавчите и на работ од населбата, а откако станало претесно, дел се дислоцирало во Средното, потоа дел и во Горното Средсело.
По Првата светска војна се инаугурирало и едно сосема ново, градско,
заедничко за сите, Корзото. Беше ги задржало дел од старите специфики на
селските средишта, попримило и нови, медитерански, предвечерни летни
променади и разоноди.

Комунална служба
Не може да се рече дека османлиите не го разбирале посебното значење
на комуналната хигиена и ефектите што произлегуваат од добро организираната и екипирана служба за ослободувањето од семејниот отпад, кое ќе се
потврди уште со првите комунални служби што ќе ги организираат. Дотогаш
решението било сосема слободен и неказнив избор, кој како сака, кога сака
и каде сака да го разрешава, односно да го фрла претпорта, уште поефектно,
да му го препушта на бесплатниот и заеднички комуналец, на месната река.
Тоа е и основната причина комуналната служба во османлиското општество да стартира задоцнето и да се организира најпрвин во војската. И во
Битола, како и во некои поголеми градови, ќе отпочне како воена, со старт
во четвртата деценија од 19-от век и како составен дел на Третиот воен корпус. Меѓу првите нејзини задачи биле двапати на ден, наутро и навечер, отпадоците од храната од касарните да ги пренесува надвор од градот, во источниот дел (денес Боримечка), каде онаа слика од 1848 год. од битолскиот
пазар со кучешкото черечење на пцовисан коњ се повторувала и овде,812 сега,
за жал, и со жестоки нивни опоненти, гладни граѓани, најмногу Цигани.813

811. Соопштение на берберот во пензија Зухди, жител на ова маало
812. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 655
813. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 31
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Како, пак, се организирала и другата, градската комунална служба,
има сосема скржави сознанија, се знае само дека имало казнени мерки за
неодржување на јавната хигиена, а колку тие биле и ефективни, останува
допрва да се открива.814 Познато е и дека по големата епидемија од шарлах,
што се случила во градот во 1908 год., нејзините вработени со коли ги прибирале облеките низ улиците на оние кои ја имале веќе преболено и се третирале за излечени и неопасни,815 другото околу неа останува, исто така, непознато.
Инаку, како најголеми загадувачи во градот се третирале табаците кои
отсекогаш биле лоцирани во самиот град, поточно покрај реката Драгор, од
неговата лева страна, на просторот што се наоѓал меѓу Безистенот и Дрвеното Мовче. Според сите здравствени правила ним никако не им било местото овде и дека и први требало да бидат дислоцирани, но тоа ќе се случи
дури по доаѓањето на српската власт. Набргу власта како решение просторот кај денешниот Триаголник го оценила како најпогоден и отпочнале полека да ги вршат подготовките за дислоцирање, кое ќе земе време и ќе треба
најпрвин да се решат и некои од примарните проблеми, најмногу во врска со
водата, која требало да ја има во изобилство и во непопречен континуитет.
Тоа значело да се преземе голем градежен потфат, да се извлече канал кој би
стартирал кај Рибарницата, би се провирал низ индивидуални дворови, дури
и низ куќни подземја, додека не се појави конечно на планираното место. Откако тоа е и направено и откако започнал процесот на работа со кожите, местово станало препознавано со старо-новото име, како Табахане.
Проблеми, пак, со кланицата и кожарницата, османлиите, благодарејќи
на ангажирани поедицни од високата османлиска власт, пред сè, на Абдулкерим паша, не оставиле никакви,816 дури, напротив, српската власт како општински имот веднаш можела и да ги експлоатира.817 Почнувајќи од јануари
1913 год. не само врз нив, и врз Добиточниот пазар се ставил посакуван ред,
во касапницата бил вработен и ветеринарен лекар,818 за разлика од дотогашната практика, колењето, дерењето и обработката на месото да биде слободно
и без минимум ограничувања, се разбира, и без здравствени мерки и казни.
Следната година бројот на вработените во касапницата се зголемил за
две лица, па, заедно со кожарницата, почнале да ја полнат и општинската
814. Наши градови и села, Самоуправни гласник, г. 5, бр. 10, 11, 12 и 13, Битољ, 1 јула 1929, 2
815. Мери Л. Метјус од Македонија, Едно лично признание од нејзината правнука Пеги Хен-

сои. 2017, 13
816. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 216
817. Записник, Општинске новине, бр. 4, Битољ, 27 јануар 1913, 5
818. Наша општина и њен рад, Општинске новине, бр. 3, Битољ, 20 јануар 1913, 3
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каса, при што само од кожарницата во 1914 год. беа се инкасирале 6.000 динари.819
Србите, користејќи ги искуствата од старата татковина, уште од првите
денови се обиделе комуналната служба да ја организираат и како општинска и како грижа и обврска за сите даночноносители. Сега била позната како
„Чистачи“. Во 1914 год. се состоела од старешина, 50 чистачи, 30 колари и чувари на коњите, 2 кочијаша за колата за прскање на улиците и 1 фијакерист.
Вкупните трошоци за платите што биле издвоени за таа година изнесувале
44.040 динари., но, покрај тие, за оваа служба имало и дополнителни издатоци во кои спаѓале набавка коли, коњи, потковување на коњите и поправки
на колите (26.000 дин.), набавка метли (800 дин.). Од таксите за ѓубре општината таа година планирала да собере 36.000 динари, со што целосно не можело да се покријат сите издатоци, па дел морал да се компензира и од другите ставки на буџетот.820
Комуналната такса за многу граѓани бил преголем товар, па имало и чести случаи на обиди истата и да се избегне, со исто образложение за лична
и општа сиромаштија, најмногу заради нередовноста во одвлекувањето на
сметот.821
За свој постојан стационар уште во првите години по востановувањето
на српската власт оваа служба беше се определила за „Ингилиз анот“, од
едноставна причина, располагал со простран двор, имало богата бунарска
вода, а и бројни простории што можеле да се користат. Бидејќи одвлекувал
значителни средства како рентата, општината направила неколку обиди да
изнајде и друго, поевтино решение, но откако не се успеало во тоа, продолжила и натака со експлоатацијата.822 По Првата светска војна истиот се преместил и долго време останал во дел од сочуваните или заркпените објекти
на Стариот сарај.
Оваа служба во својата историја не еднаш морала да врви и низ кризни
периоди, особено тешко ѝ паѓале кога се менувала власта. Една таква се случила и во првата година по ослободувањето, кога морала да стартира од
самиот почеток, кога (7 седница од 29 ноември 1944 год.) панично било
константирано дека не располагала со ниту една кола за изнесување на

819. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, бр.49, Битољ, 23 маја 1914, 3
820. Буџет општине града Битоља за 1914 год., Општинске новине, бр. 49, Битољ, 23 маја 1914, 2-3
821. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, бр. 38, Битољ, 6 марта 1914, 2/8
822. Записник девете седнице општине града Битоља одржане 23 јануара 1913 године, Општин-
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отпадоците од кланицата, заради кое, како што било многу загрижено истакнато, дека лесно можело да се случи и „некоја епидемија“.823

Урбанисти и урбанистички планови
Битолската српска самоуправа уште од првиот ден започнала со силна
желба да го извлече градот од ориенталниот приспивен сон на мала касаба
и да го преобликува во модерен, европски град. Некои од членовите на Општинскиот одбор, вклучително и претседателот на градот, кои имале патувано и во поразвиени градови од државата и ги доживеале предностите на
урбанизацијата, биле со цврсто уверување дека тоа може да се изведе, ако не
на краток, тогаш за прифатлив рок, особено доколку бидат ангажирани докажани странски стручњаци и со таков став беа ја бомбардирале работата
на Општинскиот одбор, нудејќи постојано предлози и решенија. Не треба
да се заборави дека таквите обиди се потпирале и врз пренесеното искуство
од подалечно минато, дека и поранешните власти, и османлиите, преземале
слични и во Скопје, во 1876 год., и во Битола во 1890 год.824
Уште во текот на месец јануари 1913 год., само неколку месеци по
заминувањето на турската власт, изнеле предлог дека веќе изнашле стручњак
со кого било и контактирано, дека дури бил склучен и некаков прелиминарен договор. Бил тоа некој си Хамунзен, за кого, за жал, немаме никакви податоци и не можеме да цениме дали изборот бил и најисправен. Предлагачите биле толку многу загреани да ја истераат работата докрај, што и рокот
што му го поставиле бил и прекраток за отпочнување со работата, а и во однос на хонорарот, како што се дозна подоцна, не биле баш и најштедри. Не
знаеме дали Хамунзен дошол во Битола, што би било и нормално за еден ваков голем проект, познато е само дека тој имал свој посредник од градот, кој
служел за комуникација, лице од познатото битолско печатарско семејство
Пили, што укажува дека договорањата не оделе најсериозно, оттаму и работата да остане без реализација.
Тоа, меѓутоа, не ги обесхрабрило предлагачите никако, успеале
прашањето повторно да го наметнат на една од седниците на Одборот. Ново
сега во конкурост било барањето изработка од него и нивелација на градот, но го немало и претходното, кое било во врска со изработка на катастарот. Предност при изборот, како што стоело во конкурсот, требало да има
823. Архив-Битола, Фонд Народен одбор на Градската општина, Записничка книга, Кутија бр. 1,
29 ноември 1944
824. Српски извори за историјата на македонскиот народ 1912-1914, Скопје, 1979, 102
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најевтиниот понудувач.825 Испадна дека и сега работите биле поставени на
глава и аматерски, оттаму и неуспехот и на оваа објава.
Следното решение во врска со овој проблем било да се ангажираат геометри - странци, кои, како што се предлагало, кои би биле редовно вработени во општината и кои, покрај врз урбанизацијата, би работеле и врз
други, главно, градежни работи. Наскоро биле изнајдени токму такви, бил
склучен и договор со нив. Тоа биле Рихтер, со плата од 208 дин. месечно,
Крулеј (208 дин.) и Армошти (200 дин.). Ангажманот на првите двајца требало да им тече од 1 јануари 1914 год., а на третиот од 1 февруари истата година.826 Првите двајца дошле и почнале да работат, покрај другото, и врз
востановување и на градски водовод, кој, инаку, бил вон нивниот редовен
ангажман, оттаму и посебна награда по 5 динари дневно секому.827 И сега, за
жал, и покрај почетните зафати, крајниот резултат за градот изостана.
Следи потоа и нов договор и ангажман со друг, повторно со странски
стручњак, Ед. Леже, Французин, кој дошол и престојувал во Битола и кој веднаш почнал да го истражува теренот. Своите истражувања и своите препораки беше ги изработил, лично ги изнел на Одборската седица од 10 февруари 1914 год., ги презентирал и пред претседателот на градот. Според него,
општината требало првин да изработи план за градот, а на регулациониот
требало да му претходи ситуациониот. Во однос на калдрмата сугерирал да
се замени со коцкест камен, препорачувал под итно да се обезбеди здрава
вода за населението, да се изведат одводни и други канали, допрел и други
сегменти од комуналното живеење што требало да се изработат. Сите овие
предлози оставиле пријатен впечаток кај одборниците, кои со мали одборски
дополнувања, ги прифатиле.828 Покрај усната презентација, истите ги обликувал и во пишан текст, кои ќе ги објави и во неколку продолженија во службеното гласило, „Општинске новине“ за месеците април - мај 1914 год., за да послужат и за пошироката јавност. За жал, како и претходните предлози и овие,
на крајот останале само парче хартија, кои, и покрај штедрите материјални
награди, останале без конкретни реализации и со ништо не им го подобриле
животот на граѓаните. Жалната слика од сето тоа било што Битола многу сликовито потврди дека интелектуално е на најдолното скалило и дека секој пробисвет можел да ја злоупотребува и од неа да влече маса средства.

825. Наша општина и њен рад, Општинске новине, бр. 3, Битољ, 20 јануар 1913, 3/2
826. Рад у Одбору и Опшини, Општинске новине, бр. 38, Битољ, 6 марта 1914, 2-14
827. Рад у Одбору и Опшини, Општинске новине, бр. 49, Битољ, 23 маја 1914, 1/1
828. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, бр. 38, Битољ, 6 марта 1914, 2/3
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На написите на Леже се почувствувал повикан да реагира шефот на
Градежното одделение, Јосип Скоберне, кои своите согледби и ставови ги
објави во истиот неделник.829
За жал, на тоа ниво и со истите маки и со истите завршници биле не
само Битола, вториот град во Македонија, туку и Скопје.830
Ваквите мачни урбанистички проблеми на Битола и понатака ќе се
тркалаат од година во година, и сите, по правило, ќе завршат како и претходните.
Најновиот ангажман е од 1928 год., сега врз ситуациониот, нивелациониот и регулациониот проект работел домашен стручњак, инж. Драгутин Трпковиќ, за кој тој добил и висок хонорар од 220.000 динари. Изгледа
очекувал уште поголем, па побарал и дополнителни 15.000 динари, кое Општинскиот одбор решително ги отфрлил,831 со што се отворил простор за
долг и непријатен спор во кој било вклучено и Министерството за градежништво.832
Следи потоа договор, склучен на 24 јули 1928 год., за изработка на регулационен план со архитектот Душан Миросављевиќ. И тој остана само пишан документ и без реализација, не за друго, зашто бил практично неизводлив, со него половината од постоечките објекти во градот требало целосно
да исчезнат, да се срушат.833
Следи ангажманот и со архитектот Божидар Нешовиќ од Скопје, за
кого се говорело дека и имал богато искуство со ваквите проекти, меѓу другите, се спомнувал таквиот и за Скопје. Го прифатил ангажманот, го проучил проблемот и во 1931 год. ги доставил своите решенија, додуша не за сите
проблеми што го мачела градот, само за најважните, за водоводот и за толку
присакуваната хидроцентрала, која требала да го прероди градот и своите
решенија беше ги испратил на 16 април 1931 год., не лично, туку преку градскиот инженер Григорије Ташковиќ.834
Бидејќи и сега работата не доживеала финале, напорите во таа област
продолжиле. По сугестија на Министерството за градежништво, во 1935 год.

829. Инг. Ј. С., Неколико општих речи о регулацији Битоља с обзиром на његов садашњи економ-

ски положај, Општинске новине, бр. 50, Битољ, 8 јуна 1914, 1-3
830. Стечај за израду планова за регулацију и уређење града Скопља, Општинске новине, бр. 30,
Битољ, 6 децембра 1913, 14
831. Книга 21, 18 април 1928, т. 1
832. Книга 21, 25 март 1928, т. 2
833. Проф. д-р Вера Гошева, Архитектот Душан Миросављевиќ и Битола, Во: Конзулска Битола и
историските, современите и идните културни и уметнички врски меѓу....389
834. Книга бр. 27, 20 април 1931, т. 3
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бил ангажиран и инж. Јован Обрадовиќ, градежен инспектор во врска за
ревизијата на регулациониот план. Дошол во Битола, проработил на теренот и дал свои видувања, кои ги изложил на седницата од Одборот со сугестии дека постоечкиот треба да се менува. На истата седница била избрана
и комисија од одборници, некој вид супервизија, во состав д-р Дума, Михаилиди, Дарковиќ, Симјановиќ, Јефтиќ, Кузмановиќ и градскиот инженер,
со задача неговите заклучоци да се проучат и со свој став, во присуство на
белграѓанецот, да ги изнесат на една од наредните седници.835
И така по ред, тапкање во место од година во година и без вистински зафат и резултат и со куп непотребно испотрошени средства.

Мереметчии и чешмеџии
Мереметчијата (арх. крпач) во минатото се третирал за самостоен и целосно оспособен мајстор - ѕидар, кој можел да исполни секаква ѕидарска задача. Денес не е така, макар да е и со работен стаж, остана закржлавен во
вертикалното скалило во занаетот. Без него, меѓутоа, и понатака не е можна
поситна градежна интервенција, ѕидна и друга закрпа, „фаќање капка“ од
покривот, обработка керпич, пренесување товар по скалило, сеење песок и
многу слични поситни ангажмани.
Благодарејќи на турските документи, можеме да проследиме и дел од
неговата рана појава, да дознаеме и имиња, дневна награда, како и конкретни задолженија. Името на битолски мереметчија од далечната 1638 год.,
кој се грижел за мостот на Ахмед ага на реката Драгор и за неколкуте чешми
во тогашното Јени Маало, е Атаулах. По неговата смрт добил замена, зашто
грижата за овие објекти продолжила, но, за жал, не го дознавме и неговото
име.836 Следат Х’зр и Халил од 1641 год., кои за плата од 3.400 акчиња го поправале Камениот Мост на Драгорот како и патните врски до Турбето и Раштани. Средствата за нив, според востановената практика, влечени биле од
фондовите на вакафот на кои овие градби припаѓале.837
Чешмеџијата, пак, во раните векови бил уште попознат и поброен, зашто работа за него имало на претек бидејќи во раните векови на Османската
Империја станало обичај да се подигаат чешми масовно и насекаде, да ги има
низ населените места, низ државните и локалните друмови, всушност, биле
835. Книга 58, 5 март 1936, т. 1
836. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том трети, меѓу 18 и 27 октомври

1639, бр. 260
837. Сиџил бр. 8, 1641, април 7, бр. 565
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„на секој агол“838 и сите, по правило, биле посебен вид доброчинство. Во Битола ги имало скоро „во секоја улица“,839 па и бројката од околу 200 пред Балканските војни не треба да изненадува.840 Многумина донатори подигале не
една, не и по неколку, туку и по десетина. Големиот везир Даут паша, кому
му се препишува и градбата на битолскиот Безистен, бил еден од многуте.841
И заради бројот и заради градежниот материјал (лесно кршливи
земјени ќумци), ваквите чешми инсистирале на бројни платени одржувачи.
Меѓу првите, чие име остана непознато, е и лицето што било задолжено да
се грижи за чешмите и дуќаните во и надвор од Безистенот од Даут пашиниот вакаф.842 Мереметчија за чешмите на истиот вакаф во 1657 година
бил Мехмед, кој бил отстранет заради неодговорна работа и на негово место бил донесен друг.843 На Сајдија, пак, мереметчијата од истиот вакаф, му
бил пронајден кусок од доверените средства, но тој изнашол лице што гарантирало за враќање на средствата, па не завршил и в затвор.844 Во 1674
год. мереметчија бил и Али Ибрахим,845 а во 1724 год. на таа должност дошол Абди ага.846 Чешмеџијата од Ахмедагиниот вакаф во 1670 год. примал
награда од 3 акчиња на ден, извршувајќи работни задачи околу чешмите, но
и за мостот на реката Драгор.847 Во 1763 год., со одобрение, берат, добиен
од највисоко место, чешмеџијата се грижел за шадрванот и за чешмата во
„Коџа кадијната џамија“ во Битола.848 Мереметчијата кој се грижел за општата состојба на еден битолски амам во 1803 год. материјалната награда му
изнесувала 10 гроша849.
Ваквите изведувачи за поситни работи ги имало и за време српската
управа и, ако се цени според висината на платата, не биле многу на цена,
се наоѓале на последното скалило од платниот список на општинската

838. Исто, 389
839. Аноним, Битолско, Преспа, Охридско, 2
840. Здравка Здравкова Маретиќ, Радмила Момидиќ, Старите чешми во Битола, Краток осврт за

Битола и значењето на Старата чаршија, Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј-Битола, Битола,1979, 30
841. Сиџил бр. 40, 1724, декември 19, бр. 164
842. Сиџил бр. 12, 1650, декември 29, бр. 515
843. Сиџил, 1657, октомври, 10, лист 1-5
844. Сиџил, 1657, датум нерегистриран, л. 30, 7
845. Сиџил бр. 23, 1674, прва декада од месец септември, бр. 102
846. Сиџил бр. 40, 1724, декември 19, бр. 164
847. Сиџил бр. 21, 1670, декември 4, бр. 386
848. Сиџил бр. 55, 1763, септември втора декада, бр. 421
849. Турски документи за македонската историја, 1803-1808, 15
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администрација. Во 1929 год. како чешмеџија работел Тодор Костиќ, кој, нешто подоцна, бил заменет со Ставре Лебеле850 итн.

Мајстор - ѕидар
Ваквите професионалци понатака ги среќаваме како мајстор - ѕидар,
кој е целосно оспособен да се вклучи во тајфа и да помага во изведбата на
станбен или друг објект, дури и во поголеми градежни потфати. Основната
школа му е работата, а совладувањето на занаетот отпочнувало од најниското
скалило и од мали години, многумина потекнувале и од традицинални
ѕидарски семејства каде занаетот, како и во повеќето занаети, преоѓал од
татко на син.
Меѓу првите што ги откриваме и со име уште во 1641 год. е мајсторот
(мимарот) задолжен за одржување на објектите на Хаџи Махмуд бег вакафот, а кој, заради неодговорното работење, беше добил отказ од работата.851
Подоцнежен таков мајстор е и Маргарит, задолжен за обновата на Вториот
валијатски сарај во Битола од пожарот во 1775 год.852 Можеби е истиот, можеби е и сосема друго лице, но носи слично име, тоа е Маргари, кој извршил
слична обнова во 1803 год., сега врз веќе претходно обновениот сарај.853 Обновите на неколку битолски џамии и месџиди, во втората половина на 18 и
првата половина на 19 век, ги извршиле устабашијата од Крушево, Матеја
Грданов, потоа Георги Новаков - Џонгар од село Папрадиште, а и мајсторот
Гине од село Смилево.854 Некои, наместо мајстори, именувани се за гурбетчии (печалбари), што и не е грешка, зашто работата им била надвор од своето населено место и траела со месеци, некогаш и со години.855
Ѕидарите, кеменоресците, дограмаџиите, молерите, туларите биле платени според цената важечка во овој период или според договор. Биле подложни на „супер проверка“ од комесар (mufetish), назначен од власта.856
Многу од нив биле врвни мајстори и оставиле трајни белези низ Балканот.
850. Соопштение на Димирије Велјановски
851. Радмила Момидиќ - Петкова, Комплексот на џамијата Хаџи Махмуд-бег, Во: Зборник на

трудови, 12-13-14, Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и
галерија-Битола, Битола, 1992-1993, 94
852. Сиџил бр. 60, 1775, март 25, бр. 284
853. Турски документи за македонската историја, 1803-1808, 45
854. Роберт Михајловски, Османска верска архитектура од деветнаесеттиот век во Битола, Во: Битола низ вековите, 11 и 12, Педагошки факултет - Битола, Битола, 2009, 68
855. Македонија во делата на странските патописци 1864-1874, 262
856. Британски документи за историјата на Македонија, том 4, 241
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Еден од најпознатите, родум од Крушево, Хаџи Никола Живковиќ ги изградил Милошевиот дворец во Топчидер, конакот на кнегињата Љубица, топчидерската трибина и ѓумрукот (царинарницата).857
Бројот нивни во Битола им бил голем заради градежните зафати што се
преземале за цело време. Во 1856 год. броеле 100 лица, при крајот на векот
уште повеќе - 300.858 Како материјална заработувачка, во крајот на 19 век,
примале од 7-10 пијастри, споредено со заработките во другите занаети, била
доста пристојна.859
Познато е дека во Битола имале и места каде се изложувале за ангажман. Меѓу дваесеттите години од 20 век општопознато било местото во близина на Драгорот, во 1928 год. во крајдрагорската улица „Старинарска“,860
каде и по две години останало таму.861
Заради значењето што го имала Битола како голем градежен центар,
во континуитет доживувала наплив од тајфи мајстори од најразлични градежни профили. Најдобрите каменоресци доаѓале од Дебар, Влахоклисура
и од други планински места, ѕидарите, меѓу нив и од селото Смилево, исто
така, од планински села и од помалите гратчиња, варџиите од Преспа и Демирхисарско. Од Крушево, исто така, излегле многу ѕидари-мајстори, меѓу
другите и прочуеното семејство Везенкови, таткото мајстор, Иван, синот, архитект, потоа и прочуениот Стојан Везенков кој ќе остави значителни траги
во балканското градежништво.862
Најголемиот број и пред да ја прифатат и да отпочнат со работа, вообичаено било да имаат склучени договори со главните мајстори (мајстор
башиите) уште во родното место, но уште почесто тоа го правеле откако
ќе пристигнеле на местото на ангажманот. Следела потем регистрација на
тајфата кај градскиот мутевелија (архитект), кој натака ја водел личната
евиденција за секој од нив и за другите информации поврзани со нив и кој ја
наплаќал и пропишаната такса за дозволата за работа.

857. Виктор Б. Шеќеровски, Београд, Р. Србија, Еден аспект на културните и општествените врски
на Македонците со Кнежевството Србија во текот на 19 век, Во: Битола и македонско-српските
културни односи и врски, 117
858. Никола В. Димитров, Географско-историски преглед... 28
859. Кочо Сидовски, Стопанскиот развиток во Битола и Битолско во последните децении на
19 век, Во: Битола низ вековите, 8,
860. Книга бр. 18, 23 август 1928, т. 4 и 5
861. Книга бр. 24, 26 јуни 1930, т. 7
862. Максим Стојановски, Стојан Везенков 1808-1897, Битола, 2004, 34; Истиот, Македонско-српските
врски воспоставени преку Стојан Везенков во 70 години на 19 век, Во: Конзулска Битола и историские, современит е и идните културни и уметнички врски..., Битола, 2014, 297-307
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Стартот на работата обично се совпаѓал со пролетта и траела додека
дозволувале временските прилики, обично најчесто до есента (ЃурѓовденМитровден) и оттогаш градот наликувал на сеопшто градилиште, преплавено од ѕидари, бојаџии, каменоресци и од друг профил мајстори, потоа и
од калфи и обични работници, калџии и други, од ќерестеџии и ќересте, од
варџии и вар што се гаси, од скелиња, тесли и мистрии и друго што било
поврзано со ѕидарската работа. Откако, пак, работата завршила, сите го одбирале повратниот пат до своите домови „носејќи ги плодовите на својата
работа“.863
Општите оценки за квалитетот на нивните градби биле традиционални,
односно лоши, оттаму тие да траат кусо време, зашто наместо солидни
врзивни материјали, се употребувал керпич (кал измешан со слама), наместо суво и соодветно подготвено дрво, такво тукушто пренесено од шума, тулите само што се исушиле на сонце и, ако кон тоа се придодаде дека и многу
ретко се водела и грижа и се вршеле интервенции врз оштетувањата, станува
јасно зошто тие немале подолг век. Наспроти тоа, пак, општата оценка за изведувачите била дека тоа се надарени и интелигентни професионалци, дека
сосема доволно било да им се укаже уште на почетокот што се бара од нив,
па задачата да ја извршат беспрекорно.864

Прогласување мајстор на занаетот
Сознанија за стекнувањето звање мајстор на занаетот има многу, но тие
потекнуваат, главно, од подоцнежниот период, најмногу по востанувувањето
на српската управа. Потпирајќи се врз законските прописи, кандидатот, според нив, морал да помине подолг период совладувајќи го степенесто занаетот, да излезе потоа пред стручна комисија и доколку успешно ги презентирал своите знаења и умеења, се прифаќал како рамноправен член во еснафот.
Такви условувања постоеле и порано, ги имало и во османлиската средина, а најраните се од последните децении на 18 век. Ги регистрирал и ги
оставил како сведоштво директен свидетел, Еспри-Мари Кузинери, мошне
интересен и вреден француски патописец. По вокација бил дипломат, кој
многу пропатувал и поголем дел од својата работа беше ја извршувал во Солун и во Смирна. Навистина, неговиот опис за стекнувањето звање мајстор
во занаетот се однесува за солунските табаци, но тоа ништо не менува, зашто
истите важеле и кај другите еснафлии.

863. Британски документи за историјата на Македонија, том 4, 99
864. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола, Белег де Буга, 96
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Според него, за да стане некој мајстор, најпрво морал да има работен стаж најмалку од 10 до 30 години. Кога, пак, еснафот прогласувал нови
мајстори, тогаш целиот град празнувал. На денот на нивното прогласување
уште од утринските часови градот го разбудувала бучната воена музика, која
посетувала дом по дом, посебно внимавајќи некого да не пропуштат од повидните граѓани, како и од оние кои имале статус на устабашии во другите
еснафи. Поканата била усна и со назнака за денот и местото на одржувањето.
Во Солун било тоа традиционално, надвор од градот. Бидејќи бројот на поканетите секогаш бил поприличен, оттаму доставувањето и на личната покана да трае од неколку до петнаесетина дена, додека самата прославата течела до три дена.
Местото на прославата тие денови било исполнето со многуброен народ, составено од поканети и од обични љубопитци, од бучна музика, пеливански натпревари и од други забавни содржини, кои за цело време посетителите ги држеле со набиен интерес. Најважните лица биле смесетувани
во посебни шатори, со маси преполни со јадења и пајалоци, додека еден
од новопрогласените мајстори со стап во раката одржувал ред и мир, не
дозволувајќи никакви испади и изненади, други, пак, со масичики на главите, преполни, исто така, со јадења, се шаркале од шатор до шатор со понуди. На овие прзнувања немало диференцијации ни по национална ни по
верска основа, сè течело толерантно, на највисоко ниво и расположение, а
трошоците паѓале на товар на еснафот.865
Не само во Солун, ваквите празнувања биле познати и низ другите
краишта на Балканот, во Сараево, на пример, се одржувале заедно со
прогласувањето и на калфинскиот статус и тие биле надвор од градот, организирани како теферич (излет), исто така, со богати јадења и со многу забави.866

Смилевски ѕидарски таен разговорник
Во минатото стана обичај скоро секоја поразвиена и побројна професионална, социјална или друга групација, покрај стандардниот, секојдневниот,
да поседува и потаен говор. Преку него се пренесувале пораки, се договарале
работи што требало да се извршат, а кои никој друг, освен припадниците на
треснозатворениот колектив, не смеел да ги разбере. Таквиот говор дури станал и едно од основните задолженија за членот, да го владее, да го чува и да

865. Френски пътеписи за Балканите XV-XVIII, Наука и изкуство, София, 1975, 358, 371,
866. Hamdija Kreşevljanović, Еснафи и обрти у старом Сарајеву, Narodna prosveta, Sarajevo, 68
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им го пренесува на помладите или новите членови на колективот. Таквиот
јазик бил познат со имињата „таен говор“ „арго“, „шатровачки говор“, ‘’гегавски“, „послоечки“, „мајсторски“, „слепечки“, имал иста конструкција на
секојдневниот говор, но и посебна лексика, составена од зборови-позајмки
од други јазици, неологизми, слободни конструкции, оттаму да е неразбирлив и потаен. Истражуван е од многумина, посветена му е и помала научна
литература.867
Ваков говор имале и ѕидарите, го имале и смилевските ѕидари, кои го
именувале за „бошкачки“. Овде ние го искористивме оној што беше го регистирирал д-р Душан Хр. Константинов, но направивме избор, со надеж дека
и таков ќе послужи да се добие претстава за него.
Еве дел:
„Апцика манука кеват лејко“ (Убава жена има газдата); „Да им лишниме една тркалеста“ (Да им фрлиме една бомба); „Да им обелиме пилави“
(Да му дадеме пари); „Намажувајте ја, гурат листар“ (Бегајте, доаѓа шумар);
„Дрка, стопори мрко за рафлета“ (Стара, сфари кафе за попот); „Дали му
стрелна на рата ти“ (Дали му испрати писмо на брата ти); „Уште колку пилави ќа ни типоса манче?“ (Уште колку пари ќе ни даде газдата?); „Ми се
малосува“ (Ми се јаде); „Скивај, левај, скендере“ (Види, земи сирење); „Овој
е голем кусар“ (Овој е голем крадец); „Окочите од трнкиве“ (Скријте од
шајкиве); „Ланте да те ланртоса!“ (Огнот да те изгори!); „Вајзава на мрсников е апцика“ (Ќерката на агава е убава); „Ако ја диклајте жилкава, да клинчаме, ако не да си гураме“ (Ако ја сакате работата, да останеме, ако не,
да си одиме); „Обели му рзачовина на рзачот“ (Дај му јачмен на коњот);
„Манче креват благ од бубачки“ (Стопанот има мед); „Стрелни го шареното до Тибола“ (Испрати ја молбата во Битола); „Наперкај го и лини ја“
(Натепај го и бегај); „Коде е киталото?“ (Каде е нужникот?); „Не се напевај!“
(Не зборувај!); „Колку пилави му обели за рикачква?“ (Колкку пари му даде за
кравата?); „Ќа оклинчиме тука?“ (Ќе останеме тука?); „Клинкава ќа лукоса“
(Куќава ќе падне); „Кој не жилавит-кеват“ (Кој не работи-нема); „Лантосај
ја светаленката“ (Запали ја сијалицата); „Разбошкај ги драските“ (Расипи ги
штиците); „Да му одгураме коде рафлта“ (Да одиме кај попот); „Ако кева
шоре и бела“ (Ако има вино и ракија); „Лати му на манукот“ (Плати му на
човекот) итн.868

867. Александар Стерјовски, Македонските слепи гуслари, Матица македонска, Скопје, 1999, 97;

Истиот, Последниот охридски гуслар, Матица македонска, Скопје, 1994, 141-145
868. Душко Хр. Константинов, Таен јазик на смилевските печалбари, Научно друштво - Битола,
Прилози- 1, Битола, 1960, 42-43
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Геодети
Првата општинска геодетската служба во Битола оформена е со ангажман на новата, српската власт, а нејзините почетоци треба да се бараат
во далечната 1913-1914 год. Тогашните власти со желба за сосема нов однос кон имотната сопственост, а и кон прашањето на премерот, и за трајно
елиминирање на дотогашната анархија во катастарските списи, во отсуство
на специјализирани домашни кадри, како решение беа се определиле за туѓи
искуства.
Иако општинскиот буџет за 1914 год. сè уште не бил изгласан, а на платниот список општински службеници веќе беа се нашле. Еден бил младиот
инженер, Словенецот Јосип Скоберне, покрај него и првите геодети, исто
како и тој, странци, ангажирани набрзина. Планот предвидувал да се вработат повеќемина и со сите нив да се оформи и посебно геодетско одделение. Првиот вработен, Рихтер, работата ја отпочнал на први јануари 1914
год., другиот, Келблу, од први февруари, Армошти, од осми февруари истата
година. Соломонското решение во врска со месечните примања со нив и со
Скоберне, била додека не биде изгласан буџетот на општината за 1914 год.,
средствата за плата да се влечат од „непредвидените трошоци“, во износи - за
Скоберне - 833,33, Рихтер и Келблу - 208, Армошти - 200 динари.869
Во месец февруари 1914 год. до општината пристигнала молба уште од
еден геодет, Димитрија Грамата, кој, според востановената административна
процедура, беше приложил документи за својата школска подготовка, но
бидејќи Техничкото одделение задолжено за утврдување на веродостојноста
на документите не беше ја извршило, назначувањето се пролонгирало извесно време.870 Во месец мај истата година бил вработен уште следен Крулеј, со што Геодетското одделение почнало да се оформува и да заживува.
Крулеј, кој веднаш започнал и со работа, беше му се придружил на Рихтер
околу еден мошне важен проект, изнаоѓање здрава вода и изградба градски
водовод, па обајцата подолго време се наоѓале на терен работејќи врз проектот. Тој, инаку, бил надвор од редовниот работен ангажман, оттаму и дополнителната награда од 5 динари дневно за секој.871
Бидејќи Геодетското одделение сè уште било во фаза на комплетирање,
геодетиве останале да се дел од Техничкото одделение. И само што започнале
тие да ги даваат првите резултати во работата, се случи Првата светска војна,
869. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, бр. 38, 6 марта 1914, 2/14
870. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, бр. 38, 6 марта 1914, 1/5
871. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, бр. 49, Битољ, 23 маја 1914, 1/1
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па, како непожелни странци, сите, освен Скоберне, морале да ја напуштат
Битола и Геодетското одделение да мирува.
За новиот старт ќе треба да се причека со години, ќе стартира повторно со странци, сега со Руси, Руси-бегалци од Граѓанската војна во Русија.
Повеќето биле едуцирани, оспособени веднаш да се фатат со проблемите на
службата за која биле и ангажирани.
Прв меѓу нив кој излегол на терен со метро в раце и почнал да врши
премер бил Сергеј Шереметјев. Наскоро му се приклучиле уште неколцина
други и одделениево, чекор по чекор да се комплетира. Меѓутоа, додека тоа
не се направи потполно, сите имале статус за членови во Окружната аграрна
служба.
Како геодети во наскоро востановеното Геодетско одделение биле вработени, овие: Александар Бистрин, Леонид Зис, Евгениј Кр. Маренко, Леонид
Тиченко, Димитриј Свидерски, Анатолиј Беренде, Григориј Брагунов, Богдан
Бреклин, па Георги Алексиев, Владимир Пулхритудов, Лав Шевтак, Павел С.
Глушченко, Кирил Јефремов, Александар Гогин и др. Дел имале сертификат
за работа донесен од старата татковина, дел се оспособувале користејќи го
искуството на поискусните колеги. Благодарејќи им ним за првпат во Битола
била изработена онаа богата катастарска документација што се наоѓа и изобилно се користи и денес во Катастарскиот завод- Битола.872
Во 1937 год., како благодарност и како заслуга за успесите во работата,
геометарот Александар Подгајни и техничарот Александар Дамјанович,
обата со „завршена техничка школа“, добиле покачување на платата, која
отсега им изнесувала по 1.100 динари.873
Тоа, ете, е дел од почетоците на оваа служба во Битола.

Градски архитект
Евлија Челебија (1661), набројувајќи ги најзначајните личности во
Битола, споменува осуммина: претставник на спахиите на Портата,
јаничарскиот сердар, шехерскиот (градскиот) војвода, повереникот за арачот, шехер - ќехајата, пазаришниот надзорник и мимарбашата (архитектот,
градскиот инженер).874 Бидејќи како институција мимарбашата опстоил и во

872. Александар Стерјовски, Битола- Руската колонија, 74 -76
873. Книга 58, 12 август 1937, т. 9
874. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 424
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вековите што следат, интересно е да се скицира неговиот профил и што било
неговото професионално задолжение.
Иако со временска дистанца од скоро три века, извесна светлина фрла
францускиот вицеконзул од Битола, Белег де Буга, кој има сосема поинаков термин за него, наместо мимарбаша, употребува мутевелија, термин
позајмен од подалечното минато, а со значење за управител на вакафски
имот. И сега тој е претставник на власта и со преголеми овластувања, преку
него се склучувале договорите меѓу вакафот и претприемачите, тој е оној
кој ја надгледувал работата врз градбите и врз мајсторите специјалсти за покриви, врз каменоресците, малтерџиите, бојаџиите и сите останати поврзани со овие изведби. Бил кој го изработувал градежниот план, бил и претприемач, тој е оној што ја следел градбата и врз кого паѓала одговорноста за
секој пропуст или неуспех во неа. Таква личност во Битола, бил инженерот
Халил ефенди во 1832 год., кој за градежните интервенции околу џамијата
и медресата на „Хаџи Махмуд беј“ во 1832 год. му биле исплатени 1.500
гроша,875 додека во 1863 год. на тоа место застанал бимбашијата Хаџи Самсуддин ефенди, по чие барање бил извршен премер врз плацот до касапниците покрај реката Драгор во Али чауш маало, кое било изведено во присуство на петмина христијани и на вакуфскиот мудир, при што било утврдено
дека има 150 слободни квадратни аршини и дека со претстојното подигање
на планираните дуќани никој нема да биде оштетен.876
Ваквите личности обично биле со богато работно искуство, особено
практични знаења. Малку е познато дека некои поседувале и школски
предзнаења, на кое укажува наставниот план во Воената академија во Битола, каде бил предвиден и се предавал предмет именуван како „градежништво“. Се знае дека во крајот на 19 век истиот го предавал Мехмед ефенди.
Покрај овој, имало и предмет цртање, кој, и како уметност, и како практична
примена во градежништвото, исто така, бил од особено значење. Истиот извесно време му бил доверен на Мехмедали ефенди, капетан.877
Беледиски (градски) архитект при крајот на османлиската управа, кој
го проектирал „Ислахането“ (Занаетчиското училиште) во Битола, бил Хараламбо, кој за свој помошник го споменува Михајло Поповиќ.878
Се редат потоа и други стручни лица од овој профил.

875. Радмила Момидиќ - Петкова, Комплексот на џамијата Хаџи Махмуд - бег, 94
876. Сиџил, 1863, декември 11. (1280 , џумазел ахир 29)
877. Али Вишко, Цит. дело, 300-301
878. Кутија бр. 4, 620/13, 25 февруари 1927
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Во 1914 год. како општински инженер се споменува и некој Економовиќ
за кого немаме податоци,879 потем и Словенецот Јосип Скоберне.
Улогата на овие стручњаци особено била нагласена по Првата светска
војна, кога голем број османлии од градот се иселуваат за Турција и брзински ги продаваат имотите, за кои требало да добијат веродостојни потврди за
сопственост со веродостоен премер, а кој го изведуваат геодети, но и вакви
архитекти. Во периодот меѓу 1927-1928 год. забележан е и „овластениот инженер“ Тома Крстиќ,880 извесно време на тоа место пред војната ангажиран е и Чехот Јан Дубови, останатите дополнително ќе треба да се откриваат.

Претприемачи
Кога за првпат се појавува личност која по претходен договор со некого
или самоиницијативно одлучува да гради објект што ќе го нуди потоа на пазарот и на тој начин ќе заработува за живот, тешко дека ќе се најдат релевантни
податоци во нашата долга градежна историја. Најраните појави веројатно се
во ликот на предводник на групата мајстори со кого мутевелијата, одговорниот на вакафот, склучувал договор кога требало да се извршат градежни работи. Го среќаваме и како службено лице, без градежни квалификации, но со
доверба, нешто како надзорник, кој треба да ја надгледува и да ја спроведува
доверената градба. За подигањето на Третиот валијатски сарај, кое започнало
на 21 април, а завршило на 19 јуни 1814 год., а за кое биле издвоени огромни
средства - 347.693 гроша, бил ангажиран царскиот силахшор Рустем беј.881 Истата задача за Четвртиот, кој и најмногу бил запаметен среде битолчани, кој
означил и нов датум во битолското градежништво, бил ангажиран Ахмед Ејуб
паша, висок валијатски службеник.882
Наспроти административци, на тоа место уште повеќе има имиња на
надарени градежници. Еден за обновата на Валијатот во 1803 год. е Маргари,
додека главен мајстор (инженер) бил Коста.883
Следи период на индивидуалци кои ја финансираат, организираат, ја
планираат и ја изведуваат работата, препознавани најчесто како претприемачи.
Дел од нивните имиња дојдоа и до нас.
879. Рад у одбору и општини, Општинске новине, бр. 38, Битољ, 6 марта 1914, 1/3
880. Тапија на Фетхие, ќерка на Тимуршах, вдовица, издадена во Битола на 18 јануари 1928
881. Турски документи за македонската историја, 1818-1827, 23
882. Турски документи за македонската историја, 1827-1839, 35
883. Турски документи за македонската историја, 1803-1808, 15
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Меѓу првите од поново време е Ѓорче (Ѓорѓи) Ристов Маслинков. Животната историја негова по многу нешта е посебна, роден е во Крушево околу
1860, умрел во Битола во 1953 год. Рано останал сирак, сам, без нигде никого,
од сожалувње и великодушие го прибрала и го одгледала благородна жена,
крушевчанка, Маслинка, чие име, како лично признание и благодарност го
прифатил и како аманет го оставил да биде и семејно презиме. Двапати се
женел, во првиот брак му се изродиле 18 деца, од кои живи останале 8, а во
бракот со вдовицата Евгенија добил уште две, па и со тоа што го донела таа,
одгледал, упатил на занает или во средни и високи школи, вкупно 11 деца.
Рано се вклучил во крушевските
ѕидарски тајфи, добро го совладал занаетот и како ѕидар, потоа и како претприемач животот го продолжил во Битола,
каде ги постигнал и најдобрите ѕидарски
успеси. Живеел долго и градел многу, за
жал, сосема скромен е списокот објекти за
кои со сигурност може да се посочи дека
се негови. Има сознанија дека еден бил на
денешната улица „Рузвелтова“, кој за Евреин беше го подигнал во 1904 год. (по
Првата светска војна возобновен и познат
како „Домот на Шекерџи“). Двата што ги
подигнал за себе и семејството (подоцна
објектите на Николе Кожуваро), станале
Георги Ѓорче Маслинков
градежен украс на градот. Негов е и домот во кој починал, на денешната улица
„Мирче Ацев“- 12, подигнат во 1950 год.,
на место на беговски дом и двор, купен за високи 1.500 златници.
Заедно со партнер, според нацртите на Григорие Ташковиќ, ја почнал и ја извел велелепната градба на Земјоделското училиште во Битола
во 1926-1927 год. и неколкуте големи придружни објекти. Од непознати причини го доживеал и материјалниот крах, од кој никогаш не се опоравил, кое
ќе стане причина да ги отуѓи двата објекта што ги градел за себе, продавајќи
му ги на Николе Кожуваро, кое ќе стане причина за и целосно напуштање на
градежништвото.884
Друг познат битолски претприемач бил и Илија Дарков (именуван
најчесто како едно име - Иљодарко) (1878-1949). Роден е во село Смилево
884. Соопштение на проф. д-р Божидар Маслинков, внук од синот Борис, познат куменџија
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и како поголемиот број негови соселани, во занаетот почнал многу рано,
првин како малтерџија, калфа, па мајстор, за да стане и водач на тајфа, на
крајот и претприемач и како таков најмногу ќе остави траги. Бил семеен
човек, му се изродиле две ќерки (Фанче и Даринка) и два сина (Никола и
Јован). Имал тајфа која броела 50-60 професионалци со која градел патишта
во Ресенско, Охридско и Кичевско, резервоари за вода, мостови и многу индивидуални станбени објекти. Еден е и прекрасниот објект на заболекарот,
Евреинот, Медонс, денес скоро руиниран, потоа и својот двокатен дом покрај
реката Драгор (бр. 102 и 104), на место купено од Евреин меѓу двете светски војни, а Евреинот од Турчин кој заминувал за Турција, потоа и својата вила кај
Бадембалари („На Иљодарко вилата“), вилата „Маедраг“ на семејството Србинови.
Следат и „Народната банка“ покрај Драгорот, Соколаната, споменикот на Александар Караѓорѓевиќ кај Противпожарната
служба и многу други. Сиот имот стекнат
со голем труд по ослободувањето му бил
национализиран, тој затворен, потоа, како
казна, испратен во градилиштето во Отешево да го организира градењето на тамошните објекти за летување на партиските кадри.885
Членови од неговото поблиско и поИлија Дарков
далечно семејство, исто така, биле ѕидари,
некои и претприемачи. Такви се братот
Петар, братучедите Илија Дарковски и Димитар Дарковски (Димкодарко, 1904). Димко ги подигнал, меѓу другите, домот на Филота Фила,886 како и училиштето „Вук Караџиќ“ во Битола.
Познат претприемач меѓу двете светски војни станал и Илија Трампевски (Иљо Трампе, Илија Трајковски), смилеец (1883-1972). И неговиот татко
Јанко, и братот Ристо биле мајстори-ѕидари, а тој го напуштил родното село
за време Илинденското востание, првин засолнувајќи се со останатите од селото во збегови, потоа и во Битола, секогаш носејќи ја семејната икона на
св. Ѓорѓи, која ја сметал за семеен и личен заштитник и која и денес е свет

885. Усно соопштение на неговата ќерка Даринка
886. Ѓорѓи Константиновски, Градителите во Македонија 18-20 век, Табернакул, 2001, Скопје, Цит.

дело, 27
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предмет во семејството кај еден од неговите синови (Томислав Трајковски). Занаетот го совладувал почнувајќи од калџија,
станал предводник на тајфа, претприемач
и како таков постигнал посебни успеси.
Се јавувал на лицитации и често ја добивал работата. Ја доживеал горчливата судбината на дел Македонци да служи во три
војски, турската, српската и бугарската.
Како ѕидар десет години работел во Солун со својот татко, па откако се вратил
во Битола, оформил тајфа и почнал да
прифаќа изведби за кои требало да се има
поголемо градежно искуство, оттаму и да
Иљо Трампе
договара соработка и со други, посебно
специјализирани тајфи. Материјално пропаднал при сеопштиот грабеж во почетокот на месец април 1941 год., кога врз неговите вагони на битолската Железничка станица, преполни со цемент, железо и други градежни материјали,
беше се нафлило станпедо од неконтролирани ограбувачи, кои одвлекувале
сè што можело да се одвлече, а за кои бил земен голем кредит, кој морал да
го враќа, а за да го подмири, морал да го продаде својот дом на Баирот. Таа
судбина не ја доживеала домот-лепенка од ул. „Христо Ботев“, кој подоцна
им припаднал на синот Томислав и на неговиот брат Ристе.
Подигнал многу индивидуални куќи во Битола, првин во 1928 год. лепенката од ул. „Христо Ботев“, во 1932 год. домот на Тома Николовски на
денешната улица „Христо Узунов“ бр. 2, прекрасниот дом на д-р Михајло
Попов,887 двата дома на Ташко Керестеџијата, Старата пошта во Битола
(подоцна адаптирана за индивидуален дом на адвокатот Чаламани), станбената зграда, според едно тврдење, на заболекарот Медонс.888 Врз изведбениот план на „Американската куќа“ во Битола од 1935 год., кој се чува
во семејството Анастасови, децидно стои името на претприемачот Илија

887. За која се тврди дека ја изградил и Димко Дарковски (Ѓорѓи Константиновски, Цит. дело, 27)
888. Соопштение на дипл. инж. Методија Трајковски, син на Иљо Трампе и проф. д-р Дејан

Трајковски, внук од синот Томислав Трајковски, Ѓорѓи Константиновски, Цит. дело, 29
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Трајковиќ,889 изведувач бил и на планинарскиот дом „Бегова Чешма“890 подигнат во 1938 год.891
Семејното предание говори дека подлабоките корени на ова семејство
воделе од селото Тресонче, кое многу рано се преселило во битолското
Смилево.
Еден од другите претприемачи меѓу двете светски војни бил и Александар Васиљевиќ. На лицитацијата од 14 мај 1925 год. бил еден од учесниците
при поправака на драгорските брегови, разрушени од големата поплава истата година, а која ја добил зашто понудил најниска цена, 43.000 дин.892
Познат претприемач меѓу двете светски војни бил и Ристе Дамјановски
(Ристе Крушевчанецо). Во Првата светска војна бил мобилизиран од српската
војска и учествувал во нејзините воени дејствија. Бил член на ѕидарска тајфа,
но откако бил ранет во едната рака, сфатил дека не ќе може да го вади лебот како градежник, а веќе имал и семејство (му се родиле 8 деца, а му останале живи 5), па одлучил и натака да остане во занаетот, оттаму да биде
претприемач. Првата работа на која лицитирал и ја добил била доградбата
на Богословијата (денес стариот објект на библиотеката), која му донела значителна заработка („Татко дојде дома со полн зимбил пари“, тврди неговиот
син Никола), кое му овозможило трајно да се пресели во Битола, каде купил
куќа и го довел семејството. Потем му се редат и други ангажмани, пекарница за војската, амбуланта за војската (денес објектот на Економското училиште во Битола) во 1940 год. и други.
Градел и чешми, негови се полукружната кај Противпожарната служба,
како и таа во близина на војската („Чешмата кај Васко адвокатот“ на почетокот на улицата „Север-југ“, денес не постои).893
Секој претприемач имал своја тајфа, која ја негувал, ја развивал, но
соработувал и со други, специјализирани за одредени задачи (керестеџии,
каменоресци, железари и др.) со кои, пред да се конкурира на објавена
лицитација се консултирал и со кои и ја градел понудата на цената. Традиција
станало истите да не се менуваат, било и специјализираните тајфи, доколку
стекнале доверба кај одреден претприемач, да не се менуваат, оттаму и Илија
Трајковски традиционално да биде поврзан со Мише Железаро за желез889. Изведбен градежен план на семејството Атанасови
890. Соопштение на дипл. инж. Методија Трајковски, син на Илија Трампевски и проф. д-р Дејан

Трајковски, внук од синот на Томислав Трајковски
891. Отпочела ја изградња туристичке куће на Перистеру, Битољске новине, бр. 9, Битољ, 30 јула
1938, 3
892. Книга бр. 15, 10 јули 1925, т. 9
893. Соопштение на Никола Дамјановски, пензионер, син на Ристе
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ните изведби, со Стојче Дограмаџијата за дрвенаријата, кое го применувале
и останатите претприемачи.

Градежното одделение
Само што се стабилизирала српската власт и Општинскит одбор на Битола фатил ритам во работата, почнало да се размислува за формирање и на
Техничко одделение. Бидејќи во таа сфера Битола нема некое поголемо искуство, задачата врз себе беше ја презел самиот претседател на градот, Петар
Лешњаревиќ. Поаѓајќи од своите врски со Белград, каде почесто патувал и
каде беше стекнал и пријатели, особено среде општинската администрација,
беше одлучил оттаму да ги користи и искуствата, при што особено бил заинтересиран за постапката за формирање на општинските одделенија, особено
за Градежното одделение.
Во некои од тие средби и разговори се случило присутен да биде и долгогодишниот претседател на Љубљана, Иван Хрибар, кој му дал предлог неговиот сонародник, Јосип Скоберне, градежен инженер, млад човек, но со
искуство, особено за востановување водоводи и електрично осветление, да
го повика во Битола и да го вработи во општината, тврдејќи дека веднаш ќе
му донесе резултати, дури да му го додели и оформувањето на Градежното
одделение.
Така, се случи името на Скоберне да се најде на седницата на Одборот од 2 декември 1913 год., кога бил и изгласан за шеф на новоформираното Градежно одделение. На истата седница му била одредена и годишната
плата, која изнесувала 10.000 динари, или во месечни рати од 833,33 динари.894
Препораката на љубљанскиот претседател за новиот шеф на ова одделение се потврдила, Скоберне исцело и со сето срце ѝ се предал на работата,
неговите стручни мислења и оценки секогаш биле ценети и применувани,895
наскоро станал и сосема лојален граѓанин на Битола, подигнал и свој дом на
северната периферија на градот („Вилата на Скуберни“).896

894. Битољске вести, Општинске новине, бр. 30, Битољ, 6 децембра 1913 год., 9
895. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, бр. 49, Битољ, 23 маја 1914, 1/3
896. Неговите деца во Македонија останале до и по ослободувањето. Биле многу активни планинари

и скијачи, додека биле живи и често ја посетувале Македонија. Едниот, Златан, заедно со Борис Алтипармак, според неговата изјава дадена среде Македонци во Љубљана, каде живеел подоцна, се
првите кои го поставиле македонското знаме на врвот Пелистер по ослободувањето (Сеќавање на
Петар Трајковски, сегашен жител на Љубљана, пријател на Златан Скоберне)
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Градежното одделение, во 1914 год., се состоело од овие вработени
и со овие примања: шеф (10.000 дин.), два инж. (по 4.000), 6 геометри
(1-3.000 и 5-2,500), 2 цртачи (по 1.200), 3 инженерски помошници (по 1,800),
1 бавчанџија (2.400), 2 помошници на бавчанџијата (по 960) 6 фигуранти (по
720) и 10 постојано вработени работници (по 780 дин.), според тоа, за плати
за ова одделение општината издвојувала 57.740 дин.
Преку ова одделение, во 1914 год., биле преземени овие активности:
поправки на општинските објекти и мостовите (30.000 дин.), оградување
на општинските плацеви (3.000), поправка на мостовите и одржување на
калдрмата (14.000) и набавка инструменти (500), или вкупно биле испланирани 47.500 дин.897 Една од задачите била изработка скица и премер на
Газијарницата, која била надвор од градот (околу Железничката станица),
а за која интерес за купување пројавила Постојаната монополска управа од
Белград.898
Заради теренската работа што ја извршувал секојдневно, на Скоберне
му бил доделен и општински коњ.899 На 4 април 1927 год. дал молба да биде
ослободен од местото градски инженер, зашто бил веќе назначен за шеф на
постоечката Градежната, а се оформила уште една, Хидротехничката секција,
со што проблемите започнале посериозно и позабрзано да се разрешуваат.900
Градежното одделение во натамошниот развој одело во нагорна линија,
во 1932 год. ги имало овие вработени: 1 инженер (6.000 дин.), 1 геометар
(2.000), 1 цртач (1.400), 1 градежен надзорник (1.100), 1 помошник надзорник (750), 1 чешмеџија (900), 1 мајстор (1.000), 4 калдрмаџии (по 800),
3 обични работници (по 600), 1 бавчанџија (850) и 1 сајџија (250).
Дека работата на инженерот Скоберне била посебно ценета, потврда е
и разликата меѓу примањата на претседателот на градот (6.500) и неговата
(6.000), разликата била сосема скромна, 500 дин.901
Во него во 1938 год. биле врботени овие лица: шеф (инженер) (42,000
дин.), помошник шеф (24.000), геометар (16,800), администратор - сметководител (9.600), техничар (10.800), 2 наплатувачи на патарина (по 8.400),
3 градеж. контролори (по 7.200), надзорник на водоводот (6.000), мајстор
(7.200), 2 калдрмаџии (по 6.000). Во пододделението паркови, пак, врабо-

897. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, бр. 49, Битољ, 23 марта 1914, 2/14
898. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, бр. 45, Битољ, 25 априла 1914, 1/1
899. Книга бр. 15, 12 декември 1923, т. 14
900. Наши градови и села, Самоуправни гласник, г. 5, бр. 6, 7, 8, Битољ, 15 априла 1929, 2
901. Книга 31, 26 март 1932, т. 1

„Битолско десеткнижие“

267

ГРАДБИ

тени биле: земјоделски економ (9.600), 3 надзорници на паркови (по 7.200),
1 бавчанџија (6.000) и 6 чувари на парковите (по 4.800 дин.).902
Последен шеф на ова одделение, пред распаѓањето на Кралска Југо
славија, станал Константин Макаренко, Украинец, воен инженер. Во Битола
беше дошол заедно со соругата д-р Наталија, лекар, и синот Георги (р. 1911).
Синот се школувал во Битола, студирал во Белград технички науки, се оженил за Русинката Наталија Истомена, родена во тогашна Русија, во Орел.
Семејството Макаренко во Битола живеело во раскошен дом на тогашната
ул. „Крал Петар“-40, (денес ул. „Кирил и Методиј“- 1).903 Одделениево постоело и за време бугарската управа, во 1940 год., покрај другите, вработени
биле и двајца инженери, К. Макаренко и Крум Хололчевиќ, кој станал и негов раководител,904 додека во 1942 год. на тоа место дошол инж. Методи
Петков.905
Градежно одделение, познато како Инженериско одделение, постоело
и во Битолската дивизиска инженериска област. И тоа, како и цивилните,
ги почитувало востановените правила за јавна објава на градежните зафати
што требале да се изведуваат, па кога требало да се преземат во врска со столбовите во коњушницата, објавата била спроведена преку локалниот печат,906
кое било направено и со планираните интервенции врз водоводната мрежа и
чешмата во близина на Авто одделението на Битолската дивизиска област.907

Градежен одбор
Покрај Градежното, односно Техничкото одделение, почнувајќи од 1930
год., било оформено уште едно, слично стручно тело, Градежен одбор. Било
мобилно одделение, задолжено да ги решава тековните градежни проблеми,
какви што биле - одобрение за градба на нов или за проширување постоечки
објект, откуп или продажба плац, градба или доградба на ограда, куќен ѕид
и за други слични вакви зафати. Целта со него била сосема јасна, да се елиминира градежниот хаос од претходните години, оттаму и работата да му
биде теренска, па неговите членови од утро до мрак крстареле низ градот, од
улица во улица и знаеле сè што се случува во секој момент, и според неговите
902. Книга бр. 67, 10 јануари 1938, Буџет (193-8)
903. Александар Стерјовски, Битола- Руската колонија, 74. 86, 223
904. Градско поглаварство, 2.1.26.26/169-179
905. Водоснабдяването на Битоля, Пелистерско ехо, Битоля, 1 августъ 1942, 2
906. Оглас, Битољски трговински гласник, бр. 55, Битољ, 28 фебруара 1924, 2
907. Оглас, Битољски трговински гласник, бр. 53, Битољ, 16 фебруара 1923, 2
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укажувања, се преземале ургентни интервенции, што значи многу им ја олеснило работата на останатите општински служби.
Претседател и негов раководител станал претседателот на градот, кој ги
закажувал и раководел со седниците, а покрај него вклучени биле општинскиот инженер, обврзно и уште 2-3 одборници. На 23 јуни 1930 год., кога
била одржана првата седница, присуствувале - Петар Лешњаревиќ, претседател на градот, инж. Григорије Ташковиќ, инж. Данило Бомболовиќ,
д-р Димитрије Несторовиќ и Илија Дарковиќ.
За секоја седница се водел записник, на кој своето присуство со личен
потпис го потврдувале сите присутни.
Градежниов одбор се покажал како вистинско решение за бројните
болни градски проблеми, па истиот продолжил со работа и во годините што
следат, јасно, со кооптирање нови членови. Во 1939 год. сега фигурирале
инж. Јосип Скоберне, д-р Продром поп Симеон и Ибрахим Тефик.908
Ваков одбор и со истите пренадлежности извесно време среќаваме и по
ослободувањето.

Градежници планери
Бројот на градителите кои се вложија и го обликуваа овој град со своите
визии и практични изведби, извонредно е голем, на некои градежниот ракопис им стои на располагање и на генерациите што доаѓаат, но на еден поголем дел, за жал, останаа без име и нотирано дело.
Јосип Скоберне (1879-1958) остави длабоки траги по повеќегодишниот
престој во Битола, макар што не спаѓал во групата истакнати планери. Роден
е во близина на Цеље како прво од 7 деца, средно техничко и технички факултет, во 1906 год., завршил во Грац. Првите ангажмани му биле во Словенија
во врска со јавни патишта (1906-1907), а привлечен од понудата за државна
служба во Трст, самоиницијативно го откажал ова вработување и се преселил во големиот приморски град, од каде работел и врз изведбата на водоводот во Истра. Таму се движел во кругови на сонародници, чие врталиште
им било „Словенечкото читалиште“ основано уште во далечната 1861 год.
Во овој град ја сретнал и животната сопатничка Херма Жагар (1889-1961),
која потекнувала од познато и богато словенечко семејство кое се занимавало со велетрговија на дрвен материјал. Својот сопруг ќе го следи низ сите
животни премрежиња, кои не биле ниту лесни ниту малубројни. По неколку

908. Книга 71 (23 јуни 1930-23 февруари 1939, 1946)
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години ја напуштил и оваа работа и со инж. Драгутин Густинчич заеднички
основале своја градежна фирма. Едноподруго му се раѓаат две деца, синот
Душан и ќеркичката Надица, по што, заради породилниот стрес и лошата
болничка нега, Херма добила депресија која ќе ја следи до крајот на животот,
од која и ќе почине. Работата во Трст ќе ја прекине на 21 мај 1913 год. и неговиот живот ќе земе сосема друг тек, особено откако, заради новата работа,
прешол во Битола.
Работниот ангажман во Битола му е официјализиран на седницата на
Одборот од 2 декември 1913 год. и оттогаш па до 1955 год., со мали прекини,
тој е жител на Битола. Запаметен остана како коректен и честит граѓанин,
индивидуа со високиот бој, кој не се одвојувал од планинарската капа со
пердув на неа. Во почетокот со семејството живеел во рентирани домови,
менувајќи ги почесто, еден му бил и на улицата „Охридска“ бр. 98. Заради нездравите битолски услови, особено со водата, двете новоредени деца, Херма
и Јосип, се разболуваат од тифус и ги оставаат родителите во непребол, за да
биде тој и уште поголем, ќеркичката закопана била и во заеднички гроб на
жртвите од оваа болест.
Првата светска војна донела големи промени и неизвесности насекаде, но и во животот на семејството Скоберне.
Јосип се пријавил за доброволец во српската војска, па неколку години бил на пат меѓу
Корзика, Марсеј, Солун, ги газел и планините на Албанија
во онаа епопеја до Крф, а
Херма се повлекла за Солун
со сојузничките војски, на
брод на пристаништето, повторно нестручно и со трагични последици се породила, па потоа се префрлила во
Словенија, додека повторно не
се прибрала во Битола. Крајот
нејзин се случил во Словенија
во психијатриските болници,
Битолското семејство Скоберне (Душан, Јосип,
како последица на сè она што
Хеленица, Херна, Златан и Богдан)
претргала, додека Јосип ја продолжува работата во Битола
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заедно со двете деца, Богдан и Хеленица, кои нараснале, дури и матурирале
во битолската гимназија по ослободувањето. Заедничката фографија од 1955
год. на Јосип со членовите од неколкуте генерации од семејството, можеби
би требало остарениот, но витален, градежник да го направиле задоволен и
среќен.
Одговорен и предан на тековната работа, најмногу околу ангажманот
околу тапиите, каде бил незаменливо стручно лице, креативната работа на
полето на градежништвото, за жал, малку му била запоставена. Капитално
негово дело е неговата мапа на уличната мрежа („План на Битола“) од 1921
год., за првпат обработен многу стручно и со полно детали, која остана основа за сличните што ќе дојдат, следи и градежниот план на Туланата и
ќерамитницата на мумџиите, еден современ, европски погон, како и тој за
сопствениот дом, „Вилата мир“.
Григорије Ташковиќ (1901-1963) е
еден од најпознатите планери-архитекти
што ги дала Битола воопшто. Иако во редовното школување не бил најдобар ученик (полагал математика и историја во
еден од класовите),909 во 1919 год. матурирал со многу добар успех.910 Дипломирал на Техничкиот отсек на Великата
школа во Белград во 1925 год., по што се
вратил во Битола и веднаш се вработил.
На 18 октомври 1928 год. склучил тригодишен договор како градски архитект во
Битолската општина, со плата од 30.000
динари годишно911 и тој договор го исГригорије Ташковиќ
полнил докрај и во 1931 год. побарал
и добил раскинување. 912 Во општинското Техничко одделение едно време вршел функција и на негов шеф.
Својот извонреден креативн талент го потврдил веднаш и како прво негово архитектонско дело што му се припишува е велелелепниот објект на
Земјоделското училиште во Битола (1927). Следната година заминал за САД
на специјализација за изградба автопати и високоградби и тоа искуство мно-

909. Извештај за 1913-1914 школску годину, Српска краљевска гимназија у Битољу, Битољ, 1914, 48
910. Извештај за јануар-јул 1919 године, Битољска гимназија, Битољ, 1919, 26
911. Книга бр.18, 18 октомври 1928, т. 2
912. Книга бр. 27, 3 септември 1931, т. 3
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гупати го применувал по враќањето во татковината. По негови нацрти изведен е патот Битола - Кичево (1933), мостот на реката Црна (1935), делимичната мелиоризација на Пелагониското Блато и др. Помогнал во изборот на
локацијата за Германските гробишта, како и во изготвувањето градежни планови за извонреден број индивдуални станбени објекти низ Битола и Скопје.
Од Битола се преселил во Скопје, каде, исто така, оставил трајни траги во
градежништвото.
Бил човек со карактер и воопшто не се двоумел да ги искаже своите ставови за многу нешта, кога се повел спор околу јавната дилема да се подигне
калорична централа или хидроцентрала, избирајќи ги јавните гласила, весниците, убедувал дека хидроцентралата е вистинското решение за Битола.913
Како маркантен и убав маж, имал мошне бурен личен живот, се женел
и се разведувал неколкупати, од кои добил повеќе деца. Малку се занимавал
и со политика, што ќе има подоцна и последици, станал сенатор (1938-1941),
па и регионален претседател на Земјоделската партија. По ослободувањето
бил затворен, успеал да побегне и животот и творечката работа да ги продолжи во САД, Њујорк. И таму продолжил да се занимава со успешни архитектонски планирања на индивидуални станбени и други објекти.914 Неговите синови, Ото и Вуко, кои, исто така, станале архитекти, упорно и со
гордост ги негувале врските со старата татковина и со своите врсници до
крајот на животот, особено со тие од Битола.915
Д-р Јан Дубови (1892-1975) бил чешки архитект, кој работел во Белград, Скопје и Битола. Ѝ припаѓал на познатата група белградски модернисти кои донеле многу новини во градежништвото (1928). Во Битола дошол од Белград во 1934 год. и се вработил како општински архитект. Од
позначајните негови битолски планирања се објектот на Основното училиште „Вук Караџиќ“ („Стив Наумов“), Рускиот споменик, чешмата во дворот на богословијата, Планинарскиот дом „Бегова Чешма“, индивидуалниот
дом на Петар Мачкиќ и др.916
Во 1936 год., заедно со уште неколку други општински службеници, во
времето на тешката економска криза, добил отказ од работата како општински
службеник и трајно ја напуштил Битола. Пред да замине, на 23 јануари 1937
год., преку писмо изразил негодување на таквото решение, кое, се разбира,
913. Инж. Глиго Ташковић, Треба ли у Битољу подићи хидроелектричну или калоричну цен-

тралу?, Вардар, Скоље, 19 децембра 1933, 5
914. Значајни личности за Битола, НУУБ, Св. Климент Охридски“-Битола, Битола, 2007, 223
915. Тврдење на неговиот школски другар Ратко Атанасовски
916. Аналитички инвентар, Кутија бр. 21, 2.1.21.7/134-140; Ѓорѓи Константиновски, Градителите во
Македонија 18-20 век, Табернакул, 2001, Скопје, 71
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не предизвикало никаков ефект, макар што во рацете веќе ја држел дипломата на доктор на науки.917
Вангел Самарџиќ (1892-1986) го завршил Градежниот отсек на Техничкиот факултет во Белград во 1921 год. и, по враќањето во Битола, се вработил во Градежното одделение на Битолската општина (1921-1926). Прво
и најзначајно дело од овој период му е архитектонскиот план на Театарот
во Битола, кој битолчани никогаш не го преболиле. Познат и почитуван
во својата бранша, но и меѓу граѓанството, станал и претседател на градот
(1934-1935), основал и сопствена градежната фирма „Гранит“, преку која
ги подготвил и ги извел плановите на семејната куќа на адвокатот Атанасие
Сотировиќ, која се наоѓа и денес на аголот меѓу улиците „Белградска“ и „Кирил и Методиј“, ги уредил приодите до Железничката станица, ги подигнал
Градскиот парк и шеталиштето, патот до Германските гробишта, за кое бил
одликуван од германската влада со „Железен крст“, раководел со изведбата
и на ХЕ „Сапунчица“ во Битола.918
Методија Петков (1910-1984), градски инженер (1939)919 го завршил
Техничкиот отсек на Градежниот факултет во Белград во 1934 год., а од следната година, па до 1941 год. бил општински инженер во Битола. Проектирал
и изведувал објекти од ниско и висока градба, оформил и неколку градежни
фирми. Работел врз изградбата и на хидроцентралата „Сапунчица“, понудил
изведбени планови и за индивидуални куќи, меѓу другите, и таа на Атанас
Давков покрај Драгорот,920 на Илија Петров на аголот од улиците „Судска“ и
„Борка Левата“, според едно тврдење и др.
Покрај овие познати градежници, има одреден број за кои сосема малку
се знае. Црвената и Белата касарна, како и Офицерскиот дом и неколку
други, се градени врз архитектонски креации на странци, за кои нема податоци. Плановите за двете функционални и велелепни згради на „Американското школо“ се донесени од странство, а за имињата на нивните планери,
повторно нема податоци. Украсите на градот, објектот на ул. „Белградска“
на семејството Џеварџи, подигнат во 1909 год., потоа и оној на семејството
Данабаш на „Широк Сокак“ (1910), се тврди дека се изведени според нацртите на грчки (солунски-?) архитекти, а кои останаа, исто така, непознати.921 За еден, инж. д-р Мирослав Касаљ, се знае дека бил статичар и дека ја

917. Книга бр. 58, 26 февруари 1927, т. 16
918. Ѓорѓи Константиновски, Цит. дело, 100-101
919. Кутија бр. 67, -2.1.67.25/128.
920. Аналитичен инвентар, Кутија бр. 21.1.21.3/58
921. Соопштение на Алеко Штрала, семеен наследник на домот во ул. Белградска-9
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изработил статитака на Рускиот споменик во Битола и тоа е сè, што како сознание допатувало до нас.

Дрво
Дрвото било и остана долго најпопуларниот и најчесто применетиот
градежен материјал, во еден период бил и единствениот, од причини зашто
го имало насекаде, не бил скап, бил кроток и податлив за обработка. Инфериорен кон огнот, бил, за жал, и честа причина за уништувачки поход не
само врз маали и квартови, дури и врз цели населби и градови.
Како градежен материјал бил препознаван како ќересте, а тие што го
обработувале или тргувале, именувани биле за ќерестеџии.922
За да дојде до рацете на еснафлиите за секундарна обработка, најпрвин
морало да мине низ долга и груба обработка кај бичкиџиите, кои од трупци
правеле греди, талпи, штици и слични изведби, кои како дел од тајфа и посебна, но стандардна тројка, биле со поделени задолженија. Едниот стоел
горе на полуисправениот дрвен труп, кој внимавал пилата да оди по обележаниот правец и да ја подига нагоре, двајцата долу, влечејќи ја надолно, да
го разлистуваат трупот, еден многу мачен и тежок физички процес што траел
долго, со часови и со денови.
Во 1856 год. вакви тајфи, според една објавена регистрација, во Битола
имало 15, што е нереална бројка, зашто, заради градежната експанзија што
го доживувал градот, ќе да бил далеку поголема.923
Биле тоа мошне мобилни екипи, кои доаѓале и на самото место на
градбата на објектите, но патувале и во соседните градови, заминувале и надвор од државата, каде останувале со месеци и години, оттаму
да се третираат и за печалбари, односно, за гурбетчии. Така било додека
не биле заменети со машини, гетери, кои бичењето го забрзале, поедноставиле, а и го поевтиниле. Неколку гетери формирале пилани, една
од меѓу двете светски војни во Битола му припаѓала на семејството Десановци, која била лоцирана од десната страна на реката Драгор, а во
близина на Црн Мост, друга имале и Диковци, која се наоѓала на источниот дел од градот, а кои истовремено и тргувале со трупци и друг дрвен
материјал. Со оваа дејност се занимавале и фирмите на Тома Гинов,
922. Речник на македонскиот јазик, 3, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје,

Скопје, 1966, 418,

923. Никола В. Димитров, Географско-историски преглед на стопанскиот подем на Битола во 19

век, Во: Битола низ вековите, 8, Педагошки факултет-Битола, Битола, 2005, 28
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Ташку Ќерестеџијата, Јован Нале, браќата Петрови.924Охриѓанецот Никола
Главинче (татко на познатиот починат адвокат Сотир), кој токму заради оваа
трговија и трајно беше се преселил во Битола, најмногу заради услугите што
ги нудела железницата. Беше се специјализирал со трговија особено на ореови трупци, кои ги набавувал најмногу во Демирхисарско.925
Бугарската управа за време Втората светска војна се јавила и таа како
обработувач на дрвената маса што ја нуделе македонските шуми. Почнале
со боровите околу Македонски Брод, а од 1943 год. и со пелистерски бор и
ела. Битолската пилана им била во дворот на трновската црква „Св. Богородица“, од каде, по бичењето, подисушените штици и другиот дрвен материјал
го транспортирале со камиони до железничката станица, оттаму и до одредишта во Бугарија.926
Благодарејќи на дрвото, се развиле многубројни занаети, најмногу
дограмаџискиот и дулѓерскиот, кои подготвувале душемиња, скали, сергени
и мебел. Во 1827 год. броеле 27 дуќани, во 1856 - 48, додека во крајот на векот, непојмиво бројот им спаднал на 10.927 Со него се развил и еден посебен и посебно ценет занает, даборезот, особено омилен и присутен во беговските куќи.

Тули и ќерамиди
Како и дрвото, и обичната земја стана мошне важен и неодминлив градежен материјал околу која се развиле, исто така, разни занаети, пред сè,
тулаџиството, ќерамиџиството и обработката ќунци.
Веќе е познато дека во 1856 и во крајот на 19 век работеле 8, односно 10
екипи тулаџии и ќерамитџии, додека во 1885 год. бил оформен и производствен погон наречен „фабрика за тули“.928
Во првите децении од 20 век една таква „фабрика“ продолжила да работи, добила и конкуренција од неколку други, кои имале и повеќе вработени.929 Најсовремената стартирала со работа во 1923 год. Се наоѓала во близина

924. Трајче Грујоски, Битола, 84
925. Поранешно соопштение на Сотир Главинче
926. Александар Стерјовски, Бугарската пилана во с. Трново, Битолско, Во: Битола и Битолско во

НОВ 1943 и 1944..843-851

927. Никола В. Димитров, Географско-историски преглед на стопанскиот подем на Битола во 19

век, Во: Битола низ вковите, 8, 28

928. Исто, 20, 30
929. Наши градови и села, Самоуправни гласник, бр. 6. 7 и 8, Битољ, 15 априла 1929, 1
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на градот, а бидејќи околу неа немало погодна земја, морала неа да ја пренесува од друг крај на градот, при што преносот и трошарината што се плаќала,
значително влијаеле врз цената на нејзините производи, па се случил апсурд, увезените ќерамиди од Унгарија да бидат поевтини од тие произведени во неа.930
При масовното обновување и подигање индивидуални и други објекти
што ќе се случи по Првата светска војна, браќата Ристо и Лазо Јованови,
познати битолски мумџии, беа решиле среќата да ја испробаат и во
ќерамидиџиството. Во 1925 год. беа откупиле поширок простор во месноста
Боримечка и, користејќи ги нацртите на инж. Јосип Скоберне, подигнале дотогаш најсовремена тулана и ќерамитница, која се состоела од повеќе производствени и станбени објекти и која заземала простор од 3 хектари и 18 ари.
Таму донеле и поставиле повеќе машини и таква за природно сушење на непечените тули сега под покрив, кој, за разлика од порано, кога заради дожд
натопените се враќале на повторен почетен процес, сега останувале на истото место да се сушат, за да влезат потем во системот за печење. Ќерамидите
сега не биле овални како османлиските традиционални, туку плочести и тие
имале машинска обработка, чиј образец биле популарните и современи солунски производи. Секоја добила и посебен отпечаток со името на градот, од
кои најраниот бил „Монастир“, па „Битољ“, а за време бугарската окупација
„Битоля.
Туланава и ќерамидџилницава работела до 1948 год. кога била национализирана.931 Пописот, извршен на 2 јуни 1954 год., откри дека, освен
неколкуте објекти од тврда и слаба градба, оваа работилница располагала
со повеќе машини, калапи за тули и ќерамиди, преси, машински мотори и
сето тоа, според тогашните пресметки, изнесувала вредност од 10.920.900
динари.932
Слична судбина доживеале и другите битолски производствени капацитети од оваа дејност, благодарејќи на кои било формирано и првото државно
претпријатие за вакви производи.

930. Мађарски црепови у Битољу, Битољски трговински гласник, бр. 6, Битољ, 11 марта 1923, 2
931. Службен весник на Народна Република Македонија, бр. 13, Скопје, 15 мај 1948, 106
932. Семејна документација на Јованови
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Камен и вар
Иако дрвото остана основен градежен материјал уште долго време, каменот полека заземал свое место во градењето, особено во ситуации кога се
изведувале темели и аголни делови на објектите. Кога тој се претставувал на
фасадата и на некое друго поважно место, добивал и посебна обработка од
специјални мајстори познати како каменоресци, чија подгрупа биле и познатите гравери, од кои, најдобрите доаѓале од Дебар.933
Најомилен материјал на овие мајстори долго време бил прилепскиот
сивец, со кој се изведувале не само корита на градските и крајпатните
чешми, шадрваните, споменичните обележја, туку и влезните порти од
луксузните станбени објекти, скалите и аголните делови на џамиите, амамите и многу други, слични јавни објекти. Посебно експлоатиран станал
за време подигањето на воените објекти, кога биле формирани и посебни
тајфи за негова експлоатација во рудникот покрај Прилеп, каде многупати,
најмногу заради нестручната употреба на експлозивните материјали, имало
и несреќни случаи.
Покрај мермерот, се употребувал и обичниот, необработен, речен камен, особено при воспоставувањето на уличната калдрма.
Честа употреба имал и каменот што се цепел за плочи за покривна
констуркција, чија употреба долго време била доста развиена. Во 1856 год.
10 лица беа регистрирани за тоа производство, толку ги имало и во крајот на
19 век,934 при што неколку потпелистерски и демирхисарски села предначеле
во нивното производство.935 За таквиот покрив врз црквата „Св. Димитрија“
во 1830 год. биле платени 413 гроша,936 кое, како застарен и несоодветен (тежок) покрив во 1924 год. бил заменет со ќерамичен. Ист таков, плочен покрив, добила и и црквата „Св. Богородица“,937 но и други објекти, чии егземпларен спомен денес е оној на „Магазата“ во центарот на Битола.
Одреден вид камен служел за производство и на вар, чија најдолга
традиција беше се задржала најмногу во Преспа и Демирхисарско. Се знае
дека во 19 век во Демирхисарско на десетина локации тој се копал и од него
се печел вар.

933. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола, Белег де Буга, 96
934. Никола В. Димитров, Географско историски преглед.. 28
935. Милош Хр. Константиновски, Занаети и еснафи, 55
936. Т. Арсић, Цит. дело, 39
937. Роберт Михајловски, Храм „Пресвета богородица-Битола, 7
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Железо
Железото како градежен материјал ќе се појави малку подоцна од традиционалните што се употребувале, ќе се потврди и во многу специифични
обработки. Тоа од своја страна ќе изроди и тесни специјализции, кои како
еснафски здруженија ќе заземат посебно место во богатиот список на битолската еснафска номенклатура и натаму ги среќаваме како железари,
демирџии, ковачи, клинчари, ножари и уште цел долг друг список.
Како железари во 1827 год. регистрирани се 28, колку што ги има и
во 1856 год., а во крајот на 19 век бројот им е намален на 10, додека како
демирџии во 1827 год. се 8, колку и при крајот на векот.938 За бројот на ковачите во 1827 год. нема податоци, но импресивен е од 1856 - 38, особено за
крајот на истиот век кога изнесувал 58.939 Еден, кој имал и продавница на
„Широк Сокак“ во 1903 год. се знае дека бил симпатизер на илинденските
востаници и дека името му било Кузе. 940
Цената на обработеното железо се одредувало според неговата тежина
и обично изнесувала од 2-7 гроша оката.941
Клинчарите, пак, биле малоброен, но важен еснаф (1827-5. 1856-10, крај
на векот-10). Повремено се јавувале и како донатори за важни градежни потфати, една од пристојни 254 гроша била дадена при изградбата на црквата
„Св. Богородица“ во 1876 год.942
Железото како градежен елемент посебно место заземал при изведбата на конзолите на балконот, каде го среќаваме како лиено, уште почесто,
како ковано. Обичниот мајстор тука секогаш ја покажувал најбогата креативност, откривајќи му ја и топлата душа.943 Оценките биле дека и за него
било потребно работно искуство, но и наобразба и тоа е причината австриските дипломатски претставници уште во 1891 год. да поведат иницијатива

938. Никола В. Димитров, Географско историски преглед..., 28
939. Исто, 28
940. Извештаи од 1903 година...138
941. Милош Хр. Константиновски, Занаети..., 54
942. Ѓорѓи Димовски - Цолев, Битолските еснафи како донатори, Во: Битола низ вековите, 8, Пе-

дагошки факултет-Битола, 2005, 43
943. Зоран Алтипармаковски, Конзолските потпорни елементи од лиено и ковано железо во битолската профана архитектура од крајот на 19 в. и почетокот на 30 в., Во: Битола низ вековите,
11 и 12, Педагошки факултет-Битола, Битола, 2009, 52-66
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Македончиња да заминуваат во индустриските школи во нивната земја, каде
стекнувале школска потготвеност за неговата обрботка.944
Големата потреба од овој материјал овозможи и подем на трговијата
со него, во која неколку битолски фирми посебно се беа истакнале, од кои
најпознати станале браќата Пренда, Васил Зози и Кости Ќука.945

944. Документи од австриската архива за Македонија од 1879-1903, Институт за национална

историја, Скопје, 1955,45

945. Трајче Гројоски, Битола, 84
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Јавни градби од посебна намена
Затвори
Затвори од 17 и 18 век

Б

лагодарејќи на документите што се однесуваат за арамиството и
ајдутството, за првпат имаме можност да ги откриваме и да говориме
и за битолските затвори од раниот период. Со сигурност може да се тврди
дека во 17 век, ако не повеќе, имало барем еден, кој бил познат како „Затворот на вилаетскиот забит.“946 Како објект од посебно значење и многу познат станал белег и за сета околина каде се наоѓал, која отпочнала натака да
биде препознавана со името „Занданџи Маало“.947 Меѓутоа, не само маалово
и позначајните објекти, туку и месната џамија, „Ханза бег џамијата“, станала „Занданџик џамијата“.948 Тоа име толку многу сраснало со неа што ќе ѝ
се провлече и до 20 век949 и покрај сите обиди да се промени.950 Покрај нејзе
ќе ѝ се прилепи и на онаа рана осамена камена кула од дворот на Основното
училиште „Стив Наумов“, која ќе остане препознавана и денес исклучиво
како „Зандан куле“.
Како едно од позначајните и поразвиени тогашни градски маала, рано
ќе се стационира во него и до 1817 год. таму ќе остане и едно од првите
мензилханиња во градот.951
Покрај овој, во османлиските документи од 1763 год. среќаваме уште
еден затвор, именуван како „Битолската тврдина“952, за кој, за жал, освен не946. Александар Матковски, Дејноста на ајдутите во Централна Македонија во првата половина

на XVII век, ГИНИ, г. XV, бр. 2, Скопје, 1971, 71

947. Исто
948. Радмила Момидиќ - Петкова, Хамза бег- уч шеихлер џамијата во Битола, 95
949. Наша општина и њен рад, Општинске новине, бр. 4, Битољ,.27 јануар 1913, 5/16
950. Сиџил 1864, октомври 23. (1281, џумазел еввел 22)
951. Турски документи за македонската историја, 1818-1827, 15
952. Сиџил бр. 55, 1763, октомври 24
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говото име, никакви други податоци не дознавме, оттаму остана неутврдено
и најважното, дали тој е втор затвор во Битола или, пак, е постоечкиот, „Затворот на вилаетскиот забит“, бил препознаван и со ова име.
Покрај овие, документите нудат податоци што го отсликуваат и внатрешниот живот во затворот, откриваат дека на челното место стоел управител, во ова време обично лице со високи титули, воени или цивилни. Откриваме дека во 1646 год. раководел градскиот војвода,953 заменет потоа од
градскиот забит,954 во 1740 год. на тоа место дошол и Ибрахим ага,955 па во
1758 год. ајанот (првенецот во градот) Хаџи Али ага итн.956 Вертикално надолно доаѓале потоа сите вработени, од кои најбројни биле чуварите, меѓу
нив и оние неколкумина кои се занимавале најмногу околу персоналните
окови, препознавани со името синџирџии. На еден, во 1640 год., му го знаеме
и името, бил тоа Хусеин.957 Нивното задолжение, инаку, било да ги поставуваат или да ги вадат оковите на секој затвореник при излегување од внатрешниот дел на затворот, а кога биле во затворот, да ги поврзуваат со ста-

Воени заробеници со вратни окови (1557)

953. Сиџир бр.10. 1646, без наведен датум
954. Александар Матковски, Дејноста на ајдутите во Централна Македонија во првата половина

на XVII век, 71
955. Сиџил бр. 47-48, 1740, септември 19, бр. 9
956. Сиџил бр. 54, 1758, мај 24
957. Турски документи за историјата на македонскиот народ, 4, меѓу 4 и 13 февруари 1640, д. 2
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тичните делови за да останат
приковани за цело време.958
Биле наменети за сите затвореници, во нив можеле да
се сретнат и познати и ценети
граѓани, дури и многу видни
владици.959
Окован во вакви синџири,
качен на коњ, придружуван
од стражари, од Охрид до Битола во 1860 год. бил доведен
и преродбеникот Димитрија
Миладинов, 960 а неколку години подоцна во нив патувал и
Гр. Прличев, кога од Охрид бил
одведен за Дебарскиот затвор.
Оковите се состоеле од три
меѓусебно поврзани железни
алки, од кои две биле прикачени на нозете, третата на вратот, кои опстоиле за сето време
на османлиското присуство кај
нас.961Ами Буе (1836-1838) ги
забележал врз битолски затвоОкован затвореник
реници кои го поправеле макадамот на влезот во Битола од
страната на Прилеп.962
Меѓу затворските вработени се вбројувале и оние кои ја извршувале
и егзекуцијата, џелатите, кои за разлика од подоцнежните времиња кога
биле деградирани со гроза, во овој ран период од историјата на затворот,
биле граѓани со статус и почит, некои и со високи воени или други титули.

958. Сиџил бр.6, 1640, без датум
959. Румелиискийски делници и празници, 357
960. Никола Табаков, Братя Миладинови, Български писател, София. 1963, (96-?)
961. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 404. 406
962. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 243
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Еден од 1730 год. бил Осман ага, кој бил со ранг на војвода,963 друг, исто така,
со титула, бил забит, бил тоа Муса ага964 итн.
Иако затвориве од овој период понекогаш го носеле и атрибутот
„тврдина“, не еднаш потврдиле дека за сето време во нив царувала висока
корупција, своеволие, несреденост, оттаму да се случуваат не само чести, и
многу лесни, и поединечни, и групни, па и спектакуларни бегства.
Едно, изведено од двајца ајдути во 1641 год., најмногу ги открива таквите аномалии, зашто со сигурност потврдуваат дека некои биле организирани и изведувани со директно менторство и сценарио и на луѓе од самиот
врв на затворот, со припомош дури и на раководителот на затворот.965 Тоа,
пак, од друга страна, открива нешто друго, дека скоро неизводливо било да
се воспостави некаков потраен безбедносен систем во затворите, оттаму и
чуварот на Циганите во 1646 год. јавно да изјавува дека доверениот му затвореник, Циганинот Хасан, попознат со прекарот Гулаб, не ќе може докрај
да го доварди, дека тој е со сигурен план за бег, оттаму да не падне вината
врз него, совреме го објавува тоа и јавно и го откажува неговото службено
задолжение да го чува.966
За да се намалат, по можност и да се избегнат ваквите несакани случаи, многу рано се востановила и онаа општопознатата, извесно време и
ефикасна институција за лична гаранција на затворениците. Со неа за секој
притвореник се барал надворешен гарант, кој во случај да успее да побегне,
врз гарантот паѓало затворското издржување. Иако обврската многу ретко
се прифаќала, имало случаи кога и се добивала, се разбира, најмногу од сосема блиски роднини или од ретки преголеми, интимни пријатели. Секако
дека никаква гаранција немало дека таквата доверба нема и да се погазе и
дека гарантот нема и да се најде на местото на затвореникот.Токму таква изнервера се случила и во 1656 год. кога Евреинот Шимилко, кој бил затворен
за некаков неплатен повисок долг од 6.000 акчиња, измамил двајца блиски
пријатели да станат гаранти, па потоа избегал, па на негово место, очекувано,
гарантите продолжиле да ја издржуваат неговата затворска казна.967
Ваквите, сега повторени случаи, очекувано, станале многу силна опомена за наивните и добродушните, макар што гаранцијата како институција
уште долго време ќе живее во правниот систем на државата.968
963. Сиџил бр. 43, 1730, август 28
964. Сиџил бр. 12, лист 41-а, бр. на док. 1
965. Сиџил бр. 8. 1641, без датум
966. Сиџил бр. 10, 1646, без датум
967. Сиџил, 1656, август 15, 1066, зулкаде, 4 –Хуџет Решение, лист 30-V
968. Румелиискийски делници и празници, 169
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Во врска со гаранцијата, инаку, од двајца осуденици, едниот со
гаранција, другиот без неа, доживувале дијаметрални различни судбини,
првиот можел да ужива во слободата, другиот да заврши и на бесилка. Примери и за тоа во османлиската документација има доста, такво нешто им се
случило и на двајца соселани од селото Трап, едниот, со гаранцијата на Мустафа спахија, станал ослободен човек, другиот ја искусил бесилката.969
Покрај поединечни, кои биле и најчестите, од битолскиот затвор имало
и масовни бегства. Едно од најраните, она од 1640 год., беше го извел Кулоглу Хасан, спахија од селото Нижеполе.
Бидејќи истото е мошне интересно и фрла и посебна светлина и врз
овој дел од сликата на раните османлиски затвори, вреди да се фрли и малку
повеќе светлина врз него.
Кулоглу Хасан, инаку, беше дошол во затворот бесен, вооружен и заедно со блиски пријатели, насилно беше ја скришил затворската порта и
со силни извици и закани упатени кон стражарите, беше ги откорнал оковите на осудениците на кои биле приврзани, а кои отплаќале затвор заради
долгови, па откако ги ослободил, сите заедно, тој со високо кренатата заканувачка сабја и радосно избегале во правец на селото. Откако, меѓутоа,
еуфоријата од бегството поминала и откако состојбите во затворот и градот
се стабилизирале, славениот и горд ослободител беше се нашол пред лицето
на правдата, што ќе рече дека правниот систем во овој случај, сепак, успеал
да профункционира.970
Во акциите за ослободувања очекувано најмногу се вклучувале роднините, па блиските пријатели, но и соселаните. Жителите на селото Врањевци
во 1647 год. дошле во битолскиот суд и ветиле дека самите ќе го уловат и ќе
го доведат пред судот за 5 - 10 дена арамијата Никола, под услов судот да ги
ослободи од затвор двајцата нивни соселани, кои издржувале казна како
гаранти токму за него;971 слично доживеал и затвореникот Папаз оглу Ангеле, кој должел 1.100 гроша; на некој друг затвореник во пресрет му излегле поп Илија и некој Димитри, кои гарантирале дека парите ќе ги врати,
во спротивно, долгот тие ќе го преземат;972 Хусеин дал слична гаранција за
Баликџи;973 Ахмед спахија за еден друг Ахмед спахија;974 Трајан од село Кравари за друг Трајан од истото село975 итн.
969. Сиџил бр. 47-68, 1740, ноември 7
970. Турски документи за историјата на македонскиот народ, 4, меѓу 4 и 13 февруари 1640, д. 2
971. Сиџил бр. 11, 1647, без датум
972. Сиџил бр. 44, 1734, јули 23
973. Сиџил бр. 47-68, 1740, декември 13
974. Сиџил бр. 47-68, 1740, декември 17
975. Сиџил бр. 47-68, декември 14
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Вакви иницијативи за предвремени ослободувања преземала понекогаш, интересно, и самата власт, особено кога се работело за затвор од помали
долгови, при што целта била да се прикаже помирливост кон материјално
изубиеното население, уште повеќе и најмногу заради преблокираност во
затворите.976
Причините за затворањето, инаку, биле безбројни и најразлични и секое било сторија сама за себе. Многу од разбојниците кои не успеале да им
се измолкнат на потерите, завршувале оковани во затворите, по нив следеле
виновниците за убиства, кои додека не им биле предадени на егзекуторите,
последние денови ги врвеле тука. Затворот многупати служел и како закана или уцена од корупирани поединци или групи да извлечат материјални
придобивки од обични граѓани, за кое се знаело, не ретко и се реагирало од
највисоко место.977 Најмногу затворски казни, сепак, имало заради долгови,
а и најчестите бегства или насилни ослободувања биле токму во врска со нив.
Покрај нижеполското, во 1645 год., било и едно друго, сега заради неисплатениот данок џизие и истото го организирал и го извел повторно османлија,
и тој со висок чин, Оруч ага978 итн.
Посебно интересно во врска случувањата со оманлиските затвори било
во врска ослободувања или неослободувања и кога се манифестирала некаква милост кон притворениот. Милост се покажувала секогаш за поблаги
вини, особено за поситни долгови, но никогаш таква за христијанин кој се
преобратил во муслиман, се поколебал па повторно се вратил во прадедовската вера. Таквите вечно морале да останат во новоприфатената вера,979
инаку, затворска казна им останувала трајна, не ретко била и смртна.980

Затворот во Вилаетската порта
Следниот, прочуениот „Централен затвор“ во Битола, еден од нај
познатите во Македонија, имал два автономна дела, далечински издвоени меѓусебно за околу 250-300 метри. Првиот се именувал за „Затворот во Валијатската порта“ или „Затворот во Стариот сарај“ кој се наоѓал
во валијатскиот комплекс, додека издвоениот бил познат најмногу како
„Катиљхане“. Првиот бил покрај реката Драгор, бил и еден од трите големи

976. Сиџил бр. 47-68, 1740, септември, втора декада
977. Сиџил, 1740, септември , II декада (1153 Џумадал-ахир), III декада, лист 13/VI
978. Сиџил бр.10, 1645, без датум
979. Турски документи за македонската историја, 1818-1827, 8/32
980. Македонија во делата на странските патеписци, 1827-1849, 148
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објекти внатре во комплексот, поставени вкрстено, управната зграда на југ
покрај драгорската артерија, касарната за колукот и војската на север, а затворот на запад и на нејзино место денес е Економското училиште „Јане Сандански“. Покрај нив во комплексов се наоѓале уште неколку објекти од помало значење, харемлакот, амамот, месџидот, сите заедно како автономна
целина, обединети со долга заедничка ограда. Валијатот бил централниот и
најголемиот објект, кој оставал импресивен впечаток, касарната можела да
збере до 2.000 војници, а затворот се одвојувал и според функцијата и според
специфичноста на неговите станари.
Низ „Централниов затвор“ минале бројни културни и политички дејци,
кои оставиле траги во севкупната историја на македонскиот народ, меѓу кои,
во личната биографија го впишале и Димитрија Миладинов, и Јордан Хаџи
Константинов - Џинот и мнозина други, познати и помалку познати дејци,
покрај нив и сосема обични граѓани, некои и не Македонци кои се бореле за
некоја своја или национална кауза. Истиот настанал заедно со Битолскиот
вилает, кога вилаетот бил искачен и инаугуриран на повисок ранг и рангот
на дотогашниот локален затвор прераснал во „Централниот затвор“.
„Затворот во Валијатската порта“ се наметнал како попатна станица
во која затворениците биле задржувани додека не се извршат административните и другите предистражни регистрации и постапки, или како стационар за оние кои имале помали или поневини кривични дела. Се состоел од
сутерен и приземје, сутеренот служел како истражно одделение, додека на
првиот кат деновите ги врвеле полесните казненици или кои биле на затворско пропатување, главно, за цариградските затвори. Поголемиот дел уживале
релативна слобода, дел од денот го врвеле и за заеднички излез во пространиот двор, додека на приземјето „на чуден начин и многу стручно биле направени решедки“, на прозорците се искачувале и трендафили, а внатре течел, обичен, цивилен живот, на еден жандар му била дадена и можност да го
приготвува кафето за оние кои имале можност да го платат.981
Ако се фрли подлабок поглед врз раната, послабо позната историја на
затворов, се чини дека и во него понекогаш биле вршени егзекуции, на кое
укажува и човечката глава наденета на кол, која во 1836 год. била поставена
на буниште во блиската река Драгор.982
Димитрија Миладинов првите денови од својот затворски живот во
Битола ги беше минал овде, а откако од Охридскиот затвор, во синџири,

981. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 155
982. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1848, 243
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Денешниот изглед на некогашниот затвор (фото на Петар Ставрев)

како што било и вообичаено,983 качен на коњ, во придружба на заптии, во
крајот од февруари во 1860 год. бил доведен тука, зашто неговата „прилично
обемна коресподенција“ од компромитирачки писма и други материјали
го деградирале за опасен руски шпион и агент на руската пропаганда“.984
Сеќавајќи се на својата прва средба со него и за овдешниот затворски амбиент, учителот Васил Манчев, вака ги опишува: „И кога излегував во дворот на Стариот сарај, каде што е затворот, беше токму кога затворениците се појавуваа да се раздвижат. Тогаш здогледав еден, кој ме довикуваше
со рака, се завртив и го забележав Димитрија Миладинов. Истиот ден тој
беше доведен врзан и во синџири и кога го забележив, се стреси...Веднаш дојде
еден заптија и ми предочи дека е забрането да говорам со него. Потем ме од–
ведоа во канцеларијата на жандармеријата. Кога се смркна, таму го доведоа и Димитрија Миладинова“.985

983. Дел од групата од 44 затвореници, оптужени во врска со Дреновската афера, која броела 24 по-

млади лица на 23 мај 1895 год. од Прилеп за Битола биле испратени пеш и со синџири на гуша (Д-р
Димитар Димески, Македонското националноослободително движење во Битолскиот вилает
(1893-1903), НИО „Студентски збор, Скопје, 1981, 187)
984. Британски документи за историјата на Македонија, том 4, 139
985. Никола Табаков, Цит. дело, 96
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Сочувани се три Миладинови писма испратени од затворов, со назнака
дека се пишувани во „Битолскиот затвор“ или „Битолската хапцана“ во 1861
год. Едното носи датум 8 април (до Димитар А. Робев - Битола), другото на 12
април (до браќа Робеви-Битола), третото на 29 април (до рускиот конзул Хитрово, кој само што беше се претставил во градот (пристигнал на 29 март истата год.). Од нив се дознава дека често го посетувале надворешни лица (тестот, конзулот, особено еден костурец - Никола Сотиров, кој беше ја стекнал
неговата доверба и станал постојана врска со надворешниот свет).986
Условите во затворов, според вицеконзулот Де Буга, особено за некои
биле крајно тешки, посебно за здравјето.987 Повеќето биле подложни и на
познатиот затворски режим од истраги, имало и мачни депресии, болести,
кои некогаш можеле да изродат и смртни последици,988 па единствен спас
од овој кошмар, според краткото затворско искуство на Миладинова, биле
исклучиво само „д’аргент - пусто сребро, пусти пари“, како што вели тој.989

„Катиљхането“
Стационарот и главниот дел од Централниот затвор, „Катиљхането“,
бил на исток од „Затворот во Валијатската порта“, на кое место денес се наоѓа
ОУ „Ѓорѓи Сугарев“. Зафаќал правоаголен простор обграден со денешните
улици „Јане Сандански“ и „Козара“ кои одат паралелно север - југ и улицата
„Димитар Влахов“ (север) и објектот на некогашната редакција на „Битолски весник“ (југ). Бил поделен на Машки и Женски оддел, при што Женскиот
бил лоциран на крајната јужна страна. Додека за Женскиот затвор скоро и да
нема податоци, за Машкиот сеќавањата се бројни и како горчливо искуство
го имале повеќемина индивидуи. Во 1858 год. тука („во големото здание“)
како тешки затвореници се нашле и селаните од Башкој, кои се осмелиле да
побараат некаква правда.990
За бројот на затворениците во него влијаеле многу фактори, најмногу
политичките настани во вилаетот, но и посветеноста во ангажманот на
управителите, најмногу дали некој ветил и решително се вклучил во
искоренувањето на кршењето на законите. Кога во есента на 1856 год.
986. Братя Миладинови, Съчинения, Редакција Никола Табаков, Български писател, София, 1965,
44-47
987. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицекозул во Битола, Белег де Буга од
1856 година, 44
988. Сиџил бр. 117, 1855, јануари 15
989. Братя Миладинови, Съчинения, 46
990. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 158
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активностите на властите против разбојниците станале особено нагласени,
така и бројот на затворениците значително се намножил. Во средината на октомври истата година биле уловени 30-на, од кои, врз тројца била извршена
егзекуција, едниот бил башибузок, кој имал извршено 29 убиства, додека
останатите завршиле во ќелиите. Таа година бројот на уапсените се искачил дури на 300, кои потоа чекале судење.991 Оттаму, да се сретнат пресечени
глави на колје на драгорски мост станало сосема обична глетка во ова време.992 Слично полнење имало и во 1864 год., најмногу благодарејќи на жестоката упорност на Хисни паша да ги гони непријателите на државата, при
што по процесите што следувале, дел биле осудени, дел накажани, а оние што
биле прогласени за невини, успеале да ја доживеат слободата.993 Така, бројот
на станарите во него секогаш варирал, оттаму во 1902 год. само политичките
затвореници да бидат на број 460, некои, како што се тврдело тогаш, да носат и „вечни окови“.994
Ѕвончарот Таше Стерјев, илинденски учесник, и неговата сопруга Сика,
жители на блиското Имарет Маало, како и 93-годишниот Серафим Велјанов
Трајчев, попознат како Србино, кои добро го запаметиле затворов, а со
кои успеав да контактирам неколкупати додека беа живи и крепки, откриваа дека затворов бил комплекс од неколку објекти, оградени со висок тврд
ѕид. Изложена на улицата „Јане Сандански“, која одела и паралелно со неа,
почнувајќи од горниот дел, од амамот, била „Административната зграда“,
била од приземје и кат. Уличниот влез ѝ бил широка тврда дрвена порта со
постојано стражарно обезбедување. При влезот, лево и десно, според Стерјев,
се наоѓале времените приемни простории за новопристигнатите притвореници, а некои понекогаш служеле и за стражарски дневен престој, додека
другиот, внатрешниот влез, водел кон комплексот.995
Внатрешниот дел, пак, се состоел од три објекти, кои, според еден дипломатски претставник, кој ги посетил во 1907 год., биле „не големи зданија
со по две простории“.996 Меѓу нив се наоѓале празни места, кои служеле за
сосема ретка намена, средби при посети на роднини и пријатели, а и за дневен одмор на затворениците, според затворскиот ред.
991. Британски документи за македоската историја (1848-1856), том три, 252/408
992. Цареградски вестник, бр. 300, 27 октомври 1856
993. Турция, бр. 21, 12 декември 1864
994. Д-р Димитар Димески, Цит. дело, 411
995. Александар Стерјовски, Димирија Миладинов во Битолскиот затвор, Развиток, бр. 1, Битола,

1969, 49 - 61

996. Симон Дракул, Македонија меѓу автономијата и дележот, петти том, Избор, превод, редакција

и коментар д-р Симон Дракул, Просвета, Куманово, 1998, 316
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Горниот кат на „Админстративната зграда“, откако бројот на затворениците се зголемил, бил претворен во стационар, во кој место нашле полесно
осудените лица.Инвентивните и духовити затвореници на објективе им изнашле лесно помливи и интересни имиња, поврзувајќи ги со спецификите
на казните: „Назарет“, „Борџија“ и „Катиљхане“. Алузијата за „Борџија“ и
„Катиљхане“ е сосема јасна, што ќе рече дека во првиот објект се доаѓало заради долгови, додека вториот будел нескриена морничавост.
Освен „Катиљхането“, останатите имале стандарден затворски ред,
кој го одржувал лице избрано меѓу затворениците, назначено од управата на затворот. Задолжението му се состоело да го определи местото на
новодојдениот, да се грижи за хигиената, за мирот и за сè друго што произлегувало од затворското катадневие, всушност, бил најниската затворска власт,
кој, како и останатите, вообичано бил насилен и корумпиран.
Управата на затворов кога функционирал не во немирни години се состоела од управник, инспектор, главен стражар, стражари - 5 и секретар.997
Условите внатре биле тешки, посебно кога бројот на затворениците непланирано нараснувал, тогаш станувал: „...ѕидовите и таваните, заради
влагата, се обраснати со мов, подовите, доколку се дрвени, дотаму се изгниени, што се кршат и од под нив смрди на мемвла и влага. Кал, теснотија и
неред. Обврската на затворениците да се хранат од свои средства, не под–
несува никаква критика. Државата дава само порција леб, што едвај стасува за одржување на голиот живот и при таквиот поредок, човекот, што
нема сопствени средства, а е осомничен за што било, се наоѓа подвргнат
само на леб и на вода и по неколку месеци“.998
За чудо, и во такви услови, битолските затворски состојби биле значително поподносливи отколку тие во локалните затвори во другите градови.999
Општо земено, според еден западноевропеец, уште во 1839 год. условите во битолските затвори биле „ужас и одвратност“,1000 кое литературно
најдобро ги опиша Иво Андриќ во неговата „Проклета авлија“.
Кон странците се имало поблаг однос, еден драгоман (преведувач на
турски јазик), злоупотребувајќи го таквиот однос, успеал и да побегне.1001
Заради режимот на индивидуална исхрана, од спротивната страна
на „Административната зграда“ на улицата, започнале да никнат бројни
997. Али Вишко, Цит., дело, 53
998. Симон Дракул, Македонија меѓу автономијата и дележот, петти том, 316-317
999. Спомени, С. Арсов, П. Кљашев, Л. Џеров, Г. П. Христов, А. Андреев, Г. Папанчев, Л. Дими-

тров, Култура, Скопје, 1997, 45
1000. Македонија во делата на странските патописци, 1827 - 1849, 406
1001. Ѓорѓи Димовски, Писма (документи)..., 141
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дуќанчиња, прераснувајќи во помала прометна жива чаршија. Се продавале прехранбени и други слични производи, каде продавачите, купувачите,
роднините и пријателите, кои чекале на ред за посета со часови, некогаш и
денови, овој дел, почнувајќи од средината на 19 век, беа го оформиле и во
мошне фрекфентен градски дел.
Заради составот на затворениците, а и од други причини, од верски или
национални, не било никакво изненадување внатре да избијат поединечни
или масовни тепачки, некои и со насилна смрт. Имало не ретки случаи, заради лошите услови, најмногу заради нехигиената, слабата храна, болестите,
затворенци да го завршат и животниот век овде.1002 Заради преблокираност
имало одлуки и за предвремено ослободување, особено доколку се работело
за помал долг, уште повеќе и како израз на добра волја на власта.1003 Корумпираноста на затворската управа овозможувала многу лесно рушење на затворскиот ред, кое се состоело во испраќање пораки, писма, средби (Даме
Груев и Гоце Делчев), организирање и револуционерни кружоци, како оној
на Даме Груев.1004
За средбите на затворениците со роднините и пријателите, кои се случувале во дворот, на точно утврдено место, обележано со два реда колје, меѓу
нив стражарел затворски службеник, кој внимавал и за што се разговара, говори и илинденецот Таше Стерјев, сеќавајќи се за своите денови поминати
таму.1005
Истражниот затвор, познат како „Катиљхане“, „Каменото здание““, „Казематот“, бил најозогласениот дел од затворот. Го искусувал секој врз кого се
прилепувала оптужба за политичка дејност или за тежок и непоправлив престапник. Таму се наоѓале долапите, темни, тесни и влажни простории, од кои
многу лесно се добивала физичка или ментална болест.
Има описи кои го отсликуваат и овој дел, а оној на Васил Манчев, е детален и потресен: “.Откако поминавме во затворот (во Стариот сарај) по
една седмица, го извадија (Миладинова), после и мене и нè затворија во Каменото здание, каде што се долапите. Нè втераа одделно, мене и него од–
делно, во два долапа. Казематот (долапот) беше 1,5 метар широк и исто
толку долг, а долу течеше вода - канал. Не знаев кога е ден, а кога е ноќ. Од
Казематот надвор не вадеа никого. Во него престоив 47 дена. На излегување
палтото, кое беше опшиено со кожа, беше распалталено од влагата и

1002. Сиџил бр. 127, 1864, јули 22
1003. Сиџил бр. 126, 1860, јануари 23
1004. Д-р Димитар Димески, Цит. дело, 351, 398
1005. Александар Стерјовски, Димитрија Миладинов во Битолскиот затвор, 61
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не можеше повеќе да послужи за ништо, но благодарејќи на младоста и
здравјето, јас се чувствував здрав и весел“.1006
Во вакви долапи по девет месеци, во 1898 год., престојувале и М. Патчев, Хр. Узунов, Кирил Прличев, Иван Групчев, оптужени во врска со убиството на Димитар Грдан,1007 потоа и повеќемината поврзани со Ставровата
афера (1900),1008 и Димко Штипјанчето од познатата народна песна, кој бил
и жестоко мачен,1009 па и Александар Турунџев, кој се обидел да изврши и
самоубиство кога ја дознал смртната пресуда, фрлајќи се од скалите долу.1010
Познато е и дека многу затвореници биле и претепувани и мачени, од
што на некои и животот им завршил тука.1011
Дистанциран од затворов, но како негов придружен објект, била и предградската стражарница наречена „Караколот“, каде понекогаш се извршувале и егзекуции и оние азијатски, „фрлање на ченгел“, по што овој дел во битолската меморија и топонимија остана запаметен како Ченгел Каракол.1012
Се наоѓал на североисточниот дел од затворот (денес плоштатката пред ОУ
„Тошо Даскало“).1013

Други османлиски и постосманлиски затвори
Затворите биле најчувствителниот барометар за политичките и другите состојби во една држава, оттаму уште и пред да почне вриежот поврзан
со Илинденското востание, положбата во битолските затвори станала алармантна. Записот на рускиот конзул Ростковски од месец април 1903 год.,
кога говори за „притеснетост на затворениците“ го потврдува тоа многу
впечатливо. Како прилог на тоа доаѓа и панично изнаоѓање прилагодливи
објекти за нови затвори, од кои и поранешните касарни на жандармеријата
да послужат за времено решение,1014 потоа како погодна следувала и поранешната болница за душевно болни „Тимархането“ крај Крива Воденица,
која испадна дека била дури избор од крајна нужда, зашто располагала само
1006. Никола Табаков, Цит. дело, 96 - 97
1007. Д-р Димитар Димески, Цит. дело, 312
1008. Исто, 351
1009. Љ. Лапе, Историската вистина во песнита „Ми товари Дончо три товари ориз“, Историја,

год. VII, бр. 1, Скопје, 1971, 182

1010. Соопштение на Таше Стерјев
1011. Спомени, Цит дело, 332
1012. Аналитички инвентар, Кутија бр. 22, 2.1.22.2/2
1013. Илинденски зборник 1903-1953, Институт за национална историја, Скопје, 1953, 24
1014. Симон Дракул, Цит. дело, том втори, 118
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со неколку соби и неколку помали придружни објекти.1015 Откако биле сместени затворениците излегла и на многу лош глас, не еднаш таму се случувале и крвави пресметки и убиства,1016 чии бројки што се пласирале биле и
крајно застрашувачки.1017 При пресметката, имено, помеѓу Грци и муслимани, резултатот бил 5 мртви и 35 ранети христијани, при што се употребиле
најразлични ножеви, но и бајонет, од што произлегува дека прсти имала замешано и затворската стража.1018 Тоа било причина наскоро да се крене и
протестен глас и од самите затвореници, најмногу откако ранет млад илинденец, под стрес од закана дека ќе му биде пресечен гркланот, на пат кон болницата, воден во синџири, избирал спас самоубиство, фрлајќи се во Драгорот.1019 Меѓутоа, и покрај јавното протестно писмо објавено на 8 јуни 1906
год., работите не се измениле многу,1020 потврда за тоа бил и успешниот бег
на 12 илинденци преку подземен тунел којшто потајно успеале да го ископаат.1021
Очекувајќи разгор, уште и пред дигањето на востанието, генералниот
губернатор на Битолскиот вилает беше донел решение за подигање и сосема
нов, современ затвор,1022 кое, се разбира, никогаш нема да се реализира.
Во тие нови прилагодливи објекти, еден, според некои тврдења, бил и
познатото „Зандан куле“. Според д-р Милош Константинов, во времето „кога
низ Битолско започнаа помасовно да крстосуваат револуционерни чети
овој објект беше претворен во најозогласен затвор,“ при што биле оспособени набрзина две ќелии за затворениците, а поткровјето послужило за
престој на стражарите.1023
Заради претеснетост, како претходно, така и за време на Илинден, започнале масовни ослободувања на затворениците во вид амнестии, кое ќе
продолжи и за време Младотурската револуција, кога биле ослободени и

1015. Петар Бојаџиевски, Здравството во Битола низ вековите, 217
1016. Спомени на Ѓорче Петров, Научен институт за национална историја на македонскиот народ,

Скопје, 1950, 27

1017. Австриски документи за историјата на македонскиот народ 1905-1906, Том први, Редакција,

превод и коменатар Данчо Зографски, Архив на Македонија, Скопје, 1977, 154 - 156/103

1018. Исто
1019. Йорданъ Бадевъ, Отъ ранно детство, София, 1928, 87
1020. Симон Дракул, Цит. дело, том четврти, 70-71
1021. Ангел Динев, Илинденска епопеја, II дел, Главен фронт на Народниот фронт на Македонија,

Скопје, 1949, 63

1022. Симон Дракул, Цит. дело, том втори, 118
1023. Д-р Милош Константинов, Битолски Турци, Научно друштво - Битола, 2, Битола, 1961, 38
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сите оние кои лежеле заради политичка вина, но истовремено да се потврдат
и реализациите на идеалите на тие што ја кренале таа револуција.1024
Во еден таков кризен период, тврдиот и силно заштитен магацин за
оружје и муниција од јужниот рид на Битола, џепането, ја презел улогата и
на затвор,1025 а убиството на затворски стражар што било извршено во 1914
год. на врвот од Тумбе Кафе, на местото подоцна викано Крст (денес Кај Радаро) се дозна и за таа негова нова и сосема кратка функција.1026
Посебен вид затвор за време Првата светска војна бил и затворот - логор за воени заробеници, еден, наменет за 2.500 - 3.000 австриски заробеници (најголемиот број со словенско потекло), кој бил организиран во штала
(каде сите „јадат и спијат“) и каде на 6 јануари 1915 год. бил прославен
и католичкиот Божиќ, очекувано, со католички свештеник и со соодветна
иконографија.1027
Дел што остана од „Катиљхането“ по Првата светска војна најизменично
се предавал од српски во бугарски раце, се празнел и се полнел. Како и порано, некои од тоа и профитирале, па за 2.000 лева, со благослов на бугарскиот директор на затворот, во 1916 год. со слобода се стекнал, според личнатата изјава, и Никола Блажиќ.1028
Во тоа што остана од него по бомбардирањата српските власти беа сместиле војници, преобразувајќи го сеега во касарна, потоа го пренамениле и
за регионален цивилен затвор. Набрзина скрпен, доживеал нова несреќа пожар. На 6 јули 1925 год., околу 10 часот, огнот стартирал од местото каде
затворениците го переле вешот, потоа потпомогнат од засилениот ветер и
од слабо организираната и неефикасна Противпожарна служба за 20-на минути од него останало мошне малку,1029 само долги, празни ходници над кои
немало покрив. И таков, и во временски непогоди, и понатака продолжил
да ја извршува функцијата затвор, а затворениците да ги врват своите казнени денови.
По иницијативи на блиски роднини на затворениците, а и на градските
фактори, се покренувале акции за негово оспособување, од кои една била
и онаа во 1934 год.,1030 но за трајно решение, сепак, бил нужен генерален
1024. Австриски документи за историјата на македонскиот народ, 1907-1908, том 2, Архив на
Македонија, Скопје, 1981, 170/ 167
1025. Али Вишко, Цит. дело, 52
1026. Општинске новине, бр. 5, Битољ, 3 февруар 1913, 2
1027. Ѓорѓи Димовски, Писма (докукменти).., 202
1028. Д-р Глигор Тодоровски, Цит. дело, 360
1029. Вести из Битоља, Јужна звезда, бр. 152 (22), Битољ, 11 јула 1925, 2
1030. У Битољу би требало подићи нови затвор, Вардар, Скопје, 26 април 1934, 3
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и посеопфатен зафат,1031 за кое, секако, требале премногу средства, кои, за
жал, малата и сиромашна општина не можела да ги обезбеди, оттаму и предлози проблемов да се разреши со кредит.1032 Тоа стана основа затворов да
стане дежурна тема на општинските седници и во граѓанските катадневни
средби,1033 кои продолжиле со години,1034 кои ќе ја пречекаат и Втората светска војна,1035 макар што во меѓувреме била обезбедена и соодветна локација
каде би бил подигнат.1036
Само што била востановена бугарската власт во месец април 1941 год.,
организиран бил и првиот бугарски затвор кој наскоро ги добил и првите
станари, политички затвореници Македонци. Сместен бил во ослободените
објекти од укинатата Православна српска богословија во кои се организирал
и истражен затвор, познат како „Моторизираната полиција“ или како „Затворот кај богословијата“,1037 низ него минале многумина Македонци, меѓу
другите, и крушевчани во 1942 год.,1038 па и прилепчани1039 и мнозина други.
Бидејќи наскоро се преполнал, се изнашло друго решение, се употребил празниот објект во близина на Градскиот часовник (Старата беледија)
во кој затворениците се задржувале до нивното префрлање во „Затворот кај
Црн Мост“.1040 Бидејќи таквата преблокирана состојба станала критична, новите власти биле принудени да размислуваат и за прилагодување на нов, посоодветен објект за затвор и за таа цел од Софија бил испратен министерот
Сартов тој да помогне да се разреши проблемов.1041 Пред да отпочне новата
акција се изнашло брзинско решение, како времен сместувачки затвор послужил некогашниот беговски дом, подоцна гимназиски интернат кај Црн
Мост, кој натака прераснал по зло познатиот битолски „Областен централен затвор“.
1031. Аналитички инвентар, Кутија бр. 22, 2.1.22.18/89-92Г
1032. Книга бр. 34, 111 август 1933, т. 6
1033. Книга бр. 40, 22 мај 1934, т. 11
1034. Кутија бр. 23, 1940, ноември 23, 2.1.22.18/89-99
1035. Сеќавање на Јован Талевски, пензионер од Битола, чиј татко работел во затворот
1036. Книга бр. 40, 14 февруари 1934, т. 12
1037. Владимир А. Ивановски, Битолските затвори, НИК „Наша книга“, Скопје, 1970, 66
1038. Проф. Викторија Пети, Крушевчани во Битолскиот затвор во 1942 год., Во: Битола и Битол-

ско во НОВ 1941 и 1942, Книга втора, Општински одбор на Сојузот на здруженијата на борците од
НОВ - Битола, Друштво за наука и уметност - Битола, Издавачка дејност „Развиток“ - Битола, Битола, 1978, 677
1039. Димче Митрески - Јавашо, Прилепчани во битолските затвори во 1941 и 1942 година, Истото дело, 685
1040. Проф. Викторија Пети, Цит. статија, 677
1041. Проучването на м-ръ Сартовъ, Пелистерско ехо, бр. 28, Битоля, 11 Юлий ,1942, 2
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Бил обграден со висок ѕид со бодликава жица, горе имало и две стражарски места, во кои деноноќно дежурале вооружени чувари. Располагал
со поширок двор и со неколку објекти во него, од кои најважни биле тие во
кои биле сместени политичките затвореници, а најозогласени станале 9-те
ќелии и карцерот, а имал и помошни простории кои ги користеле и затворениците и вработените. За извршување на смртните пресуди, бесењата,
била организирана и специјална просторија. И покрај тортурите и упорните
настојувања да им се скрши духот на притворените, во кое смртните казни
требало посебно да влијаат, затворениците не само што живееле организирано, оформиле и политичка школа, успеале да издаваат и повремен затворски есник.1042
Денес на тоа место се наоѓа успешно осмислено и изведено спомен обележје, посетувано особено во одредени денови од тие кои ја негуваат
традицијата на оваа понова наша историја, како и од ученици од средните и
другите училишта.

Пошти
Битолското мензилхане
На битолскиот, како и за сиот ран поштенски сообраќај во Османската
Империја, почетокот му е во мензилхането. Биле тоа релејни станици во кои
се добивале одморени коњи, преноќиште, храна и други попатни услуги.
Престојот се наплаќал, можел да биде и бесплатен, доколку бил со препорака
од институции или поединци на одговорни функции.
Освен за едно - две, за сите останати битолски мензилханиња, не е познато каде биле лоцирани. Едно од подоцнежниот период (1817), функционирало на периферијата од градот, во Хамза Бег Маалото (денес ОУ „Стив
Наумов) во кое киријата за престојот изнесувала 282 гроша.1043

1042. Владимир А. Ивановски, Цит. дело, 33-57; Мишко Василевски, Фази на организирање на по-

лиитичките затвореници во Обласниот централен затвор во Битола, со дешифрирање на илегалните документи за организационо финансиската работа на затворскиот комиет на КП
Македонија, ГИНИ, бр. 2, Скопје, 1976, 187 - 212; Јован. Д. Кочанковски, Битола и Битолско во Народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941 - 1945, Општионски одбор
на Сојузот на борците од НОАВМ - БИТОЛА, том 2, 1944 - 1945, Битола, 2010, 124 - 127
1043. Турски документи за македонската историја, 1818-1827, 15
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Последната локација на битолското мензилхане била покрај реката Драгор, од десната страна, наспроти Валијатот, зафаќало голем плац, кој се протегал од денешниот булевар „Први мај“ до улицата „Цар Самуил“, што било,
впрочем, и сосема разбирливо ако се има предвид дека било доста развиено
и дека вршело услуги за многу важен и многу фрекфентен административен центар.
Мензилхането, инаку,
претс тавувало комплекс об
јект и чиј број зависел од неговото значење, па додека поразвиените располагале покрај
со коњушници и простории за
престој на патниците, како и
со сенарници, помали работилници и други услужни објекти,
за помалите најбитна била
коњушницата.
Во списокот помали мен
зилханиња спаѓало и раното
битолско, кое стоело на рас
полагање и за странците, 1044
во кое во втората половина на
17 век се споменува едно вработено лице, мензилханџијата
Хасан Беше1045 и од кое во 1682
год. можеле да се разменат само
Поштар пешак
4 коњи.1046 За платата на вработениот и за тековните трошоци задолжена била локалната управа, но откако значењето на Битола се наголемило станувајќи и
санџак, потем и валијат и бројот на коњите за размена се наголемувал, па во
1825 год. се искачил на 60.1047 Проблемите, меѓутоа, како негови, така и на

1044. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 298
1045. Сиџил бр. 24, 1679, ноември 22
1046. Сиџил бр. 27, 1682, ноември 21
1047. Турски документи за македонската историја, 1818-1827, 110
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останатите мензилханиња, останале константни, несредени, оттаму и заканите од престолнината за административно затворање.1048
Цената на позајмуваниот коњ варирала според вредноста на парите, во
1751 год. изнесувала 10 акчиња за еден.1049 Оној кој позајмувал морал да поведе најмалку три, еден за себе, другиот за багажот, третиот за суруџијата,
оној кој требало да ги врати коњите.1050 Пристигањето на поштата во населените места, инаку, секогаш било бучно и насилно, придружниците гласно
и со камшик ги предупредувале минувачите за своето доаѓање и го чистеле
патот на татарите (поштарите).1051 Поштарот, пак, кој патувал сам, одел пеш
и се препознавал според тиквата со питка вода, во едната, и стапот, средство
за лична заштита, во другата рака.1052
Процесот на гаснењето на овој вид пошта отпочнал во 1829 год., а
причините биле и организациски и злоупотребите што ги правеле вработените, уште повеќе заради диктатите на новото време и потребата од
осовременување на поштенскиот сообраќај.

Османлиската пошта
Околу 1840 год. започна да навлегува и европската пошта во државата, која означи и конечна пресметка со ова, веќе изживеано мензилхане.
Во Битола таа беше ја избрала истата крајдрагорска локација на последното
мензилхане, делот што излегува до реката Драгор (денес празен простор,
кој сè уште постои, а е до автопералната). Објектот ѝ бил од приземје и кат,
приземјето служело за прием и испраќање пратки, а откако бил воведен и
телеграфот, послужил и за него. За побрза врска меѓу поштава и Валијатот
бил подигнат и посебен мост преку раката Драгор, единствен кој не поврзува патни линии.
Да се испрати или да се добие писмо во неа било вистинска индивидуална снаодливост, понекогаш и груба битка, заради лежерноста на службениците и лошата организација внатре, што било причина Австрискиот конзулат да ги понуди своите посовремени услуги и многу радо да се користи.1053
Скрјабин пишува дека битолската пошта имала 4 врски: До Солун преку
Прилеп и Градско, оттаму и до Константинопол; до Косово, Србија, Бугарија
1048. Сиџил бр. 43, 1730, октомври 16
1049. Сиџил бр. 53, 1751, непознат датум
1050. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 426
1051. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 432-433
1052. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 45
1053. Спиридон Гопчевић, Цит. дело, 120-121
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и Босна, повторно преку Градско; до Скадар преку Охрид, Елбасан и Тирана
и до Јанина. Поаѓањето и доаѓањето на поштата се случувало во различни денови.1054 Петтиот правец, кој бил во изградба, требало да оди преку Охрид,
да ја прекоси Албанија и да излезе на Јадранското Море.1055
Во 1895/6 год. во поштава биле вработени овие лица: Нијази ефенди
(директор), Сабри ефенди (прв секретар), Махмуд ефенди (втор секретар),
Ештреф ефенди и Зекирија ага (пренесувачи на пошта), Хаџи Али Хајдар
ефендија (директор на Централната телеграфска станица), Нијази ефенди
(инспектор), Етхем ефенди (заменик инспектор), Илми Мумтаз ефенди (главен поштенски службеник - известувач) и поштенските службеници за врска
- Вахид ефенди, Селим ефенди, Метхат ефенди, Сулејман ефенди, Демирша
ефенди и Али Риза ефенди.
Британскиот конзул во Битола, Чарл Калверт, во својот извештај до министерот за надворешни работи, од 29 април 1865 год., Џон Расел, пишува
дека поштава имала три телеграфски линии: за трансмитување пораки на
турски јазик, користена од турски граѓани и воените власти, за контакти на
европски јазици кои ја употребувале латиницата, а третата служела за пораки за Индија. Мудирот (управителот) бил Турчин, кој имал два помошника. Европската врска била управувана од „шеф на станицата“ кој имал и
свој помошник, странец.1056 Телеграфската линија за Солун за цело време ја
следела патната врска што одела за овој град.1057 Скрјабин пишува дека од
Битола поаѓале 4 телеграфски линии: За Солун, Константинопол и Одеса; Тирана и Австрија преку Охрид; Франција, Италија и Англија; преку Прилеп за
Скопје, па за Косово, Србија и Босна.1058
Пред влезот на оваа пошта во 1908 год. се случи настан што можел од
корен да ја мени историјата на Отоманската Империја. Шемши паша, кој
беше дошол со голема војска да го гуши Младотурското движење и кога
посакал да даде телеграфско известување до султанот за тоа, врз него бил
извршен атентат. Убиецот, востаник, успешно беше ѝ се измолкнал на потерата.1059

1054. Политическия и економическия сведения о Битолскомъ виляете, собранния россиско

императорскимъ вицекосуломъ Н. Скрябинимь, 124
1055. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 32
1056. Проф. д-р Данчо Зографски, Цит. статија, 250
1057. Македонија во делата на странските патописци 1864-1874, 70
1058. Политическия и економическия сведения о Битолскомъ виляете, собранния россиско императорскимъ вицекосуломъ Н. Скрябинимь, 125
1059. Австриски документи за историјата на македонскиот народ, 1907-1908, том втори, 90/ 134,
91/135, 92/135
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Битолските пошти меѓу двете светски војни
По влегувањето на српските војски во градот поштата продолжила непречено да функционира, се размислувало и за нејзино осовременување. За
таа цел била оформена и одборска комисија за подготовка на предлог, кој
требало првин да му биде испратен на министерот за градежништо, во чиј
сектор спаѓала и оваа дејност. Во план било поштенските пратки да се пренесуваат и со моторни возила на линиите Ресен - Охрид - Струга и за Прилеп
- Велес - Кочани - Штип - Царево Село,1060 а интензивно се работело и врз
телефонското поврзување на Битола со околните селски општини,1061 како и
за востановување телеграфски врски што би воделе преку Дебар и Тирана, а
не преку Бар и Скадар натака.1062
Каде се преместувала по нејзниното срамнување со земјата во Првата
светска војна, остана познато, а еден подолг период на денешниот објект
во ул. „Кирил и Методиј“ - 19 му било доверено такво задолжение и за
хартијниот и за електронскиот сообраќај. Објектов во прво време ги задово-

Објектот на поштата (фото на Петар Ставрев)

1060. Битољске вести, Општинске новине, бр. 30, Битољ, 6 децембра 1913, 10
1061. Битољске вести, Општинске новине, бр. 48, Битољ, 15 маја 1914, 4
1062. Саобраћај, Битољски трговински гласник, бр. 4, Битољ, 25 фебруар 1923, 2
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лувал просторните потреби, имал површина од 644 метри квадратни, од кои
299 биле под покрив, останатите биле поширок двор. Сопственик до 1940
год. бил Евреинот Исак Калов Коломонос, кој за 197.500 динари таа година
беше го отуѓил, пренесувајќи му ја сопственоста на Телемах Тодор Чаламани,
чии крвни наследници и денес располагаат и живеат во него.1063
Дека и оваа пошта не можела да ги задоволи потребите подолго време
и дека беше ја надраснала времето станало сосема видливо, по што започнало да се размислува и за нова, современа и пространа пошта. Во тие планови било вклучено и Министерството на поштата, телеграфот и телефонот, на чие челно место извесно време, како министер, се наоѓал Јован
Алтипармаковиќ, познат битолски адвокат и сенатор.
Откако битката била добиена и решението изгласано, искрснала дилема
околу нејзината локација, каде да се подигне. Требало сега патем да се задоволат и некои градски желби, меѓу другото, да биде репрезентативен објект,
да се наоѓа во центарот на градот, да има, притоа, и што помалку проблеми
со откупот на индивидуалните плацеви при подигањето.
Решавајќи го, се предлагало да биде лоцирана на аголот на ул. „Крал
Петар“ („Широк Сокак“) и Јован Ќирковиќ,1064 следел предлог да биде и на
ул. „Вук Караџиќ“ со образложение дека таа локација овозможувала полесно
приклучување на индивидуалните плацеви кон локација што ја дала како
донација Општината. За еден таков додатен индивидуален плац од 43 метри квадратни, кој им припаѓал на Исак С. Коломонос и на наследниците на
покојниот Јаков и Јосеф Олбенда, можело дури и да се постигне и договор,
дури имало и начелна согласност откупот да го подмири и Министерството
за поштите.1065
Одлуката, на крајот, била сосема подруга, се фиксирала локацијата на
ул. „Генерал Бојовиќ“ (денес „Рузвелтова“) и истата останала и конечна. Се
јавиле и сега проблеми поврзани со проширувањата и со откупот на плацевите, како и со експропријацијата, што требале да се разрешат. Откако на
крајот биле премостени, бил изработен градежниот план, извршени биле
и промените на Урбанистичкиот план на градот и отпочнала градбата, која
како објект станала уште еден украс за градот.1066

1063. Документација на семејсвото Чаламани
1064. Книга бр. 67, 10 март 1939, т. 11
1065. Книга бр. 67, 22 мај 1939, т. 5
1066. Книга бр. 67, 29 јули 1939, т.1
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Податоци за сето тоа и за инсталацијата, осветлувањето и за другите
содржини што биле дополнително вградени, сочувани се во Подрачното одделение на Архивот на Македонија во Битола.1067

Во услуга на граѓаните
Старата беледија и Поглаварството
Покрај Валијатска порта, која како спомен денес ја имаме единствено на
разгледниците, исти такви, само во центарот на градот, прилепени до Градскиот часовник, биле и Старата беледија и Поглаварството, за жал, и тие, сочувани на пожолтените фотографии.
Старата беледија била цврста четвртоаглеста градба од сутерен,
приземје и кат, чиј влез се наоѓал од северната, уличната страна (денес ул.
„Цар Самуил“). Беше ја проектирал беледискиот инженер Хараламбо, а помошник му бил Тодор Михајловиќ,1068 претприемач, според неговата лична
изјава, станал Михајло Поповиќ, а изведбата финансиски паднала на товар
врз битолската османлиска општина.1069

Физикатот од два агли
1067. Збирка на издвоени документи, Кутија 2, лист 76
1068. Кутија бр. 4, 620/13, 25 февруари 1927
1069. Кутија бр. 4, 620/11, 21 февруари 1927
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Во објектов најрано била
сместена османлиската градска управа, која се состоела од
претседател (беледие реис),
реис (одборник), Општински
одбор (Меџлис), а кои заеднички ја формирале Градската
скупштина (Џемиетот).1070
Овде било управното место и на последниот битолски
османлиски претседател Омер
Шукри ефенди.
И додека изборот на одборниците пред Младотурската револуција бил строго
селективен, по револуцијата
секој можел да стане одборник, без разлика на вера и националност и со сосема ретки
условувања, освен кандидатот
да е од машки пол, да има наполнети 30 години и да плаќа
Објектот на Зија Исмаил,
пропишан данок.1071
подоцна Поглаварство
Веднаш по влегувањето
на српската војска во градот,
во објектов беше се сместил Градскиот, подоцна и Окружниот физикат, институции што се грижеле за јавното здравје. Истиот имал 3 одделенија (превентивна, хигиено-епидемилошко и куративна заштита).1072
Во првите години по ослободувањето истиот послужил и како затвор,
во кој извесен период поминал и познатиот битолски јасновидец Десоецо.
Објектов настрадал од пожар, чии градежни остатоци го деградирале просторот и кои биле расчистени дури при изведбата на Големиот плоштад во
1948 год.

1070. Исто, 998 - 999
1071. Наши градодви и села, 2, Самоуправани гласник, бр. 9, 10, 11, 12 и 13, Битољ, 1 јула 1929, 2
1072. Александар Стерјовски, Јавното здравство и превентивната заштита во Битола, Херакли -

Комерц, Битола, 2016, 47 - 53
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Објекот на Поглаварството, кој, исто така, бил прилепен до Градскиот
часовник, но од јужната страна, бил еден од поголемите и поубавите, не
само во овој дел, и воопшто во градот. Имал приземје со неколку дуќани и
два ката. Модерната и разиграна фасада го привлекувала погледот и оставала впечаток особено со двата балкона од ковано железо, од кои погорниот
бил асиметричен, двапати подолг од подолниот. Истиот во османлискиот период бил индивидуален станбен објект, по Првата светска војна во него било
сместено Градското поглаварство заради кое, на 13 септември 1925 год., се
внесло и електрично осветление.1073
И тој, како и толку други објекти од некогашниот Пекмез Пазар, својата
историја беше ја завршил во 1948 год. при рушењето на Пекмез Пазар и
подигањето на Големиот плоштад.

Османлиски трибунал
Во француската мапа, која потекнува од крајот на 19 или од почетокот
на 20 век, обележани се два поголеми објекта, обата од источната страна на
Валијатот, а се наоѓале од десната страна на улицата што водела преку мостот кон Чинарот, која меѓу двете светски војни била именувана за „Призренска“. Врз едниот, поголемиот, четириаголниот, кој бил на местото на денешната фонтана кај ЈП „Стрежево“, на мапата има запис „Трибунал“, а врз
другиот, поблиску до денешната Управна зграда на ова претпријатие, белешката „Руждие“.
Влезовите на обата биле од уличната страна, оној на Трибуналот е и незначително повлечен во објектот, од што може да се заклучи дека бил и посовремена градба, врз која се внимавало и за нејзината надворешност.
Кога е подигнат Трибуналот не е познато, но дека локацијата намерно
била избрана е очигледно, требала да биде во корелација со Валијатот и со
поштата и заеднички да претставуваат органски административен комплекс.
Заради административното значење што го добила Битола како центар на
Румелискиот елајет, судов станал од повисок ранг и кога на сила било старото,
Шеријатското право и кога се реформирал според европскиот урнек (1839).1074
Фотографски претстави за Трибуналот имаме откако престанал да биде
суд и се преобразил во муфтијство и османлиска библиотека, а кое се случило по Првата светска војна. Сите кадиски документи и сите книги што до-

1073. Книга бр. 15, 4 септември 1925, т. 4
1074. Трајан Живковић, Судство у Турској царевини до 1912 године, Во: Спомница дваде

сетпетгодишњице ослобођења Јужне Србије 1912 - 1937, 997
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тогаш се чувани низ битолските џамии и библиотеки, времено биле трезорирани во него, за да се пренесат и потоа и трајно во Архивот на Македонија и
во Универзитетската библиотека во Скопје.
Како објект Трибуналот (Библиотеката) имал приземје и кат, со пространи и уредени простории. На ударно место, наспроти главниот влез,
говорат сеќавањата, се наоѓале два големи ѕидни часовника, кои, според
тврдењето, времето го мереле мошне прецизно, оттаму и второто негово
име, „Интифа“ („прецизно мерење“). Во горниот кат се наоѓале канцелариите и пространата конференциска сала, со кое се припомнувало на неговата
претходна, судска намена.
Голем дел од богатството што го имало во него, а кое се состоело од скапоцени ќилими, серџади, ретки книги, полека и нелегално се пренсувале на
пазарите во Истанбул, што било и основна причина библиотеката да се затвори во 1936 год., а долните простории да се пренаменат и да ѝ се отстапат
на потпорното социјално турско здружение „Хамиет“.1075
За Руждието веќе се дадени податоци претходно и не е потребно да се
повторуваат.

Градскиот часовник
И пред појавата на европските механички часовници за потребите на
муслиманската богослужба кај нас имало мерење на времето, најмногу преку
таканаречените водени часовници.1076 Има податоци дека во џамиите имало
и специјално обучени лица за нив наречени талисмани,1077 што не значи дека
мерење на времето не постоело и пред тоа, и во антиката, потврда за тоа е и
сончевиот часовник пронајден во Хераклеја Линкестис.1078
За разлика од градовите во Западна Европа каде градските часовници се појавуваат уште во 14 век, во Османската Империја, заради тврдиот
антагонизам кон сè што е западноевропско, посебно христијанско, истите
биле дури и „стриктно забранети“,1079 оттаму и причината да се појават со

1075. Љ. С., Из старе битољске библиотеке, запечаћене већ две године ветар је однео скупоцене

серџаде и ћилимове у вредности од преко 100.000 динара, Политика, бр. 10823, 17 јул (недеља),
13: Александар Стерјовски, Интифа, Во: Печатарството и издаваштвото во Битола, 2, 256 - 259
1076. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 215
1077. Немски и австриŭски пътеписи за Балканите XV-XVI в., 84
1078. М. Тадиќ, Т. Јанакиевски, Антички сончев часовник од Хераклеја Линкестидска (Битола),
Зборник на трудови, 10-11, Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости,
музеј и галерија - Битола, Битола, 1990, 19 - 23
1079. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 581
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големо задоцнување. Но еднаш прифатени, станале неодминлива потреба, не
ретко и градска гордост. Скопје е меѓу првите градови во Турската Империја
кое уште во 1573 год. беше го имал набавено својот,1080 по чиј пример решително следат и други, поголеми населени места,1081 Јагодина,1082 Драма и
Пловдив,1083 Охрид,1084 Велес,1085 интересно, можеле да се сретнат и во манастири во Света Гора.1086
Меѓу овие напредни градови и со часовници се вбројувала и Битола.
Точно кога во Битола е набавен првиот не е познато, но ќе да е нешто
по набавката во Скопје. Со сигурност знаеме дека во 1639 год. задолжението
да го навива сатниот механизам го вршел некој си Ибрахим. Овој часовник,
инаку, не го регистрирал, само го отчукува времето.1087 Познато е и тоа, дека
во меѓувреме механизмот се расипал, па во 1663 год. се покренала поширока акција за прибирање средства за поправка. Била успешна но непознато
остана зошто средствата, кои му биле доверени на чување на мутевелијата
хаџи Ибраим, тој од нив се откажал и им ги предал на вилаетските ајани
(првенци).1088 Меѓу оние кои притоа донирале најмногу средства биле Абулаки ефенди и хаџи Ибраим, а меѓу оние кои ја воделе акцијата и ја следеле
поправката, се наоѓала помала група повидни граѓани.1089
Покрај проблеми со работата на механизмот, се јавувале проблеми и со
наградата за лицето што било задолжено околу работата на сатниот механизам. Не е точно утврдено, но се чини дека наградата нередовно се исплаќала,
заради што имало и откажување на обврската од задолжениот за тоа.
За среќа, на крајот, се изнашло решение, се јавил добротвор кој ја презел
обврската за редовноста на наградата, која ја потврдил и пред Шеријатскиот
суд, тврдејќи дека киријата од еден од своите дуќани, во износ од 150 акчиња,
1080. А. Матковски и П. Ангелакова, Францускиот патописец Philippe du Canye во Македонија во

1573 година, Историја. год. VI, бр. 1, Скопје, 1970, 144; Македонија во делата на странските патописци, 1371 - 1777, 395; Македонија во делата на странските патописци, 1850 - 1864, 270; Никола
Гелевски, Часовникот во Скопје, Утрински весник, Скопје, 18 септември 2007, 11
1081. Александар Стерјовски, Часовниците во Турската Империја и првиот градски часовник во
Битола, Научна мисла - Битола 1990, Друштво за наука и уметност - Битола, Битола, 1990, 220 - 221
1082. Немски и австрийски пътеписи за Балканите XV - XVI в., 84 - 85
1083. Македонија во делата на странските патописци, 1371 - 1777, 581
1084. Македонија во делата на странските патописци, 1827 - 1849, 291
1085. Македонија во делата на странските патописци, 1850 - 1854, 278
1086. Македонија во делата на странските патописци, 1827 - 1849, 615
1087. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том 3, Архив на Македонија, Скопје,
1969, 232/175
1088. Сиџил бр. 19, 1663, необележан датум, бр. 19
1089. Сиџил бр. 18, неутврден датум, 1663 год.
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ќе служи исклучиво за таа намена. Името на добротворов заслужува да биде
спомнато, тоа бил Махмуд бег.1090
На местото градски часовничар, покрај спомнатиот Ибрахим, се изнаредиле и други. Се чини дека задолжението било примамливо, а и добро платено, оттаму и остар натпревар да се добие. Еден, Халил, во 1735 год. се послужил дури и со фалсификат за да го добие, тврдел дека имал официјално
назначување, кое, инаку, доаѓало од престолнината, но набргу бил откриен,
остранет и на негово место бил поставен друг, Мехмед Халифе.1091
Тоа се, ете, најраните податоци за битолскиот Градски часовник. За
жал, не се познати одговорите на толку други прашања, не се знае локацијата
каде бил подигнат, од каков градежен материјал бил, неговата висина и
други слични прашања. За Скопскиот се знае, бил во чаршијата, бил од
тврда градба, како и повеќето други во државата. Единствено што се знае за
битолскиот е дека често страдал од пожар, од што може да се заклучи дека
веројатно бил од дрвена конструкција.
Горна Чаршија (Пекмез Пазар) претпоставка е ќе да е неговата најрана
местоположба и истото може да се поткрепува дека најмногу служел за потребите на муслиманските верници кои доаѓале на молитва во главните
и најпосетени џамии, „Исхакие“ и „Јени џамија“. Во прилог на тоа оди и
традицијата со овие градби, да се подигаат на претходното место.
Денешнава велелепна камена градба отпочнала да се подига во 1837
год. и траела две години, до 1839. Нема да се погреши ако се тврди дека
била и во непосредна врска со градежната експанзија што се повела тогаш
и кога градот добил сосема нов лик, кога биле подигнати и Валијатот, големите воени објекти, како и европскиот тип семејни домови од Бејлер Маалеси (Беговската Населба) и оние од христијанскиот дел околу црквата „Св.
Димитрија“.1092
Како и порано и сега, за часовникот се јавувиле многу донатори кои помогнале и во изведбата и во одржувањето. Еден, Мехмед Бесим, вложил не
само високи 500 гроша во градбата, туку и за одржувањето, остапувајќи ја
киријата од неколкуте свои дуќани кои се наоѓале покрај Големиот мост на
реката Драгор.1093
Во градбава, според усни преданија, за да им оддолее таа на невремињата
и да биде сосема цврста, во малтерот биле употребени 60.000 јајца, како по-

1090. Сиџил бр. 19, 1664, 27 април, бр. 152
1091. Сиџил бр. 47, 1735, август, 19
1092. Османли, 372
1093. Сиџил бр. 103, 1837, без датум, бр. 210 и Сиџил бр. 103, 1837, септември 4, бр. 211
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себно и, според верувањата, и извонредно цврсто врзивно ткиво.1094 Часовников, откако бил подигнат, покрај постоечките витки минариња, станал
единствената профана градба која доминирала над градот и која можела да
се забележи уште од далечини.1095
Меѓу градежниците кои учестувале во подигањето имало и неколку
тајфи од Смилево. Благодарејќи им ним или на некој друг, на југоисточниот
раб втисната е сосема ретка, плитка камена пластика, која го привлекува
вниманието посебно со својата длабока порака, како сокол (или јастреб)
убива змија.1096
За сатниот механизам се грижеле стручни лица, платени саатчии. Во
средината на 19 век еден бил и некој си Хаџи Ибраим.1097
Сето тоа е постариот дел од историјата, особено оној кој е поврзан со
сатниот механизам. Најновиот дел почнува во 1922 год., кога со заложби на
претседателот на градот, Драгиќ Пауновиќ, тој механизам бил заменет со
нов, кој, не само што го отчукувал и го одбројувал времето. Бил набавен во
Виена, а монтирањето траело нешто повеќе од месец дена (септември - почетокот на октомври),1098 при што отстранетиот механизам бил пренесен и
монтиран во кулата на Монополот, каде и денес се наоѓа.
Следи потоа и најновата историја. Како благодарност кон Битолската
општина што излегла во пресрет отстапувајќи плац за подигање на Германските гробишта, „Друштвото за чување на германските гробишта“ од Берлин,
првин навестило, потем и реализирало скапоцен дар, современ електричен
сатен механизам. Веста првин ја обелоденил лично претседателот на градот
на седницата на Одборот од 15 ноември 1935 год. напомнувајќи дека истиот
ќе исполнува и три мелодии, кое одборниците го примиле со нескриено задоволство.1099 Друштвото ги предложило и мелодиите и овој тајминг - „Св.
Сава“ во 6, „Билјана платно белеше“ во 12 и „Добри другари“ во 18 часот,
но оставило простор конечната одлука да ја донесат одборниците. Тие,
пак, се определиле за „Св. Сава“ во 6, „Билјана“ во 18 и „Добри другари“ во
21 часот,1100 а и тие конечната одлука му ја препуштиле на претседателот

1094. Душан Константинов, Битолските Турци, 37
1095. Спиридон Гопчевић, Цит. дело, 122
1096. Љупчо Груевски, Опсаден град, Ѓурѓа, Скопје, 1991, 24
1097. Сиџил бр. 115, 1863, април, 3
1098. Саат кула, Битољски радикал, год. I, бр. 36, Битола, 21 септември 1922, 3; Саат кула, Битољска

самоуправа, год. I, бр. 9, Битољ, 7 октомври 1922, 3
1099. Книга бр. 48, 15 ноември 1935, т. 14
1100. Книга бр. 58, 30 јануари 1936, т. 12
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на градот.1101 Тој пресекол - во 6 часот да биде „Св. Сава“, во 18 „Билјана
платно белеше“ и „Добри другари“ во 21 часот и тој редослед ќе се почитува
до најновата окупација на Битола, до 1941 год1102 и оттогаш „Билјана платно
белеше“ се најде повторно на репертоарот, како и германската песна „Имав
еден другар“.1103
Најновиот механизам бил произведен во прочуената и со високо
меѓународно реноме фабрика за градски часовници од градот Оснабрик,
Германија, од која снабдени биле и поголем број градски часовници низ Европа и светот. Врз механизмот е втиснат текст со многуречита порака: „Палима захвалност. Живима успомена. Потомству опомена. Немачки народни
савез за чување ратничких гробова у Битољу“.
Осветувањето било извршено најсвечено и во присуство на многу
видни граѓани на 9 ноември 1936 год. и за истото пишувале и германските
весници.1104 Битолчани во прво време масовно надоаѓале под часовникот на
пријатен и популарен концерт.
Лицата што се грижеле за механизмов меѓу двете светски војни познати
биле како сајџии, а се избирале преку лицитација. На 2 февруари 1927 год.,
за хонорар од 300 динари месечно, ангажиран бил Стефан Филиповиќ,1105
него во 1932 год. ќе го замени Борис Николиќ,1106 а во 1935 год. „откако
лицитацијата била извршена,1107 довербата повторно ја добил истиот Стефан Филиповиќ.1108
Реагирајќи врз една таква лицитација, оптоварена со сомнежи за пропусти, а која била одржана во месец октомври 1935 год., незадоволните
сајџии Петар Џеварџи, Стефан Филиповиќ и Наум Цингара, преку заедничко
писмо испратено до Општината, советувале изборот понатака да се изведува
само преку лицитации.1109
Ангажманот на сајџијата се состоел часовникот да е во функција непрекинато, застојот, доколку се случел, да не биде подолг од 2-3 часа, да се

1101. Книга бр. 58, 13 февруари 1936, т.16
1102. Книга бр. 58, 30 јануари 1936, т. 12
1103. Наши бележки, Пелистерско ехо, бр. 78, Битоля , 24 августъ 1943, 2
1104. Ѓорѓи Лазаревски, 60 години од саатот во Битола, Нова Македонија, 23 ноември 1996. Послед-

нава била германска популарна песна според текст на Лудвиг Улан (1787 - 1860) и музика од големиот германски композитор Фридрих Филин Зилхер (1789 - 1860).
1105. Градски поглаварство, 2.1.7.5./11-4; Книга бр. 16, 18 февруари 1927
1106. Градско поглаварство, 2.1.7.5/11
1107. Аналитички инвентар, Кутија 7, 2.1.7.5/13-22
1108. Градско поглаварство, 2.1.7.5/11-10
1109. Книга бр. 48, 2 октомври 1935, т. 7
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употребува само машинско масло за ваков вид механизам, сајџијата да се
грижи и за двата ѕидни часовници во општинската судница. За оваа, инаку,
не толку тешка, но одговорна работа, општината планирала во својот буџет
да обезбеди не мал хонорар, оттаму и силната конкуренција и натпреварот
за ова место.1110
Врз кулата сосема ретко се интервенирало и градежно, еднаш тоа се случило и во 1936 год.1111
Саат кулава рано станала атрактивна и за економски препораки. Во
1925 год. преку 4 платна истакнати на четирите страни се рекламирале шивачките машини „сингер“. Застапникот на фирмава, Јаков Израел, за тоа
беше се спогодил со Општината за 200 динари месечен надомест,1112 кој во
1927 год., но за платно долго 4-5 метри надоместокот бил наголемен на 1.000
динари годишно.1113 Во 1929 год. се појавила и нова, петметарска реклама
на фирмата „Албус“ за која се плаќало 300 динари годишно по метар квадратен1114 итн.
Во предвоените години, а откако се случил и авионскиот италијански
напад на 5 ноември 1940 год. врз Битола,1115 на часовникот биле поставени
и две набљудувачки места.
Кулава, иако со долга историја, првпат научно е истражена дури во нашите дни, тоа го направи Весна Кочанковска, вработена во „Завод и музеј
Битола“, нудејќи изобилство ценети податоци. Работејќи темелно и студиозно откри дека градбата течела во три посебни фази.1116

Конституциони клубови
По 3 јули 1908 год., најчест и најомилен збор во секојдневието низ државата станал конституција (устав) во врска со кој се случувале и најразлични
масовни манифестации. На една разгледница од ова време испратена од
Битола може да се види развиорено знаме на кое со кирилично писмо пишува „конституција“, а на аголните делови втиснати му се полумесечини со
1110. Градско поглаварство, 2.1.7.5/11-3
1111. Книга бр. 58, 30 јануари 1936, т. 4/29
1112. Книга бр. 15, 21 октомври 1925, т. 11
1113. Книга бр. 16, 24 март 1927, т. 4
1114. Книга бр. 21, 18 јули 1929, т. 5
1115. Александар Стерјовски, Записи за злосреќи, Заедница на Србите во Македонија, Битола,

2012,329 - 336; Градско поглаварство, 2.1.21.14/829-835
1116. Весна Кочанковска, Саат кула во Битола, Зборник бр. 12 - 13 - 14, Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија - Битола, Битола, 1992 - 1995, 44 - 69
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ѕвезди, кои сега добиле сосема ново значење, заедништво и братство на луѓе
кои дотогаш живееле во меѓусебен набој и омраза. Под лозунгот „слобода,
еднаквост, братство и правда“ низ улиците не еднаш можело да се види и
опијането славје меѓу христијани и муслимани и сето тоа уште понагласено и
помасовно продолжило особено по официјалното донесување на најважниот
државен акт, уставот (ноќта меѓу 23 и 24 јули 1908 год.), со кој, конечно, се
елиминирал султанскиот апсолутизам и темното османлиско средновековие.
Најзаслужни за тоа се посочувале напредните воени структури, најмногу членовите на Младотурската револуција кои станале овенчани и со восхитувачка
слава и почнале да се третираат за национални херои.
Со лексемата „конституција“ отсега натаму се именуваат објекти, хотели („Конституција“ - Битола), весници („Констуциона зарја“), како и
бројни национално - културни клубови, кои никнат секојдневно и сосема
слободно во сите поголеми населени места, дури и со јавна и отворена поддршка од власта.
Се разбира, и пред формирањето на овие клубови националните пропаганди веќе имале врталишта во препознатливи кафеани, а кои оттогаш ја
презеле новата улога. Турскиот клуб во Битола се наоѓал покрај реката Драгор, албанскиот во Арнаут Маало, грчкиот во чаршијата, а двата егзархиски,
во Ат Пазар и Бела Чешма, станале сега клубови кои ја греат душата и работат отворено врз националните чувства на своето членство.1117 Понекогаш кај некои таквата работа се совпаѓала и за национално обединување и
сплотување со матичните земји, со претпоставки дека „Болниот од Босфорот“ ги дише последните порции кислород и дека неговиот крај е сосема близок, оттаму приликата за грабеж дека е поставена на послужавник.
Работејќи во таа насока, на 27 август 1908 год. во Битола се случува и
конгресот на бугарските конституциони клубови на Битолскиот вилает на
кој истите се официјализираат и на кој се избираат и управните тела.1118
Следувало потоа, во месец септември истата година, и нивно соединување и
формирање на „Сојузот на бугарските клубови“, но сега во центарот на бугарската пропагандна машинерија, во Софија.
Такви клубови во градот организираат скоро сите националности, меѓу
другите, „отоманските Срби“, прогрчката заедница, а албанскиот основан
е на 31 август 1908 год. по чиј урнек поаѓаат и другите градови каде живеат

1117. Григорије Божовић, Приповетке, СКЗ, Београд, 1940, 59
1118. 100 години българско дипломатическо представителство в Битоля, Държавна агенция

„Архиви“, София, 2007, 56/159
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Управното тело на Бугарскиот конституционен клуб во Битола

Албанци во Битолскиот вилает.1119 При неговото свечено отворање во Битола, како и при отворањето и на останатите, станало вообичаено тоа да биде
во присуство на видни граѓани, странските конзули, како и со знаење и присуство на претставници од валијатската власт.1120
Објектите во кои биле сместени обично биле репрезентативни, а и доволно пространи, со единствена цел да можат да послужат, не само како
врталишта, и како места за разноразни културно-уметнички настапи, не
само од локалните групи, туку и за тие што доаѓале од соседните земји, кое
станало отсега и позачестено и во несмирени бранови. Бугарскиот се наоѓал
на Широк Сокак (бр. 103), албанскиот во Бејлер Маалеси (денес Музеј на албанското писмо), другите низ познати места во Битола.
Во еден таков клуб во Солун многу рано било реализирано гостувањето
на Српското позориште на Љ. Рајачиќ-Чарга,1121 во битолскиот бугарски
клуб, кој стоел уреден и на постојана услуга, настапувале бројни театри и
културно-уметнички друштва кои доаѓале од Софија.1122
1119. Шабан Демирај, Кристаќ Прифти, Битолски конгрес, Национална установа „Музеј на албан-

ската азбука“ - Битола, Битола, 2012, 60
1120. Петръ Завоевъ, Цит. дело, 130. 132
1121. Воислав И. Илиќ, Лице и маска, НИО „Студентски збор“, Скопје,1988, 646
1122. Исто
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Трите комесарства
Со доаѓањето на бугарските власти во Македонија и во Битола дојде
подзаборавената од минатите војни рационализација на најбитните дневни
потреби: брашно (леб), шеќер, сол, масло, месо, но и текстил и облека. Натаму истите отпочнале да се распределуваат по строго утврдени норми тежина и мерки, односно преку т.н. „бонови“ и „точки“. Тоа, пак, од друга
страна, изроди масовно цветање на црниот пазар од каде можеле да се набават во секое време и во секакви количества, но по енормно високи цени,
да не говориме и за ризикот на кој се изложувале и продавачот и купувачот
зашто биле строго забранети на пазарот и биле казниви, продавачот можел
да заврши в затвор, а на купувачот да му се конфискувала високо платената
стока, но и казна, ако не затворска, тогаш за следните месеци да не го добие
привилигираното редовно следување.
Откако, пак, започнала масовната распределба на документите, се
појавиле и бројни организациони проблеми, како најлесно и најбрзо да стигнат до рацете на потрошувачите, а кое станало сложен и долг процес. За да
се изведе најбрзо и со помалку проблеми, првин требало да се направи точен
попис на тие со право за користење, зашто не секој го стекнувал истото, потоа, поаѓајќи врз основа на тоа, стриктно внимание требало да им се посвети
и на евентуалните злоупотреби, па дури потоа да се отпочне со распределбата. Најдоброто изнајдено решение станало да се оди на циклична распределба, не месец за месец, туку за неколку месеци однапред, оттаму за месеците март и април 1943 год. да отпочне на 22 и да заврши на 27 декември
1942 год. Натаму одела според специјално подготвен план и специјална јавна
објава навремено истакната. За тече сето тоа без проблеми, организирана
била посебна општинска институција позната како комесарство, а бидејќи
бројот на потрошувачките бонови бил огромен, се прифатило истото да се
одвива преку училиштата. 1123
Наскоро во Битола од едно станале три комесарства. Биле сместени
во три поголеми објекти и во три градски квартови, Гега Маале, Кајгас и
Митрополијата. Според сеќавањата, истите пред да станат комесарства кратко време служеле и како полициски станици во кои се приведувале осомничени лица за поситни прекршоци и во кои визбените простории имале и
притворска намена.
Комесарството од Гега Маале се наоѓало на денешната улица „Цар
Самоил“ (бр. 137), било доминантен објект од приземје и два ката, со

1123. Хроника. Пелистерско ехо, бр. 49, Битоля, 3 декемврий 1942, 4
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Комесарството во Кајгас (цртеж на Панде Петровски)

два пошироки балкона, во кои нешто претходно станувале семејства. По
ослободувањето објектов настрадал од пожар, бил обновен и сега живеат
три семејства секое со по еден кат, откупени регуларно од новите власти.
Комесарството во Кајгас, и порано и сега, исто така, бил доминатен и многу
убав објект од сутерен, приземје, кат и поткровје и се наоѓа на денешната ул.
„Стив Наумов“ - 80. Некогаш сопственик била Нада Бабицата, оттаму и сè
уште да се именува со нејзиното име.
Третото е на денешната ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“, било со визбени простории
со вискоко приземје и два ката и сè уште е доминантен и многу убав објект.
За жал, денес се сместени неколку социјални семејства и веројатно тоа е и
причина да е значително запустен, дури и руиниран. Пред Втората светска
војна, според сеќавањата на блиските соседи, живеело прогрчко настроеното семејство Чока, кое, само што се инсталирала бугарската власт во градот, набрзина се иселило за Грција и никогаш не се вратило.
Вработени во комесарствава дел биле службеници дојдени од Бугарија,
неколцина и од месното население. Меѓу последниве имало и симпатизери
на антифашистичкиот отпор и некои преку малверзации и други слични
форми му помагале на отпорот, користејќи ги боновите.1124
1124. Александар Илиев Стојанов, Мојата работа на НОВ во комесарството за прехрана во Би-

тола 1941/42 година, Во: Битола и Битолско во НОВ 1941 и 1942, Книга прва, Општински одбор
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Комесарства со истата намена послужиле неколку години и по осло
бодувањето кога купонскиот систем и рационализацијата продолжиле да се
применуваат.

Стариот театар
Синтагмата „Стариот театар“ е од понов датум и е настаната кога имало
потреба од разграничување на претходниот од сегашниов кој станал само
„театар“ и кој може понекогаш да има и додавка, па да биде и „Народниот
театар“.
Околу „Стариот театар“, заради богатата историја и значењето што го
имал во минатото, напишани се мноштво текстови од кои, некои се однесуваат и за почетоците на театарската култура во Битола и скоро сите нудат
едно исто тврдење, дека театарот во османлискиот период бил сместен во
посебен и наменски подигнат објект и дека беше го подигнал напредниот и
многу заслужен за Битола, валијата Абдулкерим паша (1895-1901).1125
Тоа тврдење треба да се преиспита, особено откако се открија и понови
податоци за него.
Во дописката од Битола, објавена во весникот на бугарски јазик „Цариградски гласник“ бр. 31 од 31 јули 1898 год., за објектов нотирано е вакво
тврдење: „На Широк Сокак, најубавата улица во нашиот град, се наоѓа еден
голем простор на кој нашиот валија Н. Е. Абдулкерим паша, кој постојано
се грижи за разубавување на нашиот град, изгради голема зграда, која наскоро ќе биде готова, а во која ќе биде сместена тутунската режија и
ѓумрукот за вино, а приходот од неа ќе биде наменет за овдешната град–
ска болница, која е изградена пред две години, исто така, со грижата на Н.
Е. Абдулкерим паша“.1126
Ова е податок што е даден од месен жител на Битола, кој живеел во Битола во времето на подигањето за објектов, во кој подоцна бил сместен театарот. Според тоа, валијата немал план да гради театар, туку поголем објект
за обработка на тутун и да биде ѓумрук (трошарина) за вино. Првичната намена, значи, не била културна, туку стопанска, со чии приходи влечени како
кирија требало да се покриваат трошоците на градската болница, која, исто
на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ- Битола, Друштво за наука и уметност-Битола, Издавачка дејност „Развиток“-Битола, Битола, 1978, 623-627
1125. Кога се пишува името на овој валија се употребуваат два збора, Абдул Керим паша, ние го прифативме укажувањето од Турција, кое ни го даде м-р Филис Мехмедолу дека истото се состои од еден
збор и треба да гласи Абдулкерим паша
1126. Цариградски гласник, бр. 31, 31. 7. 1898
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така, беше ја подигнал валијата. Според тоа, сите досегашни фалоспеви
за Абдулкерим паша како основоположник на театарскиот живот во Битола целосно паѓаат во вода. Во прилог на тоа одат и сознанијата дека и
театарскиот живот на турски јазик во
Битола е нешто од подоцнежен датум и дека започнал најпрвин во Кадетското училиште како чисто воннаставна дејност на кадетите (1890),
слична на онаа што ја имало и во неколкуте битолски средни училишта.1127
Првиот хроничар на Битола
Абдулкерим паша
и последен директор на Кадетското
училиште, Мехмед Тевфик, во 1910
год. навистина тврди дека во градот
имало 3 театри, 1128 но никаде не наведува какви и чии театри биле, од европски тип, какви што ги познаваме
или ориентални, театри со сенки, какви низ Турската Империја ги имало
премногу.
Меѓутоа, дека објектов наскоро ја променил намената и навистина станал „театар“ дознаваме од еден друг новинарски запис, сега даден во битолскиот српски неделник „Општинске новине“. Со датум 27 јануари 1913 год.
се открива дека до општината пристигнала молба (не е наведено од кого) за
закуп на „театарот“ и дека општината ја дала согласноста, но условено, да
тече од 1 јули истата година и да го има на располагање за свои потреби во
понеделник, среда и сабота.1129 Произлегува дека во меѓувреме објектов ја
менал намената, ги напуштил обработката на тутун и трошарината и се преориентирал за културна дејност.
Во средината на ноември 1913 год. на својот пат за Солун каде требало
да даде неколку претстави, патувачкиот театар „Тоша Јовановиќ“ пристигнал во Битола со намера да ги испита условите и желбите на граѓаните овде

1127. Александар Стерјовски, Каријатиди на Театарот, НУ Народен театар-Битола, Битола, 2004,
1128. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 240
1129. Записник осме седнице суда општине града Битоља одржане 17 јануара 1913, Општинске но-

вине, бр.4, Битољ, 27 јануар 1913, 4-5/15
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да се стационира, евентуално, неговиот театар да стане дури и постојан, градски театар. Впечатоците што ги добил биле поволни оттаму и решението, по
враќањето од Солун да остане и трајно во Битола. Градот, пак, го очекувал
со раширени раце зашто, како што се тврдело тогаш, „модерен град денес без
таква традиција не може да се замисли“.1130
Весникот „Општинске новине“ на 6 декември истата година радосно ќе
регистрира: „Во нашата средина од пред неколку дена се наоѓа привилигираниот театар на г. Мих. С. Лазиќ „Тоша Јовановиќ, односно нашиот Битолски театар“. Наскоро биле прикажани и првите три претстави, кои, инаку,
биле дел од неговата програма, „Ѓидо“, „Хасанага“ и „Зона Замфирова“ и истите станале настан за градот.1131
Објектов наскоро отпочнал да служи и за други културни настани. На 26
април 1914 год. се случил настапот и на Студентското уметничко здружение
„Обилиќ“ од Белград со кој друштвото во „новоослободените краишта“ имало
намера да го прослави својот 25-годишен јубилеј. И гостите и јубилејот биле
причина салата да биде преполна со посетители, а програма, која почнала во
20,30 часот, била исполнета со хорски песни, но и со емотивни изливи и од гостите и од домаќините. Оттогаш натаму објектов бил препознаван и да се третира како „театар“, односно како „Општинско позориште“.1132
Забележани биле и театарски гостувања.
Една таква имало во следната, 1915 година, кога се случила вистинската презентација на театарската уметност и кога на сцената го доживеале
големиот белградски актер Љуба Станојевиќ, еден исклучителен уметник.
Неговото доаѓање се најавувало и се одложувало неколкупати, па загреаноста среде театарските вљубенци се искачила на највисоко ниво. Конечно, во
почетокот на септември 1915 год. актерот пристигал и направил настан за
вечно паметење.
Премиерното претставување се случило на 11 септември 1915 год. за
кое гостинот беше ја одбрал драмата „Граѓанска смрт“ од Ѓакомети. Воодушевената публика, која за првпат доживеала нешто невидено, претставата
ја проследила со овации, со цвеќиња по секој чин и на крајот, со цвеќиња
фрлани и на отворена бина, а од името на публиката млада дама на сцената
му подарила и голем буќет цвеќиња.1133

1130. Битољске вести, Општинске новине, бр. 29, Битољ, 20 новембар 1913, 12
1131. Поозориште, Општинске новине, бр. 30, Битољ, 6 децембра 1913, 7-8
1132. „Обилић“ у Битољу, Општинске новиине, бр. 46, Битољ, 2 маја 1914,3
1133. Из позоришта, Битољске новине, бр. 164, Битољ, 12 септембар 1915, 2
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Освен оваа, Станојевиќ ќе прикаже и други свои креации во драми од
поинаков жанр.
Во меѓувреме објектот ќе добие и друга намена и друго име, „кино“
(„Биоскоп“), што ќе рече почнал да служи и за кинопретстави и тоа ќе трае до
месец ноември 1915 год.1134 откако престана и секакво негово споменување.
Што се случило во меѓувреме непознато е, веројатно настрадал од пожар
или од друга несреќа, но сигурно е дека причината не биле бомбардирањата
што ќе следат, за кое потврда е и списокот на објектите што биле пријавени
за репарација, направен во 1924 год., а подготвен од битолската самоуправа.
Има сознанија дека и за тоа се размислувало во списоков да се подметне и
тој, но во последен момент идејата била отфрлена.1135
Војната одминала, оставајќи зад себа тешки и грди рани во градот, животот во градот полека го фаќал вообичаениот ритам, во кој, се разбира,
спаѓал и театарскиот, кој станал и омилен, па и масовно посетуван. Лазиќ повторно се стационирал во Битола, а гостувања имало и од други театри. Театарските претстави, во отсуство на театарска сала, сега се одржувале во општинската сала, единствената во градот, во училиштето „Св. Сава“ (денес ОУ
„Гоце Делчев), која служела и за седници на општинскиот одбор. За истата
намена се користеле и салата и бавчата на хотелот „Босна“.
Во меѓувреме вкусот на битолчани за културна забава нараснал и се
сфатило дека Лазиќевиот театар останал на некогашното ниво а градот имал
потреба од позрел и посовремен театар, се сфатило и дека онаа грда руина
од центарот на градот каде некогаш бил театарот боде очи и дека треба да ѝ
се најде решение. Така се дошло до идеја на истото место да се подигне нов,
функционален и посовремен културен центар, објект што ќе служи за театарски, но и за други културни настани.
Иницијативни битолчани ја подгреале идејата и ја отпочнале да ја градат, инсистирајќи на театарот на Лазиќ да му се откаже гостопримство и да
се формира друг, Градски битолски театар. Истите пишуваат и бараат поткрепа за идејата од надлежното Министерство за просвета, кое најчесто и излегувало во пресрет со одредени суми.
Но новиот театар, во кој се вработуваат повеќето членови на Лазиќевиот
театар, имал потреба и од наменски објект. Идејата за него референдумски
била прифатена, бил оформен и Иницијативен одбор на чело со претседателот на градот, Драгиќ Пауновиќ. Првата седница била одржана на 20 мај 1924
год., наскоро на челното место се случува промена кога доаѓа енергичниот
1134. Александар Стерјовски, Каријатиди на Театарот, 277-279
1135. Книга бр. 15, 3 септември 1924, 169-170
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Градежниот план на обновениот театар на Самарџиќ

големиот жупан на Битолската самоуправна област, Буда Борисављевиќ, и
работите отпочнале да течат со позабрзано темпо. Задачата за обнова му
била доверена на младиот архитект Ванѓел Самарџиќ, подоцнежен претседател на битолската општина, кој за договорен хонорар од 7.000 динари, кој
на крајот бил скратен на 5.000 динари, го изработил планот, станал и надзорен орган и го подигнал театарот. Така, авторот на „Стариот театар“, кој битолчани никогаш не го прежалиле и носталгично му се навраќаат во своите
320
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спомени и разговори, а чие име никаде не се спомнува, поврзано е со овој
битолски градежник. Средствата за обновата ги обезбедиле Битолската општина, управата на Битолската самоуправна област, најмногу Министерството за просвета, но донирале и обични граѓани. Се вклучил и кралскиот
пар, чиј дар била театарската завеса со цртеж на Милош А. Васиќ, сликар декоратер вработен во Народниот театар во Белград.
При крајот на 1940 год. покривот на театарот добил нова обнова,1136 а
во 1946 год. и поголема реконструкција1137 и сето тоа, ете, е дел од историјата
на овој значаен објект, кој повеќе не постои.

Имарети и народни кујни
Лексемата имарет кај нас дојдена е преку турскиот, кој ја позајмил од
арапскиот јазик. Отсекогаш означувала добротворна кујна востановена од
богат поединец, кој оставил материјални можности и за подолгорочен нејзин
опстанок и работа. Бидејќи обединувала помал градежен комлекс, кој се состоел од кујна, трпезарија, ќерал, фурна, некогаш и преноќиште, и регијата
околу него не ретко се именувала како Имарет или Имарет Маало. Макар
што имаретите одамна не постојат, како остатоци од минатото, како имиња
ги среќаваме низ Македонија, едно, многу познато има во Охрид, друго во
Битола, кое ја опфаќа регијата околу денешниот Старечки дом „Сју Рајдер“
во дел од Баирот.
Битолскиот имарет, кој е основан пред 1435 год., е еден од најраните
на Балканот. После него востановени се и во Скопје, најпрвин од Исхак-бег
(1438), па и од неговиот син Иса-бег (1475-1476), а еден се наоѓал и во Тетово, чиј основач станал Мехмед бег (1463). Низ Турската Империја, инаку,
уште од најрани времиња се среќавале скоро во секое поголемо населено место и сите, како што тврдат патописците, биле убави градби со по неколку
одвоени соби или оддели.1138
Основачот на битолскиот бил Сунгур чауш бег, еден дарежлив добротвор, кому му се препишуваат и редица други богоугодни дела (амам, ан,
џамија, мост на реката Драгор, дуќани и др.), кој, според преданијата, бил
девширме и, искачувајќи се на професионалното скалило, станал еден од познатите команданти на победничката војска на султанот Мурат Втори, кој
по пензионирањето беше решил да го продолжи животот во Битола, каде и

1136. Аналитички инвентар, Кутија бр. 27, 1940, декември 20, 2.1.23.20/98-99
1137. Архив-Битола, Фонд Градски народен одбор (1944-...), 2.240.15.63/116-138
1138. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 220
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починал. За својот имарет беше обезбедил објекти, а и траен извор средства и
благодарејќи на нив имаретов работел скоро половина милениум, навистина
во поголем дел само симболично.
Појавата на ваквите институции во Османлиската Империја, инаку,
била во тесна врска со муслиманското уверување дека она што се дарува на
земјата додека човекот е жив, илјадакратно се враќа на „оној свет“. Врз таа
основа ќе се подигаат и низа други капитални објекти, џамии, каравансараи,
мостови, амами, чешми и др. и во тој масовен натпревар се вклучувале не
само султани, везири, аги, бегови, и сосема обични, имашливи луѓе, не мал
број и жени.
Во раниот период во имаретите можеле да се добијат два бесплатни оброка, некогаш и три (појадок, ручек и вечера), во поразвиените дури и три
дневен бесплатен престој како за намерниците, така и за нивните товарни
или влечни животни, оттаму и чети вработени лица кои ги обезбедувале услугите.1139 Тоа била и основната причина во севкупните трошоци на вакафите, во кои се вбројувале и тие, мамутскиот дел средства да ги апсорбираат
токму имаретите.
За битолскиот имарет има малку податоци, оттаму да се познати само
неколку имиња од вработените. Во 1665 год. како кувар регистриран е некој
Али Мустафа, кој во истата година беше го заменил Сулејман.1140 Како вработен поврзан е и шејхот Али ефенди, кој бил и имам во една од битолските
џамии, а кој ќе биде заменет од Хасан челеби.1141
Битолскиот, како и останатите имарети, служел, пред сè, за градската
сиромаштија, потоа и за луѓе што биле на пропатување низ Битола. За сиромашните граѓани често се правеле и специјални списоци, преку кои се
обезбедувале основните дневни оброци, еден таков е направен и во месец
јануари 1671 год. и се однесувал за најсиромашните жители од Кара Оглан
Маалото (околу „Хајдар кади џамијата“).1142
При изборот за локацијата општа практика станала истите да се наоѓаат
во центрите на населбата за да бидат лесно и брзо достапни. Битолскиов тоа
не го испочитувал, бил вон градот, односно меѓу денешните улици „Илинденска“ и „Јане Сандански“, на десниот агол кога се слегува надолжно по ул.
„Јане Сандански“. Која била вистинската причина за тоа не е утврдено, претпоставка е дека бидејќи оттука врвел излезот од градот, кој се спојувал со магистралата од Прилеп за Охрид и обратно, требало, покрај за граѓаните, да
им биде на услуга и на тие кои проаѓале низ градот.
1139. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 220
1140. Сиџил бр.14, 6 април 1656
1141. Сиџил бр. 16, 1656, без датум
1142. Сиџил бр. 21, 1671, втора декада од јануари, бр. 456
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До 1974 год. остатокот на имаретов се состоел од поголем двор од околу
300 квадратни метри и од два трошни објекта, кои таа година му припаѓале
на Јавното претпријатие за стопанисување - Битола. На сосема легален начин
истата година муслиманско семејство од Прилепско станало нов сопственик и подигнало современ станбен објект, како што направило и едно друго
во неговата близина. Помалиот објект, во размер 4х4, имал низок таван, голем оџак, низи од дрвени лажици од разна големина, наредени на ѕидот, бакарни и други садови, долапи, дибек и др., што упатува на заклучок дека таму
се готвеле јадења во поголеми количини. На средината се наоѓала и тесна
градба од 2 метри должина и во висина од половина метар, слична на онаа
што ја има денес во внатрешноста на џамијата „Хасан баба“ која потсетувала
на гроб. Сето тоа, заедно со зеленото знаме испишано со арапски текст, послано врз градбава, го потврдувало битолското предание дека тука бил вечниот покој на донаторот. Потврда за тоа бил и третманот што го имало ова
место среде месното муслиманско население до Втората светска војна, кое,
на одреден ден во годината, се упатувало тука масовно и празнично облечено
како кон свето место.1143
До кујнава се наоѓала и друга, поголема просторија во која се влегувало од кујната и нема да се погреши ако се тврди дека истата служела, како
и во поголемиот број вакви институции, за престој на намерници. Под двава
објекта, поставени на мало возвишение, се наоѓле и визбени простории кои
би требало да служат како помошни, а до кои се доаѓало преку тесно патче
кое водело од улицата „Јане Сандански“.1144
Покрај овој, во Битола имало уште еден имарет, кој бил, исто така,
од ран датум. Основач и финансиер бил кадијата Исхак челеби, кој, според обичајот, оставаил и други богоугодни дела во градот. И овој бил дел
од разгранет комплекс во кој спаѓале, покрај маркантното и велелепно здание на џамијата, и медресата, мектебот, библиотеката, завијата, фурната,
преноќиштето, шталата, санитараниот јазол и други објекти. Во 1508 год.
веќе им стоел на располагање на заинтересираните,1145 најмногу на сиромашните граѓани, а и на намерниците, истовремено и на 15-те вработени
лица и на учениците што се школувале во медресата.1146 Никола Еничерев

1143. Знамето од новите сопственици било предадено во Исак џамија
1144. Александар Стерјовски, Првиот битолски имарет, 43-44
1145. Dr Hasan Kaleşi, Cit. delo, 189
1146. Александар Стерјовски, Медресите и медреското образование и воспитување во Битола, Во:

Воспитанието и образованието во Битола развој и перспективи, Друштво за наука и уметност Битола, Битола, 1990, 85-86
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Консументи во народните кујни „Св. Никола“ и „Св. Петка“ (1942)

во средината на 19 век го опиша како „грамадно камено здание“, именувано
повремено и како „Имаретница“.1147
Покрај вакви, добротворни кујни на османлии, во Битола постоеле и
народни кујни, но и простории за хуманитарна помош организирани од разноразани здруженија, кои особено никнале за време кризни години, како и

1147. Никола. Ганчевъ. Еничеревъ, Цит. дело, 352
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за време Илинденското востание. Познато е дека некакво американско здружение, на 16 декември 1903 год., пристигнало во Крушево и три месеци,
колку што останало, таму делело брашно и покривачи за настраданото население.1148 Народна кујна во Првата светска војна со лични средства организирала и г-ѓа Харлеј, која во прво време беше ја сместила во предворјето
на црквата „Св. Димитрија“, а кога бомбардирањата на градот се интензивирале, ја преместила во селото Могила, каде била на располагање и за месното
и за градското население. Додека била активна, паралелно со неа, работело и
Српско-англиското потпорно друштво, кое давало, исто така, хуманитарни
донации.1149
Меѓу двете светски војни биле основани и делеле бесплатна храна и
други вакви народни кујни во градот.
Иницијативен поттик за отворање во 1931 год. дала и Банската управа
од Скопје,1150 а управата на црквата „Св. Петка“ во 1935 год., не само што решила да организира една, подигнала и посебен објект во црквениот двор. Се
планирало, таму не само да се готви, да се распределува и готова храна, дел
да се консумира и во пристојно уредената трпезарија. За таа цел од општината се побарало ослободување од данок за увоз на градежен материјал, кој
требало набргу и да се вгради во објектов.1151
Во 1936 год. ваква кујна била отворена и од хуманитарното здружение
„Пастир“.1152
Народната кујна „Св. Петка“ продолжила со својата дејност до Втората светска војна, кога по кратка апстиненција, почнувајќи од 1942 год., повторно се активирала. Таа година била оформена уште една, позната како
Народната кујна „Св. Никола“.1153

Амами и капатила
Меѓу новините што ги донесоа османлиите бил и посебниот култ кон
водата, како за гасење на жедта, така и за редовно одржување на личната
хигиена. Врз тие основи градот беа го исшарале со извореден број јазови
кои беа ги насочиле скоро низ секоја маала и скоро низ секој семеен двор.
1148. Извештаи од 1903 година на српските конзули, митрополити и училишни инспектори во
Македонија, Институт за национална историја, Скопје, 1951, 360
1149. Петар Бојаџиевски, Санитетот во Балканските и Првата светска војна, (ракопис)
1150. Книга бр. 27, 6 март 1931, т. 2
1151. Книга бр. 48, 19 март 1935, т. 10
1152. Добротворно друштво Пастир, Кајмакчалан, Битољ, 5 јануар 1937, 3
1153. Народни кухини и трпезарии, Пелистерско ехо, Битоля, г. I, бр. 3, 31 януарий 1942, 2
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Амамот на Сунгур чауш беј (цртеж на Панде Петровски)

Со нивна помош изведуваа и капатила како семејни, така и јавни (амами) со
што трајно беа ја задоволиле навиката за редовно капење. Уште во првите
децении од 15 век во Битола веќе работел градски амам, задужбина на големиот битолски добротвор Сунгур чауш беј и дека потегот му бил насушен, потврда е и извонредната посетеност, оттаму и приходот да се искачи
на 6.667 акчиња на годишно ниво, наспроти 2.500 акчиња, што ги добивал
како кирија од 44 дуќани.1154 Голема посета и голем приход од него имало и
во 1837/8 год. кога се добиле 60 гроша и кога како закупец го држел Абдулкерим бег.1155
Покрај овој, кој станал основа за градење и на други амами, меѓу првите
е и „Алаџа амамот“. Му припаѓал на вакафот на Ахмед паша, кој во 1646 год.
под закуп беше го зел Мехмед бег во траење од три години со кирија од 19
акчиња на ден. При формалниот пренос новиот корисник добил обврска
да изврши и поправки врз вратите од обата, женскиот и машкиот дел (бил
„чифте амам“), како и врз каналите што врвеле низ него.1156 Закупот со
истата цена и со истиот закупувач бил обновен и во следната година,1157 а
кој во 1657 год. изнесувал 15 акчиња на ден и со траење од една година.1158
1154. D-r Hasan Kaleši, Cit. delo, 68
1155. Турски документи, Пописи, Книга I, 1837/8, 168
1156. Сиџил бр. 22, 1646, мај, 21
1157. Сиџил бр. 15, 1647, април 14
1158. Сиџил бр. 22, април 14, бр. 16
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Сл 105 Руини од Јени амам (фото на Петар Ставрев)

Од ова време потекнува и амамот на „покојниот Махмуд ага“ кој под
закуп, преку мутевелијата Мустафа бег, во 1635 год., беше го зел Муарем бег,
син на Сафер, за 10 акчиња дневно.1159 Претходната година мутевелија на
вакафов бил Сулејман бег, а корисникот на амамов, Мехмед, кој плаќал по 7
акчиња на ден.1160
Од ова време е и „Јени амамот“, еден грандиозен објект со кој не можел да се мери друг, кој под закуп го имал редок христијанин, Стојан, кој од
Ѓурѓовден до крајот на годината добивал 2.120 акчиња.1161 Се наоѓал кај Горниот Дрвен Пазар и му припаѓал на вакафот на џамијата „Хатуние“.1162 Во
третата деценија од 19 век закупнината изнесувала 150 гроша и веќе почнал
да му тежат годините и негрижата и полека почнал да се руинира,1163 а денес
од него останаа само недефинирани цврсти остатоци.
Тоа, барем, засега се амамите познати од далечниот, 17 век во Битола.
Следат потоа и други. Во средината на 18 век познат бил „Векил харџ
амамот“,1164 амам имало и во комплексот Валијатски сарај, кој им служел на
1159. Турски документи за историјата на македонскиот народ меѓу 20 и 29 март 1635 год., бр. 268
1160. Исто, 31 јануари и 9 февруари 1634 год. , бр. 84
1161. Сиџил бр. 18, датум ненаведен
1162. Турски документи, Пописи, Книга I, 1837/8, 212
1163. Турски документи, Пописи, Книга I, 1837/8, 199
1164. Сиџил бр. 55, 1763 год., септември втора декада
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вработените, но не треба да се заборават и војниците што ја вршеле чуварската служба, но кој, и, како јавен, скоро за цело време се издавал и под закуп. И врз него се вршеле градежни интервенции, една се случила во 1760
год.,1165 друга во месец јули во 1763 год., кога биле поправени каналите
и кога биле потрошени 872 акчиња.1166 Исти такви интервенции преземени биле и во месец август истата година, првиот пат со 3.167,1167 вториот,
со поголема сума од 1.971 акчиња.1168 Следната година само за замена на
ќерамидите потрошени биле 1.467 акчиња,1169 кои, се разбира, не биле и последните, па во 1803 год. само за надница на мереметчијата за некаква ситна
интервенција биле исплатени 10 гроша, 1170 што укажува дека бил фрекфентен и масовно експлоатиран.
Годишната кирија за амамот „Чукур“ (некаде и „Шуќур“), кој како имот
му припаѓал на месџидот „Ќатебџи гази“ од Емир Маалото, киријата во
1837/8 год. изнесувала 30 гроша.1171
Покрај вакви, цивилни, имало и воени амами. Еден се наоѓал во Јуж
ниот војнички комплекс непосредно зад двете големи касарни и бил на услуга на многубројната војска од овој дел на градот.1172
Како растел градот, така растел и нивниот број. Во 1865 год. ги имало
5,1173 а во крајот на 19 век регистрирани се овие: „Хастане амам“, „К’шла
амам“, „Шуќур амам“, „Јени амам“, „Бејлер амам“, „Керим бег амам“ и „Јалди
амам“.1174 Во почетокот на 20 век спаднале за еден помалку и станале 6.1175
Османлиските амами, инаку, биле цврсти и убави градби, биле, всушност, вистински копии на некогашните римски терми. Имале надворешен и
внатрешен дел, надворешниот, кој, исто така, бил дел од објектот, бил осветлен со куполи, со дрвени платформи по ѕидовите, на кои се наоѓале мадраци
и прекривки и се користел најчесто за преслека пред влезот во вжестениот,
внатрешнниот дел и обратно, за прилагодуање на внатрешната со надворешната температура пред излезот од амамот. Вообичаено било да имаат
1165. Сиџил бр. 55, 1760, јуни 20
1166. Исто, 1763, јули 13
1167. Исто, 1763, август 2
1168. Исто, 1763, август 13
1169. Исто, 1764, октомври 3
1170. Турски документи за македонската историја, II, 1803-1808, 15
1171. Турски документи, Пописи, Книга I, 1837/8, 213
1172. Д-р Јован хаџи Васиљевић, Цит. дело, 15
1173. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 26
1174. Милош Хр. Константинов, Занаети и еснафи, 63
1175. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 240
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и шадрвани, базени со ладна вода, во кои се ладеле лубеници. Во внатрешниот надворешната светлина доѓала од мали тавански стаклени прозорци,
а се влегувало преку тешки врати кои бучно се затворале, заради дрвените
токмаци што слободно од големата тежина самите паѓале. Во внатрешниот
дел била просторијата која била максимално загреана преку вешто изведена
водоводна инсталација, биле загреаните и мермерните плочи на кои лежеле
и се потеле капачите, а имало и украсни мали коритца на ѕидот за наизменична и топла и студена вода. Влегувањето било со налани чие чекорење, заедно со звучниот одраз на дрвените токмаци, создавале амбиент препознатлив и долго мемориран особено за странците.
За разлика од мажите,
кои можеле да дојдат секогаш
и непланирано, жените темелно се подготвувале за нив.
Вообичаено било покривката,
преслеката и сè друго за ваков
престој да се носат во бовча
која ги влечкала самата посетителка, уште почесто, придружничката, најмногу робинката или куќната слугинка.
Османлиските жени, независно што имале на распо
лагање и домашни капатила,
радо доаѓале во нив, ако не
повеќе барем еднаш месечно
најмногу заради дружењата
со пријателки и познанички,
потоа да ги чујат и најновите
градски новости, да присуРобинка и господарка во амам
ствуваат и на културни настани што се изведувале, театар на сенки, настап на женски пејач или помал оркестар, секогаш, се
разбира, со знаење и одобрение на сопругот или родителот.1176
Имало амами познати и како „чифте амам“ кои биле наменети и за
жени и за мажи, но со точно фиксирани термини, ден кога биле посетите за

1176. Македонија во делата на странските патописци, 1875-1878, 252-253
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едните, ден и за другите, но, исто така, и амами специјално определени исклучиво за жени и исклучиво за мажи.
Амамот имал врска и со свадбените обичаи кои од муслиманите ќе ги
прифатат и христијаните. Во денот пред свадбата и невестата и зетот, поделени во засебни амами, заедно со другарите и роднините, тогаш се бањале
на сметка на зетот.1177
Во амамите работеле лица познати како телаки кои не примале плата,
туку награда. Работата им се состоела од триење на телото на капачот, масажа, помош при преоблека и за други, слични, услуги.1178 Еден од првите за
кого се знае е Јусуф телакот, кој работел во битолскиот „Јени амам“ и кој во
1678 год. бил оптужен за некакво убиство на лебарот Јако Станко, жител на
Синанбели Маало.1179 Со оваа дејност работеле и мажи и жени и во крајот на
19 век ги имало 20-на.1180
Јавна тајна била дека во амамите се случувале и неприродни, перверзни
задоволства за што потврдува и бујурулдијата од 1781 год. во која се говори
дека телаците од машки род, помлади од 25 год., често нуделе и сексуални услуги. Со бујурлдијава се сакало да се стави нејзин крај, оттаму и заканата да
биде и посебно строга и со тешки предупредувања дека фатените виновниците ќе висат пред амамските порти.1181
Истата, интересно, не предизвикала некој посебен ефект, па појавава
продолжила да се практикува и понатака, па Спиридон Гопчевиќ од крајот

Колективно капење во женски амам

1177. Кузман А. Шапкарев, Избрани дела, том четврти, Обичаи, обреди, носии, Мисла, Скопје,

1976, 37, 73

1178. Милош Хр. Константинов, Занаети и еснафи, 63
1179. Сиџил бр. 24, 1678, ноември 19
1180. Никола В. Димитров, Географско историски преглед..., 30
1181. Сиџил бр. 63, 1781, јули 21
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на 19 век соопштува дека две момчиња, скоро деца, од 12 и 14 години, во
еден од битолските амами за посебна награда се ставале на услуга на заинтересирани мажи.1182
И во женските амами имало нешто слично како што соопштуваат патописците, дали со истородни партнерки или, уште почесто, во забранети
врски со симпатии кои се организирале преку вешто договорени и изведени
средби, за кои како покритие секогаш служела домашната робинка или интимната пријателка.1183
Петокот особено бил омилен ден за посетите, кога амамите станувале
преполни и од посетители и од забави,1184 кога и престојот се одложувал со
часови1185 и во таквите прилики амамот секогаш бил затворен за пошироката посета1186 и тоа било причина, како што се велело, „големите дами“ да
не одат во амам.1187
Покрај вакви, јавни капатила, скоро во секој османлиски дом имало и
индивидуални капатила кои биле и неделив дел од домот. Да не говориме кај
посебните домови каков што бил Валијатскиот сарај во Битола, каде имало
и посебен објект, амам, за жените од харемот, кој се наоѓал на источниот
дел од комплексот и кој бил во правоаголна форма. Понекогаш индивидуалното капатило само потсетувало на „амам“ зашто бил само кабинет, припоен до една од домашните приземни простории, не бил скап и служел како
најпопуларна просторија за одржување на хигиената. Во него обично се вградувал ќуп без дно, вкопан дополу в земја, низ него минувала употребената
вода при капењето и со тоа на наједноставен начин се решавал проблемот за
истекот на водата и без испусна канализација.1188
Ваквото дружење и ваквите задоволства со водата османлиите ги практикувале и за време летните месеци. Евлија Челеби (1661) говори дека во
горниот дел од реката Драгор, во околината на рајскиот Буљбуљ Кајаси (Бимбил Камен), имале подигнато 70 - 80 летни викендички во некои имало на
располагање и базени за разладување и другарување со водата и во летните
горештини.1189

1182. Спиридон Гопчевић, Цит. дело, 120
1183. Балканот во делата на странските патописци, 1402-1657, 148, 274, 382-383
1184. Македонија во делата на странските патеписци, 1827-1849, 484
1185. Балканот во делата на странските патописци, 1664-1779, 227,348
1186. Румелийски делници и празници, 255
1187. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 217
1188. Македонија во делата на странските патописци, 1875-1778, 252
1189. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 425
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Оваа османлиска здрава навика, за жал, среде христијанското население ја немало и многу тешко и бавно се пробивала. Кога се капеле, тоа
го правеле не за здравје или од задоволство, најмногу од религиозни причини. Прв христијанин кој се разголил и почнал јавно да се капе во реката
Драгор во крајот на 19 век бил секретарот во Српскиот конзулат д-р Бр.
Суботиќ.1190 После него веќе било полесно, а и локалната српска самоуправала вложувала напори капењето да го популаризира како многу здрава навика. По Балканските војни се повела и идеја над Црн Мост да се подигне и
летно капалиште,1191 но ќе дојде големата војна, па плановите нема да се реализираат.
Конечно, иницијативата за летно капатило ќе се актуелизира во 1928
год. од инвентивен битолчанец, Коста Котевиќ. Побарал одобрение од локалната самоуправа со сопствени средства да органиизира едно, речно, да
го уреди и да го експлоатира под одредени услови, кое било и прифатено на
седницата од 8 јуни истата година и тоа, не само што ќе профункционира, ќе
стане и мошне посетено и профиталбилно.
Паралелно со неговата реализација течела уште една иницијатива на
Обласниот одбор на Црвениот крст од Битола. Раководните лица од оваа
организција се носеле со идеја на просторот на некогашните популарни излетнички кафеани „Пред Ановите“ (денес „Нискоградба“) да подигнат два
базена, еден помал за почетници и помали деца и друг, поголем, за лица што
веќе ги совладале вештините да се одржат на површина на водата. Плацот
располагал со површина од 9 ари и 33,98 метри квадратни, што одговарало
за намената, па на 15 мај 1928 год. иницијаторите поднеле молба до општинските власти за отстапување на местово за времено користење од 30 год., со
рента од 100 динари годишно. Иницијативата веднаш била прифатена.1192
За техничките и другите подготовки Обласниот одбор потрошил доста
средства1193 и до реализација ќе дојде дури по 7 год., во 1935 год.1194 Оттогаш базениве станале најпосетуваната дестинација за младите од градот во
кои во капачки костими почнале за првпат да се појавуваат и ретките, похрабри девојки.

1190. Д-р Јован хаџи Васиљевић, Цит. дело, 7
1191. Општинске новине, бр. 45, Битољ, 25 април 1914, 5
1192. Книга бр. 18, 25 мај 1928, т. 2
1193. Битољски обласни одбор, Гласник Црвеног крста Краљевине Југославије, г. II, св. 4, 5, 6, Бео-

град, април- мај- јуни 1931, 140
1194. Споменица педесетпетгодишњице ослобођења Јужне Србије 1876-1936, 263
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Ако тоа било некакво решение за летниот период, голем проблем останал зимскиот, зашто Битола, освен старомодните и не многу хигиенски османлиски амами, модерно капалиште никогаш немала.
Благодарејќи на акцијата за подобрување на личната и семејната хигиена во Вардарска Бановина, Хигиенскиот завод од Скопје во 30-те години од
минатиот век подигнал 60 капалишта низ Бановината, едно и во Битола.1195
И пред скопскиот Хигиенскиот завод, Битолската општина и самата размислувала за едно такво, во 1920 год. имала определено и соодветно место до
„Широк Сокак“ кое располагало со простор од 1.000 метри квадратни наречено Текија (денес зад Работничкиот универзитет каде што се гаражите).1196
Во 1925 год. биле обезбедени и средства во висина од 250,000 динари, но до
реализација нема да дојде, причините не се познати.1197
Капатилото на Хигиенскиот завод, така, остана единственото во градот, па за да се вкорени навиката за капење, до 1931 год. било бесплатно, потем било за минимална цена, а на крајот се вовеле и казни за тие што одбивале да доаѓаат и да се капат.1198 Било сместено во Домот за народно здравје

Двата објекта на „Бактериолошка“

1195. Инг. Стојмир Симић, Асанациони радови, Во: Споменица деведесетпетгодишњице
ослобођења Јужне Србије, 784
1196. Книга бр. 24, 11 јуни 1920, т. 2
1197. Книга бр. 25, 8 јули 1925, т. 1
1198. Годишњи извештај, Битољска обласна самоуправа, г. II, бр. 1, Битољ, 1 јануар 1928, 2
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(„Бактериолошка“) и се состоело од три одделенија: машинско, 6 индивдуални кабини и заедничка кабина. Во почетокот опслужувало ученици, нешто
подоцна станало достапно и за возрасни лица.1199
Во меѓувреме пристигнало уште едно, дрвено, како дел од герман
ските репарации. Било лоцирано кај Газијарницата, но никогаш не влегло
во функција, дури било и подзаборавено и за да не се случи и целосното распаѓање, од општинскиот буџет биле издвоени 1.500 динари за
конзервација, но крајот, сепак, бил тука, останало докрај неискористено.1200

Рани планинарски домови
Баба Планина и Пелистер рано биле откриени како богато ловиште за
дивеч и рано биле експлоатирани и од домашни и од странски ловољубители.
Покрај тоа, Пелистер привлекувал силно и како воздушна бања, па туристичките искачувања и потрагата по здравје таму, исто така, имаат стар датум.
Најраните почетоци на битолскиот туризам најмногу е поврзан со пелистерските езера, посебно со Големото Езеро, но и со вкоренетото верување
дека водите, особено некои посебни имаат изворедна исцелителска моќ. Врз
таа основа, за изворот од валандовскиот манастир „Св. Симеон“, на пример,
се тврдело дека човек што се измил од неа, околу себе шири амбиент како да
употребил најскап мирис, дека водата помагала и во врска со многу здравствени проблеми, кое нешто многумина кои веќе ја употребиле уверувале со
целосна сигурност. Врз таа основа, како што тврди Евлија Челеби, монасите
од манастиров заработувале големи пари носејќи ја и продавајќи ја низ сите
краишта на земјата.1201
Сличен на него бил и познатиот извор во близина на Истанбул, Каетана
(Блага Вода), каде се заминувало масовно и на излет и на лечење уште во 18
век, не само во неделните и во обичните денови. Наскоро местово добило и
богата инфраструктура од кафеани, продавници, фонтани, базени и други
слични објекти за една ваква посета.1202 За водата од чешмата во гратчето
Харманли (Тракија) уште во 1534 год. се говорело дека многу успешно лекува треска не само кај тие што ја пиеле, и кај оние што оставиле и само некаков знак од себе и дека никогаш повеќе не заболувале од неа.1203
1199. Архив на Македонија, Подрачно одделение - Битола, Фонд НОО 2.240.2.12/65-68
1200. Книга бр. 21, 8 февруари 1929, т. 4
1201. Македонја во делата на странските патописци, 1371-1777, 457
1202. Балканот во делата на странските патописци, 1664-1779 2, 293
1203. д-р Конст. Иричекъ, Стари пътешествия по Бъгария отъ 15-18 столетие, Периодическо спи-

сание на Българското книжевно дружество, кн. 4, София, 1883, 102
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И така по ред, некои води лекувале од болки во коските,1204 други од напади на жолчка,1205 трети за добивање пород,1206 оттаму и бројот да им биде
неицрпен и да ги имало скоро во секое населено место.
Во почетокот на 19 век и бистрата и ладна вода од пелистерско Големо
Езеро ја имала истата висока оценка за лечебноста, при што особено била
препорачувана против грозница, како и за уште неколку други поблаги,
пред сè, надворешни болести. Се тврдело дека со катадневната употреба на
самото место и директно од самото езеро за неколку недели болеста се повлекува и болниот дома се враќал непрепознатлив, сосема здрав. И за надворешните болести препораката била истата, да биде преку ритуално миење
на самото место.
Тоа, ете, стана основа за поединечни и масовни упатувања кон Пелистер и кон езерово, кое за инвентивните битолчани се покажа како прилика
за заработка, кое одело преку ангажмани за пренос, за престој и за болните и
за нивните придружници, доколку ги имало. Така, уште во првите децении
на 19 век, покрај езерово била оформена организирана населба која се состоела од неколку објекти, од дом („ан“) и неколку други. Биле тоа, всушност,
времени градби („колиби“), неизбежни за еден ваков примитивен туризам.
Податоков го дава Англичанецот Едмунд Спенсер кој во 1850 год. лично
ги посетил и езерово и населбава и дознал дека традицијава за лекување таму
имала подолга историја.
Ете, оваа населба денес би можела слободно да се третира и за прв планинарски дом на Пелистер, веројатно и во Македонија.1207
Инаку, прв вистински плански изграден планинарски дом на Пелистер
со чисто туристичка намена подигнат е во 1938 год. Бил лоциран во месноста Бегова Чешма, на надморска висина од 1400 метри. Камен темелникот, во
присуство на бројни љубители на планинарењето и пред општинскиот инженер Методија Петковиќ, беше го поставил претседателот на битолското Туристичкото здружение „Јужни езера“, Никифор Јевтиќ, на 24 јули истата година. Располагал со 175 метри квадратни корисна станбена површина, имал
три спални соби, чуварска соба, сала, трпезарија, ќерал, подрум и сушилница
за намокрените одела на скијачите. Според пресметките, градбата требало да
чини 78.000 динари и истата течела два месеца. Без материјалната помош добиена од Управата на Вардарската Бановина (50.000 дин.), Дирекцијата на ту-

1204. Македонија во делата на странските патописци, 1840-1864, 663
1205. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 40
1206. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 62
1207. Македонија во делата на странските патеписци, 1850-1864, 31
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ристичкото претпријатие „Путник“ од Белград (20.000), Трг. инд. комора од
Скопје (15.000), градот Битола (10.000) и од многу поединци - вљубеници во
планинарењето, домов сигурно дека тешко би се подигнал, особено во кризните, предвоени години.1208

Детското пелистерско летувалиште
Популарното „Детското летувалиште“ на Пелистер меѓу двете светски
војни било едно од двете што биле оформени како наменски за непотхранети
и за болни деца од белодробна туберкулоза во Вардарска Бановина. Првото
било во близина на Битола, второто во Крушево. Тоа на Пелистер за првпат
на пробно користење било предадено во летото 1927 год. и првата група што
летувала таму броела 60 деца, макар што можело да прифати и 120. Причината за тоа била првин да се утврди цената на чинењето за престојот за секое дете, па откако тоа било и направено, се констатирало дека ќе изнесува
15 динари дневно, цена која понатака влегувала во калкулациите што биле
правени. При тој тест се извршила и оценка во врска со исхраната, се заклучило дека дневниот престој треба да се состои од 5 оброци, кое пак ветувало
дека секое дете за време престојот, не само што требало да закрепне, ќе добиело и во тежина, во просек, за околу 2,5 килограми. Тестот се однесувал и за
здравствената грижа што требала да ја има во секоја смена и заклучокот бил
дека е потребен и ангажман на постојано вработен лекар.
Искуството добиено од првата група потврди дека условите за одмор на
Пелистер се идеални и дека за време летниот годишен распуст можат да летуваат и до 400 деца.1209
Домот се состоел од три Дакерови бараки добиени како воена
репарација од Германија, две служеле за спални, третата била кујна и
трпезарија. Покрај едната имало и помал базен за летно разладување и
благодарејќи на сето тоа, Пелистер станал привлечно место за летување за
младата популација. Било познато како „Летно летувалиште“, „Пелистерско летувалиште“, „Санаториум“, а и како „Штампаревац“, според името на
д-р Андрија Штампар, пионерот во превентивната и социјалната медицина,
инаку, помошник министер за здравје во Владата на СХС и исклучително

1208. Александар Стерјовски, Битола-Спорт, 179-181
1209. Дом Народног здравља у Битољу, Битољска обласна самоуправа, г. 2, бр., 1, Битољ, 1 јануар

1928, 2

336

Александар Стерјовски

Јавни градби од посебна намена

Детското пелистерско летувалиште

заслужен за зафатите во јавното здравство што биле спроведувани во државата по 1919 год.1210
Децата на Пелистер доаѓале во смени, во придружба на одговорни лица
и лекари од целата Вардарска Бановина. Благодарејќи на чистиот воздух,
зајакнатата храна и дневните забави од игри, прошетки и други содржини,
резултирале да се враќаат закрепнати, освежени, со пријатни спомени,
најмногу среќни, со што целта наполно била постигната.1211
Трошоците за престојот паѓале на товар на „Фондот за здравствена
заштита на децата“, но понекогаш социјалната положба на семејството и
здравјето на детето констатирано од лекар играле, исто така, важна улога за
поединечниот бесплатен престој. Во 1936 год. во неколкуте смени, меѓу другите, покрај редовните летувачи, основците, престојувале и 46 гимназијалци
од кои за 6 престојот бил бесплатен, 12 платиле половина од цената, а за
останатите износот паднал врз буџетот на нивните семејства.1212

1210. Петар Бојаџиевски, Здравството во Битола низ вековите,
1211. Ђачко летовалиште на Перистеру, Вардар, Скопље, 7 септембар 1933, 5
1212. Извештај за школску 1935/36, Битољска гимназија, 49
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Бугарските власти, почнувајќи од 1942 год., продолжиле да го користат
летувалиштево и да испраќаат деца, главно, во две смени со по 120 деца, кои
траеле по 25 дена во една тура.1213

Спиталјето
Спиталјето бил велелепен градежен објект кој се наоѓал на местото
каде што денес е Гимназијата „Таки Даскало“. Макар што поранешното
официјално име му било Болница „Евангелизмост“ („Благовест“), битолчани
најрадо и најчесто го именувале и го запаметиле како „Спиталје“ (од „хоспитал“ - болница).
Болницава била подигната со донации од припадници на Грчката
црковно - училишна општина од градот, особено од побогатите нејзини
членови. Имала приземје и два ката. Во приземјето биле сместени кујната,
трпезаријата и магацинските простории, на првиот кат се наоѓале модерно
опремената операциска сала и просторијата за преврски и помали хируршки
интервенции, аптеката и лекарските канцеларии, додека на вториот кат
се наоѓале 12 до 14 болнички соби. Влезот, со убави мермерни столбови и
скали, се наоѓал на денешната улица „Ѓуро Ѓаковиќ“. Се влегувало најпрвин
во широк, уреден двор, исполнет со цвеќиња и шадрван, каде имало и амбуланта за надворешни пациенти, зградичка за дезинфекција на болничкиот
материјал, фурна, мала црквичка и интерен плац со гробови. Од еден од нив,
вешто камуфлиран, преку подземен тунел можело да се дојде и до излезот на
црквата „Св. Богородица“ од страната на улицата.
Од другата, јужната страна, се наоѓала пространа овошна градина (целиот простор на денешната улица „Борис Кидрич“) исполнет со садници на
црни сливи, поделена на два дела, меѓу кои водело пешачко патче обележано
со метална жица од обете страни.
Додека не била подигната болницава, тука се наоѓала зградичка која
служела, исто така, како болница, а во која се лекувало посиромашното население а за која се грижела патријаршиската црква „Св. Димитрија“. Има
сознанија дека била од постар датум, се тврди дека постоела уште во далечната 1808 год. Францускиот вицеконзул Де Буга, во 1856 год., пишува дека
„наликувала“ на јавна болница и дека „служела за бездомници и како затвор
за христијанските жени“.1214

1213. Хроника, Пелистерско ехо, Битоля, 20 юний 1942, 4
1214. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола, Белег де Буга од

1856 година, 44
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Согледувајќи ги, меѓутоа, нараснатите потреби за медицинска инсти
туција од повисок, европски ранг, се повела акција најмногу среде богатите припадници на Патријаршиската црквено - училишна општина за
подигање за една таква, најнова. Сознанијата говорат дека акцијата била
добро осмислена, образложена и организирана и дека дала резултати,
односно се прибрале поприлично средства. Богатиот трговец Адам Никаруша го отстапил огромниот плац и зградичката што се наоѓале тука, Мукос,
кој богатството беше го стекнал во Романија, станал еден од поголемите донатори, а во тој список се запишала и Домника Данабаси. Сепак, најмногу
средства приложиле браќата Јоан и Теохар Димитриу - Пиника, кои не само
што станале носечки столбови во изградбата, туку и основни спонзори и за
нејзиното издржување откако започнала да ги прима првите пациенти. Градбата почнала во 1896, завршила во 1901 год.
Болницава служела не само како лекувалиште, а и како дом за стари
лица, и како полесен затвор за морално паднати жени и девојки кои превоспитната казна ја издржувале со одржување на внатрешната хигиена. Во
Илинденското востание прифатила клетници кои настрадале од бесот на
разјарениот башибозук, оној во селото Арменско (Леринско),1215 изведен под
команда на Хајредин бимбаша.1216
1215. Македонија во делата на странските патописци, 1903-1904, 74; Македонија во делата на
странските патописци, 1904-1905, 79
1216. Македонија во делата на странските патописци, 1903-1904, 62
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Во Првата светска војна, покрај другите објекти од градот, настрадало
и „Спиталјево“ кое се случило во утринските часови на 15 февруари 1917
год., по што работата на болницава се редуцирала само за поситни интервенции.1217 Продолжила со живот и по Првата светска војна, но сега како Дом за
стари лица, под грижа на Битолската општина. Откако средствата од каматата од Јован Димитриу - Пиника, депонирани во Народната банка во Атина,
во висина од 10.000 англиски фунти, од формална причина, почнувајќи од
1927 год. пресушиле, Домов извесно време преживувал, по што дошол и
крајот. Посериозни напори да се изнајде решение за донацијата на Пиника
никогаш не биле преземени, кое и не значи дека и не треба да се направи,
користејќи ги и меѓународните институции.
Нејзиниот имот (Кп 4806 и КП 4816) експроприран е во 1956 год. и на
тоа место се подигна Учителската школа, а денес се наоѓа Гимназијата „Таки
Даскало“.1218

Домови за стари лица
Странските посетители уште од најрани времиња со восхит заклучувале
дека, за разалика од европските земји, само во Турската Империја не можело
да се случи поединец да умре од глад. Не само што постоеле бројни имарети,
каде гладниот, ако не неколкупати, барем еднаш на ден, без разлика на вера и
националност, можел да добие спасувачки топол оброк. Доколку се исклучат
повремените манифестации на верски фанатизам, државава најмногу се доживувала и со својата сеопшта слика на голема човечка солидарност, сосема
непозната низ Европа. Немало човек да чукне на порта и да побара парче леб
а да не го добие. По патиштата постоеле бројни бесплатни каравансараи каде
можело до три дена да се конакува, патникот и неговите товарни или влечни
животни да добијат бесплатни оброци, да се користи и бесплатно ноќно засолниште. И ропството било поинакво, било многу похумано, робот не ретко се
доживувал и како член на семејството, оттаму сега воопшто да не изненадува
што во 1668 год., двајца муслимани од висок ранг, Касим паша и Шејх Хутари,
во Солун за болни морнари и трговци христијани, кои останале заробени заради болест или од друга причина во приморскиот град и не можеле да го продолжат патот, да им организираат бесплатно прифатилиште и лечилиште.1219

1217. Петар Бојаџиевски, Здравството во Битола, 217 - 246
1218. Архив-Битола, Фонд Народен одбор на Битолска околија (1944-1965), Кутија бр. 51,

2.226.51.16/341-345

1219. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 539
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Таков бил односот и кон старите и снеможените лица насекаде низ
државата. Вообичаено станало во месните судови да се формираат спомагателни фондови и за сираци и за постари лица полнети изобилно со донации
од хумани луѓе. Еден таков во Битола бил формиран поодамна, а во 1864 год.
поголема сума внесле шејхот Мемсуддин,1220 сметководителот на румелиската војска Мехмед Назми Ефенди,1221 како и други. Од него потоа многумина црпеле посебна помош, меѓу другите, Каддуси Баба, кој немал никого
и кој подолго време бил згрижен во училиштето на „Исхакие“ во 1860 год.
му биле броени по 15 гроша месечна социјална помош,1222 помош добивал и
Фатхи Баба,1223 а Бухарали Баба секојдневно се снабдувал со 4 леба1224 итн.
Таквата грижа како традиција во Битола продолжила и понатака. Ученичките од француското училиште „Сен Венсан де Пол“ биле воспитани да
имаат штитенички кај кои еднаш на две недени или пократко да им доаѓаат
во посета за да им достават леб, месо, компири, грав, сирење, во зима-ќумур,
дрва, да им чистат, да поразговараат, всушност, да им го направат денот полесен и поподнослив.1225
Набргу во Битола се оформил и посебен оддел каде ваквите лица добивале и стационар во кој бил обезбеден покрив над главата и секојдневна
храна. Првиот се наоѓал во патријаршиската болницата „Евангелизмос“.
Стартирал во почетокот на 20 век со 12 кревети но, заради преголемиот интерес, бројот наскоро се дуплирал.1226
Следи потоа и организираниот општински „Дом за стари лица“ како
продолжение на патријаршискиот. Бил скромна, малку поголема индивидуална трошна зграда, која се состоела од визбени простории, приземје и кат,
со 8 соби за сместување и уште неколку други за извршување на останатата
хуманитарна дејност. Имал и поширок двор скромно уреден каде штитениците можеле да ги минуваат часовите. Се наоѓал во Имарет Маало, на истата
локација каде што и денес се наоѓа Домот за стари лица „Сју Рајдер“.
Домов, иако во 1928 год. го прифатила како своја обврска Битолската
обласна самоуправа, средствата ги обезбедувал и понатака легатот на браќата
Пиника од Египет. Преку овој фонд таа година се обезбедувале и платите
1220. Сиџил бр. 70, неутврден датум, 29, 30, 31
1221. Сиџил бр. 127/2, 1864, март 20, бр. 368 и 369
1222. Сицил бр. 113, 1860, август 20, бр. 13
1223. Сиџил бр. 113, 1860, август 20, бр. 14
1224. Сиџил бр. 113, 1860, август 20, бр. 15
1225. Александар Крстевски, Француските училишта во Битола 1856-1949, Во: Воспитанието и об-

разованието во Битола, Друштво за наука и уметност-Битола, Битола, 1990. 123
1226. Петар Бојаџиевски, Цит. дело, 238
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за неколкуте вработени (за управителот - 30.000, економот - 14.000, куварот-7.800, болничарот - 2.400 и на хигиеничарот - 2.400 или вкупно 57.000
динари). Заради новите законски прописи во врска со формирањето на самоуправните области останал со недефиниран статус, меѓутоа средствата сè
уште надоаѓале од донаторите, а управната власт и грижата за старите лица и
за вработените ја прифатила Битолската самоуправна област. Според заклучокот од 20 седница на Скупштината на оваа област од 31 јануари 1928 год.,
таквата состојба станала неодржлива и требало под итно да се менува и да се
изнајде соодветно ново решение.1227
Домов продолжил да работи во 1933 год. биле сместени 30 постари
мажи и 12 жени кои биле под грижа на постојано вработен болничар и
уште на неколку други лица. Управител бил агилниот Аца Ѓорѓевиќ кој вистински се трудел последните денови на овие лица да им ги направи полесни. Материјална поддршка добивале од општината, но и од самите штитеници чии семејства материјално стоеле подобро, истите го подмирувале
тоа или го гарантирале престојот со недвижен имот.1228 Пред Втората светска војна со него и со сиропиталиштето, раководел Русинот емигрант Валентин Иљашевич.1229
Со голем ангажман и извонреден труд и благодарејќи на упорноста на
пензионираната учителка Марија Ив. Младенова, претседателка на новоформираното хуманитарно здружение „Утеха“, а почнувајќи од првите месеци од 1942 год., неговата работа се возобновила. Сега биле згрижени 50-на
постари лица за кои материјалната поткрепа се добивала од Општината и од

Домов од влезната страна

1227. Записник, Битољска обласна самоуправа, г. 2, бр. 15, Битољ, 15 августа 1928, 2
1228. Дом стараца и старица у Битољу, Вардар, Скопље, 31 август 1933, 3
1229. Александар Стерјовски, Руската Колонија, 189
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Министерството за надворешни работи на Бугарија.1230 Управителката, која
имала врска со сличните здруженија во Бугарија, се обидувала институцијава
да ја афирмира колку што може подобро, понекогаш испраќајќи и телеграми
и писма до високи личности во престолнината, па и до царот на Бугарија.1231
Кус преглед за историјатот на оваа институција направен е по осло
бодувањето и денес е ценет материјал што стои на располагање за поголема
студија.1232

Сиропиталишта
Организирана грижа за напуштени, вонбрачни и ментално заостанати деца, како и за сираци имало од најрано време во Турската Империја.
Најмногу било од хумани причини, уште повеќе и од сознанијата што го давал самиот живот, дека „децата кои остануваат незгрижени, можат да
станат злосторници“, како што се истакнувало и во административните
кругови.1233 Тоа станало јавен и државен мотив да се формираат фондови и
за нив, кои биле полнети со донации од хумани луѓе и кои биле трезонирани
во локалните шеријатски судови. Таков фонд во Битола среќаваме уште во
17 век, во 19 век, го носел името „благајна за сираците“.1234 Преку еден таков во 17 век, вдовицата Хатиџе Хусеин од Синанбели Маалото, самохрана
мајка со три деца, добивала дневна помош од пет акчиња,1235 Ајше од Емир
Челеби Маалото во средината на 19 век, - 10 гроша месечно1236 и што е посебно интересно, не само вдовиците, и вдовците можеле да го стекнат тоа
право уште во 17 век.1237
Покрај ваквата грижа била востановена и институцијата „згрижувачки
семејства“ за напуштени деца и за сираци уште во 17 век, а сиропиталишта
имало и порано. Во 1491 год. Синан Челеби, член на многу познатото охрид-

1230. Приютъ за старци, Пелистерско ехо, г. I, бр. 5, Битоля, 31 януарий 1942, 2
1231. Телеграма отъ Н. В. Царя, Пелистерско ехо, бр.8, 31 февруарий 1942, 1; Хроника, бр.36, 29

юний 1943, 4; Хроника, Пелистерко ехо. бр. 49, Битоля, 4 декемврий 1942, 4

1232. Архив-Битола, Фонд Народен одбор на Битолска околија (1944-1965), Кутија бр. 8 и 9, 2.226.9,

61/76-77

1233. Сиџил бр. 103, 1837, април 18, бр. 125
1234. Сиџил бр. 136 (неутврден датум), бр. 203
1235. Сиџил бр. 28 (неутврден датум), лист 14/2
1236. Сиџил бр. 113, 1851, април 3, бр. 7
1237. Сиџил бр. 18, 1661, август 11, бр. 49
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ско семејство Охризаде, беше веќе организирал „цветно здание и училиште
за муслиманските сирачиња од победните семејства“.1238
Меѓу првите понови сиропиталишта во Битола се вбројувало и тоа
од Патријаршиската болница „Евангелизмос“ кое било востановено во
почетокот на 20 век и кое работело до 1927 год., згрижувајќи најмалку 8
сирачиња.1239 Подоцнежните, пак, во голема мера зависеле и од развојот на
воените конфликти и од донациите на хумани луѓе.
За некои ја знаеме и нивната кратка историја.
Кога се случило Илинденското востание и кога многу деца останале без
родителска грижа и заштита, всушност, биле препуштени сами на себе, се
повела иницијатива да се приберат во некаква организирана институција.
Иницијатори станале бугарското трговско аташе Живко Добрев и егзархискиот митрополит Григориј, па по нивна сугестија била оформена добротворна трпезарија во близина на црквата „Св. Богородица“. Малите неволници таму користеле првин само јадење, па откако нивниот број нараснал
над 40, започнало да се размислува и за формирање сиропиталиште. За оваа
идеја Добрев, на 16 ноември 1903 год., го известил министерот за надворешни работи на Кнежеството Бугарија, Димитар Станчев, соопштувајќи му
дека се правеле напори за формирање и на Женско добротворно здружение
во градот.1240 Иницијаторите беа ја задолжиле во меѓувреме енергичната
учителка од Битола, Захарија Шумлјанска, сопруга на Полјакот Јулијан
Шумлјански, австриски државјанин, кој бил веќе понесен од идејата за

Штитеници заедно со воспитувачките, во првобитните простории

1238. Александар Стојановски, Македонија во турското средновековие, Култура, Скопје, 1989, 228
1239. Д-р Петар Бојаџиевски, Здравството во Битола низ вековите, 238
1240. 110 години Бъгарско дипломатическо представителство в Битоля, Държавна агенция

„Архив“, София, 2007, 67
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ослободување на Македонија од туѓинското присуство,1241 првин да оформи
Културно добротворно здружение кое го добило името „Утеха“, во кое наскоро влегле и угледни битолчанки со чија помош било востановено и сиропиталиштето. За да работи легално, добило и статут, а владиката Григориј
ослободил црквена куќа во близина на богомолата во која биле сместени до
130 штитеници од повеќе градови од Македонија кои востанието беше ги
оставило без родители. Меѓу другите, засолниште нашле и 3 деца на херојот
на востанието, Питу Гули. За да се обезбедат средства, биле испраќани многу
писма замолници до видни личности, некои и до премиерот и министерот
за надворешни работи на Бугарија, некои и со резултат, а за да ѝ помогне на
сиропиталиштево набргу беше се вклучила и претседателката на Македонското женско добротворно здружение, Д. Рјаскова, од Софија.1242 Работејќи
врз натамошниот развој, се родила идеја да се подигне и специјален дом за
нив, а камен - темелникот во 1907 год. требало да го постави Д. Рјаскова.1243
Бесплатно, извесно време, во него работеле егзархиските лекари Ангеле
Константинов Робе, Димитар Шкатров и Георги Николов.1244 Со голем труд
продолжило да живее и да ги прибира сирачињата, па станало и дел од
секојдневниот живот на градот, го посетувале и луѓе кои ги понела големата
идеја за доброчинства кон несреќните дечиња.1245
Сиропиталиштево ќе опстои со големиот труд и ентузијазам што ги
вложувала најмногу Шумлјанска, но тоа, како „бугарофилско“, околу 19121913 год. ќе го укине српската власт. Основоположничката Шумлјанска, која
во меѓувреме доживеела и лични и семејни трауми, никогаш нема да се откаже од оваа активност, повторно како згрижувачка на Македончиња кои
притоа се нашле во Бугарија, во Софија, во 1915 год. ќе формира и следно
на кое му го дала името на својот роден град „Битола“. Истото ќе опстои до
1947 год.
Има тврдење дека меѓу првите сиропиталишта што ќе се основаат во
Битола од странец било и тоа на Британка, г-ѓа Харлеј. Било организирано
веднаш по Илинденското востание, дури и паралелно со тоа на Шумлјанска.
Основачот, г-ѓа Харлеј, инаку, сестра на британскиот генерал Френч,
имала мошне интересен и динамичен живот. Имала две ќерки, д-р Едит, исто
1241. Георги Генов, Двама видни българофили Юлиян и Захария Шумянски, Исторически ар-

хив, г. VI, кн. 13, ноември 2007 - февруари 2008,32-45; Никола Миновски, Битолчанката мајка
Шумлјанска, Македонско научно друштво, Битола, 2014, 7-84
1242. 110 години Бъгарско дипломатическо представителство в Битоля,70, 71
1243. Исто, 75
1244. Исто, 77
1245. Петръ Завоевъ, Цит. дело,134
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како и таа, хуманитарка, и Флоренс, учителка. Дошла во Македонија скоро
веднаш по Илинденското востание и го основала своето прво сиропиталиште во Битола, потпомогана во работата од неколку чесни сестри. Покрај
згрижување деца без родители и без домови, обезбедувала храна и за тие што
имале домови, а биле без дневни оброци.1246 За време Првата светска војна,
заедно со ќерката Едит, повторно се нашла во Битола, повторно со намера
и со свои средства да згрижува сираци. Објектите во кои ги сместувала биле
неколку, последниот во кој засолниште нашле околу 80 рулчиња и дечиња
била куќа во близина на Воениот штаб,1247 извесно време потоа, како побезбедно, го користела и предворјето на црквата „Св. Димитрија“. Кобно за
нејзиниот животот била чајанката од 7 март 1917 год. организирана од Мери
Метјус, пријателка, учителка и директорка на Американското школо кога во
близина на објектот каде имале средба, се случила експлозија, при што парче
прозорско стакло ѝ го пресекло лицето и никакви лекарски интервенции потоа не можеле да ѝ помогнат да ѝ се спаси животот. Пред да биде транспортирана за Солун, во Британските воени гробишта, каде и денес почива, била
преоблечена во маица на Црвениот крст, а како Британка и во британска воена униформа.1248
Меѓу двете светски војни, благодарните битолчани, денешната улица
„Цар Самоил“ ја именувале со нејзиното име, денес таква улица има во
источниот дел од градот. Во периодот 1920-1924 год. преку туристичката
агенција „Јужна линија“ дел од нејзините и други битолски сирачиња нашле
нова татковина, Бразилија.
Сиропиталиште во Првата светска војна формирала и Американската
школа. Се наоѓало во близина на Грчкото женско училиште во кое засолнети
биле не само сираци и бегалци, за кои, во отсуство на дел од редовно вработените, во 1915 год., главната грижа паднала врз Мери Метјус и врз неколкуте други вработени. Името на сиропиталиштево било „Essery Memorial“.
Во одреден период, заради воените состојби, било вознемирувано почесто
од војници, кои, кратејќи го патот, врвеле низ дворот.1249
Набргу ќе се случат Балканските и Првата светска војна, кои ќе донесат нови детски трауми и повторно ангажмани за нив. Меѓу првите засол1246. Петар Бојаџиевски, Рената Бојаџиевска - Цветковска, Санитетот во Македонија за време Бал-

канските војни и Првата светска војна, Битола, 2011, 312/
1247. Д-р Никола Сотировски, Хроника на градот Битола во годините на големата војна (19161918), Прилози, бр. 5, Научно друштво Битола, Битола, 1964, 66
1248. Мери Л. Метјус од Македонија, Едно лично признание од нејзината правнука Пеги Хенсон,
2017, 29-30
1249. Исто, 27
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Сиропиталиштето во Американското школо

ништа што ќе бидат основани било и тоа на милосрдните сестри од редот
„Сен Венсан де Пол“ („калугериците“). Во Битола беа дошле во 1900 год. и останале најдолго од странските мисионери, до 1948 год.1250 Пред неговите порти
повеќепати во утринските часови осамнувале бебиња или малолетни деца препуштани на натамошна грижа на сестрите, зашто родителите не можеле веќе
да се грижат за нив. „Повеќето умирале“, говорат извештаите за нив.1251 Кога
во 1915 год. настанала нова окупација од германските и бугарските воени сили,
се случил проблем со нивното сместување, па дел, преку грчкиот конзул, биле
прифатени во прогрчки ориентирани семејства во градот, другиот, заедно со
една од милосрдните сестри биле згрижени во Солун.1252
Покрај месни, имало и регионални сиропиталишта кои настанале надвор од Битола, а прибирале бездомни деца и сирачиња и од Битола. Такво
едно организирал и големиот американски хуманитарец, мултимилионерот Џон Фронтингем на кое името му било „Дом за деца воени сираци - Џон
Фронтингем“ и низ кое поминале околу 2.850 деца. Пред да се дислоцира од
Битола во Врање, извесно време било сместено и во Гевгелија.1253
1250. Ѓорѓи Димовски - Цолев, Мисијата на француските милосрдни сестри од редот Сент Винцет
де Пол во Битола, Во :Македонско-француски врски, 219-237
1251. Артур Друлез, Историја на редот лазаристи, (превод од француски на македонски јазик во
ракопис, сопственост на Католичката црква во Битола),116
1252. Ѓорѓи Димовски, Писма (документи) 206, 209, 211,215, 222
1253. Петар Бојаџиевски, Рената Бојаџиевска - Цветковска, Санитетот во Македонија...
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Штитениците од сиропиталиштето сликани пред објектот во кој престојувале
во 30-год. од 20 век (Валентин Иљашевич и неговото семејство, сопругата и
двете малолетни ќерки)

Слично оформирала и Даринка (Меибл) Грујиќ („мама Грујиќ“), која
сирачињата од Ниш, Скопје и Битола, беше ги префрлила во Солун, оттаму
со брод и во Тулон (Франција).1254
По Првата светска војна основано било и општинско сиропиталиште во
истиот објект што го подигнала г-ѓа Харлеј во месноста позната како Имарет Маало, каде денес е „Домот за стари лица“ во Битола. Извесно време и
за него, како и за „Домот за стари лица“, управител бил Русинот Валентин
Иљашевич.1255
Пред Втората светска војна постоело уште едно во Битола, „Св. Никола
- Бог дај“, сместено во месноста Будајбунар. Парична помош за 1938 год. од
5.000 дин. за него биле предвидени и во општинскиот буџет,1256 која сума се
повторила и за 1939 год.1257 Богати податоци за него се наоѓаат во Битолскиот архив,1258 се знае дека уште веднаш по ослободувањето новата власт
презела мерки материјално да го потпомогне.1259
1254. Исто, 309
1255. Александар Стерјовски, Битола-Руската колонија, 189
1256. Книга бр. 58, 17 јануари 1938, т. „Потпоре“
1257. Книга бр. 67, 11 јануари 1939, т. „Буџет“
1258. Збирка на издвоени документи, Кутија бр. 1, л. 63
1259. Градски народен одбор (1944...), Кутија бр. 1, 2.240.1.1.10/45-47; Записничка книга на ГНО (1944-

1945), 18 декември 1944, стр. 95
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Следи потоа и бугарското сиропиталиште, кое го носело името „Царица
Јоана“ и кое згрижувало 56 питомци на возраст од 5-14 години од кои 12 биле
девојченца. Осветувањето било направено попладне на 3 јануари 1943 год.
пред повеќе граѓани и видни службени лица од Битола. Воспитувачка станала Анастасија Ненова, а управител Анастас Каранфилов. Бидејќи „децата
биле умни“, а датумот на осветувањето се совпаѓал со Новата година и Божик, дечињава за гостите извеле пригодна програма со песнички и рецитации на кои им било возвратено со пригодни подароци, па Дедо Мраз покрај
украсната елка дарувал слатки подароци, а неговиот пример го следеле и гостите, индустријалецот Данаил Татарчев дарил 35 пара волнени ракавици,
трговецот Христо Секулов - 14 метри платно за пердиња, адвокатот Сотир
Тренчев - 3.000 лева итн.1260
Сиропиталиштево работело додека бугарската власт управувала во
градот, следел потоа краток прекин, до обновувањето. Во месец декември
1944 год. за штитениците и неколкуте калуѓерки кои го одржувале, штотуку
востановената власт доделила 10.000 лева како итна прва помош,1261 во 1945
год. направен бил и нов список на деца без родители,1262 а новото име сега
било на народниот херој Елпида Караманди.1263
Извештаи за сиропиталиштата и за домовите за стари лица има подоста во документацијата на Градскиот народен одбор и истите стојат на
располагање за многу постудиозен труд.1264

Места за политички собири
Некогашните содржини што ги имале средселата, дамнешно востановени и прифатени за културни и за други манифестации, почнувајќи од средината на 19 век ги презеде и ги прошири најзначајната и највлијателната
улица во Битола, „Широк Сокак“. Полека добила значење за нивна презен
тација, станала и место за политички собири и за јавни пораки. Школските
одбележувања на празниците, денот на светите Кирил и Методиј, што ги правеле егзархиските училишта или последното масовно испраќање во вечен

1260. Освещваване на сиропиталището „Царица Йоана“, Пелистерско ехо, бр. 54, Битоля, 9 яну-

арий 1943, 1
1261. Архив - Битола, Фонд Градски народен одбор (1944-...), 2.240.1.10/45-47
1262. Архив - Битола, Фонд Народен одбор на Битолска околија (1944-1965), Кутија бр. 7.1945, ноември, 2.226.3.143/389
1263. Архив - Битола, Фонд Градски народен одбор (1944...). Записничка книга. 1945, стр.103
1264. Архив - Битола, Фонд Градски народен одбор (1944-...), 2.240.1.23/83-84; 2.240.13.50/76
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покој на првенец од гркофилската заедница не можеле да поминат доколку
не се случеле и тие преку широкосокачката артерија.
Малку пред тоа, претпортниот простор на Валијатската порта, оној кој
ја допирал реката Драгор, станал, исто така, место за слични политички и
други собири и пораки. На еден, на 19 април 1895 год., пред маса народ, пред
сиот дипломатски кор, пред многубројната воена и друга администрација,
Абдулкерим паша од уличниот балкон на Валијатот беше ги објави своите
планови за унапредување на работата на потчинетите воени и цивилни службеници и за неговите цврсти намери да работи против тешката корупција и
за значајното нивелирање на меѓунационалните односи.1265
Прогласувањето на Хуриетот повторно се случило од ова место, повторно од истиот балкон, на 1 септември 1908 год., од висока личност на
Валијетот од кој се препорачувале меѓусебна братска љубов и разбирање меѓу
муслимани и христијани и надоаѓање нови, позитивни објави и промени.1266
Поширокиот плац пред Противпожарната служба станало, исто така,
примамливо место за вакви собири. Неколкуилјаден народ, на 13 ноември 1913 год., беше се собрал да ја следи седницата на Општинскиот одбор и да ја доживее свеченоста по повод годишнината од влегувањето на
српските војници во Битола и конечното заминување на петвековниот режим.1267 Оттука првите битолски комунисти, на 10 ноември 1919 год., ги
упатиле своите барања за подобар живот, поправедни односи, некои искажани и на македонски народен јазик.1268 На 15 септември 1923 год. маршалот на сојузничките војски од Првата светска војна, Франше д’ Епере, од штотуку подигната импровизирана бина беше му го предал францускиот „Воен
орден“ за Битола на тогашниот претседател на градот, Драгиќ Пауновиќ, со
кого француската влада беше ја одликувал.1269 На голем народен митинг на
26 ноември 1926 год. овде гласно се застанало против „нечуената и незапамтена голгота“ на Македонците под грчкиот режим.1270 На 17 декември 1936
год. овде говорел и д-р Милан Стојадиновиќ, претседател на владата и шеф

1265. Александар Стерјовски, Битола-Реката Драгор, 318
1266. Петръ Завоевъ, Цит. дело, 130
1267. Пред општином, Општинске новине, бр. 29, 30 новембра 1913, 3
1268. Наша акција у Битоли, Радничке новине, бр. 283-287, 30 новембар-5 децембар 1919
1269. Александар Стерјовски, Француските гробишта во Битола, Во: Македонско-француски

врски, Друштво за наука и уметност-Битола, Друштво за француски јазик и култура-Битола,
Битола, јуни 1999, 401-407
1270. Велики народни митинг, Јужна звезда, бр. 173 (43), Битољ, 26 децембар 1925, 1
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Плоштатката кај Противпожарната единица (османлиски период)

на Југословенската радикална странка.1271 Слични манифестации се одржувале и за време бугарската окупација (1941-1944), како и во првите денови
по ослободувањето.1272
Алтернативни места станале и дворот на училиштето „Кирил и
Методиј“1273 и платото пред Црвената касарна. Она пред касарната требало
да прерасне и во култно место каде ќе се подгрева и шири српската национална идеја.1274
По ослободувањето, почнувајќи од првите митинзи, популарен станал и
просторот меѓу киното „Балкан“ (подоцна Битолскиот народен театар) и хотелот „Босна“ (денес паркинг за лесни коли). Со истата намена продолжил и
во митинзите што следат, кога полу-принудно биле доведувани групации од
околните села, како и во оној од 27 октомври 1945 год. кога биле присутни
околу 5.000 граѓани и кога се претставувале пратениците поврзани со следните уставотворни активности.1275
1271. Величанствен збор Југословенске радикалне странке у Битољу на коме је узео учешћа преко

20 хиљада људи, Вардар, Скопље, 19 новембар 1936, 1

1272. Д-р Трајче Грујоски, Битола, 219
1273. Славко Димевски, Просветната политика на Егзархијата и ученичките бунтови во

Македонија, Култура, Скопје, 1960, 46-47

1274. Наше славље, Општинске новине, бр. 29, Битољ, 20 новембра 1913, 2
1275. Голем предизборен работнички митинг, Пелагонија, бр. 11, Битола, 4 ноември 1945, 2
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Бидејќи ваквите собири станале уште помасовни, скоро и катадневни,
а местово претесно, најновото решение уште во 1946 год. било полуразрушениот хотел „Босна“ целосно да се отстрани и на негово место да се изведе
плоштад, прв вистински плоштад.1276 Со него бројот на присутните уште
повеќе би можело да се зголеми, а таму можеле да се одржуваат и разноразни културно-уметнички манифестации. Истиот добило и име, Плоштад
„Гоце Делчев“.
Кога и тој станал претесен, се дошло повторно до нова, но и истородна
идеја, да се подига друг, уште поголем, на кој ќе можат да се соберат, како
што се говорело тогаш, и „100.000 митингаши“. Кој прв дошол на идеја да се
руши прочуениот Пекмез Пазар и таму да се отвори ксенофобичен простор,
остана тајна, но сигурно бил тема на партиски и други состаноци, каде добил и зелено светло за акција. Наскоро, а во чест на Вториот конгрес на Народниот фронт на Македонија, во 1948 год. проработиле казмите и лопатите
и скоро цела Битола, и машко и женско, и мало и старо, собрани преку разни
младински и други организации, во неработните денови, најмногу во неделите, ги срамнувале вековните објекти со земјата. Во план било да се срушат
и соседната џамија и објектот на Иконому, но, според сознанија од ова време,
по интервенција „од горе“, истите го избегнале ништењето. Во тие масовни,
нестручни, ударнички ангажмани, се дала и човечка жртва, девојка од удар
на камен во градите при рушење на некава тврда градба преку експлозија со
динамит. Локалниот печат тоа не го регистрирал, но, затоа пак, потфатот бил
преполн со опијанувачки воспеви.1277
Следната година, повторно со доброволна работа, отпочнало попло
чувањето и на празниот простор со камени коцки и неговото име сега станало Големиот плоштад „Маршал Тито“.1278

Соколаната
Почетокот на еден од најубавите и најатрактивни наменски спортски
објекти, Соколаната, поврзан е со далечната 1928 год. Ќе се вложат и преголема желба, и премногу ентузијазам, но и изобилно средства додека не им
1276. Димче Грдано, Комуналните задачи на градскиот народен одбор, Братство, бр. 23, Битола, 6

јуни 1946, 3
1277. С. М. (Спиро Мачески), Во неделата над 6000 трудбеници од нашиот град учествуваја во
расчистувањето на месноста каде што ке се подигни голем плоштад, Братство, г. 3, бр. 24 (93),
Битола, 18 јуни 1948, 3
1278. Ж. С., Во неделата над 1300 граѓани зедоа учество во доброволните акции, Братство, г. 4,
бр. 18, Битола, 29. април 1949, 3
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се предаде на оние за кои и бил испланиран и граден, на соколите. Станал
не само градски објект, но и дел од државната програма за развој на соколството, кој, навистина, ќе донесе многу спортски елан среде младите битолчани, но и нескриени просрпски национални идеи и влијанија.
Историјата на градбата е речиси еднодецениска.
Соколското здружение пред Соколаната располагало со дрвена барака,
германска репарација, но бидејќи не ги задоволувала ни најосновните потреби се решило за современ објект, кој, заедно со атрактивниот Офицерски дом во близина, ќе претставувал украс на овој дел од градот. Салата
внатре се планирало да има должина од 30, висина 8 и ширина 14 метри,
покрај тоа, требало да располага и со канцелариски простории, простории
за преслекување, како и толку нужното капатило. Благонаклоноста на градот за него се потврди со отстапување општинска парцела во паркот. Уште
на стартот во иницијативниот одбор за подигање беа се вклучиле поголем
број видни граѓани, со што на акцијата ѝ даде и специфична тежина и тврда
верба дека зафатот ќе заврши успешно.
Градбата требало да чини 500.000 динари, а стартот започнал сосема
скромно, малку и ризично, односно со 60.000 динари, добиени од Сојузот
на соколите, од членарината, како и со 30.000 динари помош од Фондот за
подигање споменик на паднатите бранители на Битола,1279 До 1933 год. биле

Одборот што ја градел Соколаната

1279. Љуб. Соколски дом ће бити једна од најлепших зграда у Битољу, Вардар, Скопље, 18 август
1934, 6
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потрошени 250.000 динари, за кое време вредноста на изведбите пораснала
на еден милион динари, огромни и непланирани средства.1280
Таквите нови состојби условија градбата да тече премногу бавно, односно според дотурот на средствата, да биде и со фази и со преголеми прекини. Предниот дел од фасадата бил довршен во 1931 год. и послужил во
прво време да се сместат канцелариите, додека во ходникот, во кој, заради
недостаток од соодветна сала, биле сместени спортските реквизити и во исто
време тој станал и времена вежбалница. По три години, односно во 1934
год. објектот доби и покрив, електрично осветление и водоснабдување. Водата се користела од воениот водовод, преку приклучокот што бил наменет
за Богословијата.1281 Со желба конечно да ја добие и планираната целосност,
многумина беа се решиле да донираат и лични средства, меѓу другите, трговецот Илија Петровиќ приложил 1.000 динари, директорот на Француско српската банка Јован Шекерџиќ - 500, донации дале и бригадниот генерал
Чеда Јовановиќ, трговецот Владо Јовановиќ и уште неколку други.
Надзорен орган во почетокот бил Русинот инж. Валериј Гусев, по него
Чечељев, по нив и претседателот на општината, инж. Ванѓел Самарџиќ.
Во 1936 год. Соколаната веќе била завршена и се планирало нејзино
свечено осветување. Името што било испишано на атиката било „Храм на
здравјето“, но битолчани за сето време ја именувале „Соколаната“. Во 1941
год. истото е отстрането и на негово место се јави ново, „Пелистерски јунак“,
како потсетување на егзархиското од османлискиот период, кога едно такво
здружение било и доста активно во Битола.
Во Соколаната можело да се цврсти телото преку физичките вежби, но
да се востановат услови и за работа на разни секции, за оркестар, велосипедизам, марионетски театар, библиотека, а во пространата сала се одржувале
и многу успешни академии и популарни предавања1282. Марионетскиот театар во прво време бил, исто така, доста активен и со богата програма, за посетителите на соколскиот курс во месец октомври 1932 год. беше ја прикажал и популарната куклена претстава „Робинсон Крусо“, која, како новина,
била доживеана и со воодушевување.1283
Со 172 редовни членови во 1934 год. Друштвото било едно од најмасов
ните, кое влијаело и ги анимирало и соколските друштва од околните се1280. Љуб. Д. Лазичић, Соколска скупштина у Битољу, Вардар, Скопље, 19 јануар 1933, 3
1281. В. Ч. В., Битољчани помажу довршење сколског дома у Битољу, Вардар, Скопље, 24 ноем-

ври 1934, 3
1282. Љуб. Д. Лазичић, Соколска скупштина у Битољу, Вардар, Скопље, 19 јануар 1933, 3
1283. Проф. Велимир М. Петковић, Два корисна соколска течаја у Битољу, Вардар, Скопље, 23 октобар 1932, 6
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ла.1284 Негова амбиција била од општината да добие земјиште околу домот,
кое би се употребило за надворешно летно вежбалиште, се планирало да се
подигне дури и летен базен.
Само што била предадена за употреба, Соколаната послужила не само
за вообичаените спортски активности, кои се правеле под надзор и грижа на
стручни лица, и за многу културни манифестации, меѓу другите, голема музичко - спортска академија која изобилувала и со настапи на оркестри, рецитатори, а и спортски изведби, една се случила и на празникот Дуовден во
1936 год.1285
Осветувањето требало да се случи во 1936 год. и тоа да се поврзе со два
значајни јубилеја - 15 години од основањето на Соколското друштво и 20 години од битката на Кајмакчалан.1286

Школи
Медреси
Османлиите донесоа новини и во образованието, за разлика од христи
јанското, манастирското школство, не само што го подигнале на повисоко
ниво, во двестепенесто, и во, условно, основно (мектеб) и во, условно, средно
(медреса) и му дале можност на секој млад човек да има избор и да стане
имам, оџа, муезим и слично, или да се определи за световна должност, да
биде административец, писар, мудерис, кадија и сл.
Како и манастирските и османлиските училишта никнеле исклучиво
околу верските објекти, џамиите и, наспроти манастирските, кои ги основале
манастирите, вториве биле дар од богати муслимански верници кои оставале
и средства за нивно континуирано и непречено работење, за плати на вработените, издршка на интернатите, зашто школувањето било од интернатски
тип, понекогаш, доколку им припаѓале на побогати вакафи, и за стипендии
на посетителите, учениците (софтите).
Најраната и најразвиената битолска медреса била „Исхак челебијната“,
основана во првата деценија од 16 век, заедно со истоимената џамија и со
комплексот објекти во кои спаѓале имаретот, мектебот и неколкуте при1284. Соколско друштво у Битољу, Вардар, Скопље, 6 февруар 1934, 5
1285. Соколске приредбе о Духовима у Битољу, Вардар, Скопље, 5 јуни 1936, 2
1286. У 1936 години битољски соколи ће осветити свој нови дом и прославиће 15 - годишњицу

постојања свога друштва и 20 - годишњицу кајмакчаланске битке, Вардар, Скопље, 7 февруари
1936, 2
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дружни помошни објекти. Според планот, требала да има десет автономни
простории, издвоени и со посебна ограда обележана, како и со внатрешни
меѓусебни патни врски.
Првиот мудерис (учител), според личната желба на легатот, кадијата
Исхак челеби, станал едниот од неговите синови, додека двата други, исто
така, биле со функции во склопот на вакафот, вториот станал мутевелија
(управител), третиот назир (надзорник). Медресава имала и скромна библиотека, оформена исклучиво од фондот на личните книги на ктиторот.
Низ медресата како учители продефилирале доста познати за тоа време
педагози, со плата која била за почит. За софтите кои доаѓале од разни места
бил предвиден не само бесплатен интернатски престој и стипендии во висина што не трпела никакво потценување.
Втората, „Турската медреса“, оформена нешто подоцна, била лоцирана
во другиот крај на Битола, во Долната Чаршија (денес Рибарницата) во комплексот на „Хаџи Махмуд џамијата“, која се возобновува деновиве. Се состоела од мектеб и од други, главно, помошни простории, имала и многу дуќани
кои сè уште постојат. Во првата деценија од 20 век била проширена, добила
уште една училница и оддел за престој на учениците.
Со медресата во првата битолска џамија, „Сунгур чаушовата“, случајот е
поинаков, формирањето не е поврзано нити со ангажманот на основачот на
џамијата, нити со нејзиното подигање, туку со учениците кои произлегле од
неа и е од нешто подоцнежно време, настаната е некаде меѓу 1468 и 1528 год.
и била финансирана за целото време од богатиот Сунгур чаушовиот вакаф.
Од приближно овој период е и „Коџа кадијната медреса“ позната и како
„Ахмед ефендијната медреса“ или „Медресата на стариот кадија“. Се наоѓала
покрај истоимената џамија во горниот дел на Битола, подоцна познат и како
Горен Дрвен Пазар, била со заеднички ограден простор и висок ѕид. Станала
популарна и радо посетувана најмногу заради понапредното образование
кое нудело и световни предмети, со што овозможувала полесно административно вработување. Во 1854 год. мутевелијата дозволил да се подигнат и неколку дуќани околу неа (денес, освен џамијата, нема ниту еден од нив, а работи некаков мал автосервис).1287
Медреси имало и во останатите поголеми џамии, во „Јени џамијата“,
„Гази Хајдар кади џамијата“, во „Шериф беговата џамија“ и во уште неколкуте други.
Основните предмети во медресите, освен исклучоците, биле во врска
со релегијата, најмногу со толкувањето на „Куранот“ и со основните прин1287. Сиџил, 1854, ноември, 21. (1271, сафер , 29), лист 35/3
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ципи на исламот. Се изучувале принципите и на „Шеријатското право“,
арапскиот, персискиот и турскиот јазик. Наставата имала три степени, а
времетраењето на школувањето зависело од успехот во совладувањето на
наставната материја. Часот започнувал со молитва и траел додека не се
совладала определената материја за тој ден, а дипломата се добивала по
завршувањето на третиот степен.
Наставникот бил стожерот во школото, имало случаи, како и во стара
Атина, кога заминувал омилениот и популарен наставник во друг град или
медреса, по него да поаѓаат и голем број дотогашни негови ученици. Наградата негова била дневна и многу зависела од богатството на вакафот на кој
таа ѝ припаѓала, а неговото назначување било со документ издаден од кадиаскерот на Румелија или од Високата Порта. Воннаставното задолжение
му биле и толкувања на „Куранот“ и на нејасни одредби од „Шеријатското
право“ кога истите биле барани и од обични граѓани.1288

Француските школи
Француските школи во Битола имаат историја од еден век, а почетоците треба да им се бараат во средината на 19 век, кога била востановена и
Католичката мисија. Основоположник и на Мисијава и на првото француско
школо бил лазаристот, отец Жан Жозеф Лепавек, кој во Битола беше дошол
од Солун во 1850 год., со потврдено искуство од слични ангажмани,1289 а работата во Битола беше ја отпочнал во 1856 год.1290
Како претставител на големата Франција воопшто не се колебал повремено да влијае врз турските власти во врска со разноразни проблеми на населението, понекогаш и за ослободување и од затвор на симпатизери или
членови на делото што го работел.1291 Уште полесно му било откако во 1864
год. била основана и Унијатско црковно-училишната општина во Битола на
чело со Димо Папуџијата, кога била и правно регулирана, имала свој печат,
можела да назначува учители, свештеници, да има дури и претставител во
меџлисот.1292

1288. Александар Стерјовски, Медресите и медреското образование и воспитување во Битола, Во:

Воспитанието и образованието во Битола, Друштво за наука и уметнст-Битола, Битола, 1990, 83-94

1289. Македонија во делата на странските патописци, 1879-1888, 64
1290. Британски документи за историјата на Македонија, том 4, 172
1291. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 293
1292. Александар Трајановски, Појавата на унијатски, протестантски, влашки и еврејски црковно-

училишни општини во Македонија во 60-те и 70-те години на XIX век, Зборник на трудови,
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Во 1856 год., само што се организирала како мисија, беше го оформил и
првото училиште на француски јазик на „Широк Сокак“. Во почетокот работело со двајца фратри,1293 но како новина, а и со својот современ педагошки
пристап, станало интересно за граѓанството. Според британскиот заменик
конзул во Битола, во 1863 год. училиштето прибрало 26 Македончиња над
20 години возраст, по потекло од Велес, Прилеп и Тиквеш, од кои четири добиле и стипендија, со кои работел и учителот Васил Манчев,1294 а во 1865 год.
бројот им нараснал на 50, што било сосема солидна бројка за едно ново, уште
и прво на списокот странски училишта.1295 Покрај на француски, наставата
се изведува и на словенски (бугарски) јазик, новина во средина каде суверено владеел грчкиот јазик. Сето тоа овозможило покрај деца од семејства
кои ја исповедувале католичката вера, покрај Македончиња, да го посетуваат
и деца од видни семејства од еврејската заедница, па и керќи, што посебно
изненадува, на моќни османлии. Се предавале веронаука, света историја,
граматика, аритметика, географија, гласно читање и пеење. Школово имало
и интернат во кој престојувале екстерните ученици.
Во учебната 1883/84 год. бројот на учениците, од непознати причини, се
намалил на околу 20.1296
Откако женската паралелка, сепак, се востановила, започнале да се
прават напори истото да прерасне и во посебно женско училиште, но заради ургентната и решителна интервенција на рускиот конзул Хитрово врз
валијатските власти, а со цел да му се застане на патот на католичкото и
француското влијание, идејата не се реализирала.
Како напредно и огледно училиште им го привлекувало вниманието на
повеќе странци кои во бранови ја посетувале Битола, меѓу другите, го регистрирале и англиските мисионерки Мекензи и Ирби (1863),1297 а и Русинот
Н. Овсјаниј (1898),1298 но и други.
За да стане уште попривлечно, лазаристите правеле обиди како учители
да вклучат не само Французи, а и месни жители, меѓу првите со кои бил склу-

бр. 9, Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија-Битола,
Битола, 1988, 55
1293. Политическия и економическия сведения о Битолскомъ виляете, собранния россиско
императорскимъ вицекосуломъ Н. Скрябинимь, 28
1294. Британски документи за историјата на Македонија, том 4, 158-159
1295. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 26
1296. Политическия и економическия сведения о Битолскомъ виляете, собранния россиско императорскимъ вицекосуломъ Н. Скрябинимь, 32
1297. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 563
1298. Цветан Станоевски, Како ја видоа Македонија, Македонска кнга, Скопје, 1978, 61
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чен таков ангажман биле Васил Манчев и Јордан Хаџи Константинов-Џинот.
Обидот да се изведе и со докажаните и популарни учители Димитрија Миладинов и Крсте Петков Мисирков, не вродиле плод, макар што, како и во Солун, имало ветувања за привлечна материјална награда, дури и за предвремена исплата на платите.1299
Некаде пред новиот, дваесетти век, училиштево прераснало и во
прогимназија, со што го достигнало зенитот во својот растеж, но тоа веќе
бил и неговиот крај.1300
Објектов, односно школото со мисијата, конзулатот и црквата, на 14
февруари 1909 год. настрадале од „страшен пожар“. Немало навистина човечки жртви, а и ценетата документација со големи напори била спасена, но
сé друго изгорело. За жал, покрај оваа, во 1916 год., следувала и друга, уште
поголема несреќа, гранатирањето и големото ништење.1301
Католичката мисија уште во првите години беше се здобила со значителен имот, откупувајќи го полека и континуирано, од кој влечела и значителни средства, кои потоа ги вложувала за својата работа, а и за школото.
Со изнајмување простории на двата први странски конзулата (францускиот и австрискиот) разрешувала проблеми за покривање на трошоците
на мисијата, а приход добивала и од неколкуте дуќани од приземјето.1302
Имала и поголемо земјиште од источната страна на Мисијата, кое лазаристите беа го преобразиле во огледна овошна и зеленчукова градина, чии
производи ги користеле за свои потреби, а бидејќи одгледувале и нов вид зеленчук и овошје, донесени од Франција, многукратно повлијаеле и врз преобразбата на исхраната на месното население, зашто за нивно одгледување
пројавиле интерес и месните бавчанџии. Надвор од градот поседувале и лозје
кое самостојно го обработувале, со што се потврдиле и како добри стопанственици.1303
Во 1904 год. училиштево им го препуштиле на браќата маристи,
исто така, француски мисионери, кои беа се специјализирале во работата со ученици и кои нивото на наставата уште повеќе беа го подигнале,
преобразувајќи го и во повисок ранг. Маристите се сместиле не во експлоатираните објекти на „Широк Сокак“, туку изградиле сопствен, наменски
објект, во близина на лазаристичкиот, но од неговата источна страна (де-

1299. Македонија во делата на странските патописци, 1879-1888, 64
1300. Александар Крстевски, Француските училишта во Битола 1856-1947, 98
1301. Исто, 81
1302. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 293, 653
1303. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 157
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нес Работнички униврзитет), кој имал солидни простории за работа во
двата ката, а во приземјето имале и 11 дуќани.1304 Во 1905 год. го посетувале
55 ученици чиј број во континуитет растел, зашто и интересот за францускиот јазик се зголемувал1305 Во периодот од 1915-1918 год., заради воените
состојби, школово времено било затворено и послужело како штаб за бугарската војска, подоцна и за француската. За време Првата светска војна, кога
овој дел од градот бил скоро срамнет со земјата, поминало, за чудо, со незначителни штети, односно само со рушење на покривот.
По завршувањето на војната продолжило некое време со работа, но
било принудено наставата да ја сообрази со новите српски школски прописи, односно да го прифати српскиот јазик како наставен. На крајот и тоа
не било доволно, па во 1927 год. маристите морале да ги пакуваат куферите
и да заминат од градот. Бидејќи објектот бил подигнат на имот од Вакуфското меариство, според тогашните прописи и сите градби што биле на него
му припаднале на меариството, според тоа, и тие на маристите. Во широкиот двор од западната страна, сè уште постоела скромна џамија, која не настрадала од бомбардирањата и која уште долго, без минаре, се одржала како
теќе. Бидејќи Меариството во 1934 год. решило да ги отуѓи сите што ги поседувало, и тие од Французите, а Општината пројавила интерес да ги откупи,
со план во еден да го смести и планираниот Народен универзитет, донесла
решение да учестува во лицитацијата со намера средствата да ги извлече од
буџетот од ставката „непредвидливи трошоци“. Лицитацијата била одржана,
објектите ѝ припаднале на Општината и во оној на меаристите, како и што се
планирало, навистина бил сместен Народниот универзитет, а денес ги користи Работничкиот универзитет - Битола.1306
Францускиот јазик и францускиот школски систем во Битола, меѓутоа,
продолжиле со работата, сега со милосрдните сестри од редот „Сан Винсет де Пол“, кои во Битола беа дошле од Солун, на 8 ноември 1900 год., а по
инсистирање на лазаристите. Во прво време школово работело со 19 милосрдни сестри чиј број се менувал по потреба. Истото веднаш станало популарно и мошне посетувано, зашто претставувало целосна замена на предходните угаснати француски училишта кои оставиле позитивни траги и
интерес за изучување на францускиот јазик, кон тоа, сестрите организирале и сиропиталиште, работилница, а и добротворен диспанзер, кој секој
ден бил преполн со болни кои бараат лекарска помош, особено зашто

1304. Ѓорѓи Димовски, Писма (документи)..., 196-7, 206
1305. Исто, 244
1306. Книга 34, 25 април 1934, т. 1
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и прегледите и лекарствата биле бесплатни.1307 Има тврдење дека за свое седиште беа ја одбрале некогашната Влашка гимназија каде останале и до конечното заминување, до 1947 год.1308 За своето познавање на францускиот
јазик многу битолчани најмногу му должат токму на ова училиште, а и припадноста на Македонија кон франкофонската групација земји, се должи на
трите битолски француски училишта.
Објектот на милосрдните сестри двапати настрадал, еднаш во бомбар
дирањата за време Првата светска војна и уште еднаш при експлозијата на
Отвореното џепане, во 1922 год., за чија обнова биле вложени прилични
средства. Долгата, уличната зграда, на кое место денес се наоѓа објект со
повеќе индивидуални станови, служела за престој на сестрите, за пречек гости, а тука се наоѓале и клавирите каде учениците ги совладувале часовите
по музика. Во долниот кат се добивале и меѓучасовните оброци планирани
за сите посетители на училиштево, а од другата страна на улицата била организирана шталата со крави, од каде се добивало млеко за учениците, која
ја опслужувал вработен, по националност Турчин. Во дворот имало уште
4-5 објекти наменети за претпладвневна и попладневна настава, едната за
момчиња, другата за девојки, а третата била сиропиталиште. Диспанзерот
бил прилепен од западната страна на објектот на наставниците.1309
Крајот на школово, а и на католичкото мисионерско присуство во Битола се случило во 1947 год., кога заминале и последните милосрдни сестри,
познати среде битолчани како „калуѓериците“, препознавани најмногу по
униформите и карактеристичните бели крилести капи, слични на големи
птици во лет.
Мал историјат и за ова училиште направен е во 1951 год. и тој и натаму
чека студиозен истражувач.1310

Рани грчки школи
Добро организираната и богата грчка Црвено - училишната општина
околу 1830 год. успеала да востанови образование на грчки јазик на две нивоа, основно и прогимназиско, кое било и најнапредно во долгата историја
на школството во Битола. Прогимназиското („Нижата гимназија“) имала пет

1307. Македонија во делата на странските патописци, 1879-1888, 65
1308. Артур Дурлез, Цит. дело , 102
1309. Сеќавање на Станко Бутурац, пензионер, ученик во школово
1310. Архив - Битола, Фонд Народен одбор на Битолска околија (1944-1965), Кутија бр. 54,

2.226.54.11/67-69
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одделенија со по 25-30 ученици и двајца наставници, едниот бил енциклопедистот Варнавас, другиот, неговиот помошник.1311
Тоа е почеток, по што следи период на богат развој. Десетина години
подоцна во центарот на градот, вон дотогашните навики кога биле закупувани индивидуални станбени објекти за да послужат за школи, се случило
да биде испланиран и подигнат наменски објект, исклучиво за школска потреба. Ги поседувал перформансите за современа настава, располагал со
училници и кабинети, широк двор за воннаставни активности, а и современа
школска опрема. Кога во 1845 год. пребирливот и критичен доцент на Казанскиот универзитет, Русинот Виктор Иванович Викторович, ја посетил Битола и направил посети во неколку поважни институции, го посетил и школово и се изразил мошне пофално за него.1312 И Јордан Хаџи Константинов
– Џинот го посетил, но десетина години подоцна, во 1855 год., и утврдил дека
било подигнато во 1847 год., дека благодарејќи на својата градба и необично
богатата библиотека од околу 2.000 книги, станало школо „најдостославно
в Турција“. За жал, зимата истата година, кога националистички расположени прогимназијалци одржувале потајни состаноци подготвувајќи се да
дигнат авантуристичка антитурска револуција, запалиле и заборвиле на
огнот во печката, по што школово „изгорело во пепел“. 1313 За 3 еврејски
школи и 2 грчки (една за девојки) во 1856 год. говори и францускиот вицеконзул Де Буга.1314 Русинот Н. Освјаниј (1898) говори, пак, за многу богати и
влијателни Грци кои имале машка и женска гимназија, 3 основни училишта
за момчиња и 4 за девојчиња, потоа и за болница, за богати цркви и свој епископ.1315
На местото на опожареното школо потоа ќе се подигнат три нови
објекти, најубавиот и најсовремениот бил Машката гимназија, аголниот бил
Основното училиште, а во внатрешноста меѓу двата, се наоѓал и интернатот.
Пространиот двор ги обединувал и таму се изведувале ученичките свечености и спортските натпревари, најмногу во врска со завршетокот на учебната година. Најубавиот бил гимназискиот, кој при крајот на 19 или почетокот на 20 век добил и спортска сала, единствена во градот и пошироко.
Софијанецот А. Шопов при посетата на Битола, во крајот на 19 век, обико-

1311. Пандели Цалис, Цит. ракопис, 8
1312. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 571
1313. Јордан Хаџи Константинов - Џинот, Избрани страници, Приредил Блаже Конески, Мисла, 1987, 63
1314. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола, Белег де Буга, 44
1315. Цветан Станоевски, Цит. дело, 56
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Машката грчка прогимназија

лил и тој поголем дел од егзархиските и патријаршиските школи, за последниве дал многу висока оценка, тврдејќи дека се најубави.1316
Тоа е основата за развојот на школството на грчки јазик во градот, оттаму и бројот на учениците во еден период да нарасне до неверојатни 1.500
посетители1317 и благодарејќи на ваквото школство грчкиот јазик во Битола
се зборувал поправилно, како што сведочи еден странец - патник, отколку во
многу грчки градови и села.1318
Во горната гимназиска сала меѓу двете светски војни, во отсуство на попогодна, долго време се одржувале и седниците на општинската самоуправа,
како и театарски и други настани, па Општината честопати била расположена да интервенирала и со градежни и други зафати.
Објектот на денешната Национална и универзитетска библиотека „Св.
Климент Охридски“ се состои од два дела, архитектонски со крајно различен
дизајн и од два неспоиви периода. Десниот, гледајќи кон него, има современа
изведба, граден е во нашите дни, постариот, левиот, ги носи обележјата на
своето време. Заеднички се со приемлив компромис, кој и визуелно, надворешно и содржински, лесно се усогласуваат.

1316. А. Шоповъ, Цит. дело, 265
1317. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 26
1318. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1808, 31
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Годишни спортски изведби во дворот на Машката гимназија

Годината на настанувањето на постариот не е уточнета, но му припаѓа
на времето на подемот на образованието на грчки јазик во градот, а тоа се
последните децении од 19 век. Големиот добротвор, извонредно богатиот
Јован Димитриу - Пиника, трговец со памук од Александрија (Египет), како
и неговиот брат Теохар, според тврдењата, се најзаслужни за подигањето
и за долгорочната материјална издршка.1319 Во него била сместена „Грчката
женска прогимназија“,1320 која била „прекрасно здание...кое направило голема
полза за еленизацијата“, кое, споредено со егзархиското училиште („забутано
во една ниска куќарка“), израснало и во вистински украс на градот.1321 На овој
му претходел и постар објект, зашто женско училиште на грчки јазик постоело уште во 1865 год.1322 Тука, додека не се формирале романските (влашките)
училишта, се школувале и девојки од влашката заедница, кои, како што се
тврди, со многу мака го совладувале туѓиот, грчкиот јазик.1323
Покрај тоа, 100 - 150 златници браќата Пиника секоја година одвојувале
и за помош, чеиз, за сиромашни ученички, благодарејќи на кои извесен број
се мажеле и формирале семејства. Исто така, со нивна помош се издржувала

1319. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1808, 31
1320. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 31
1321. Аноним, Битолско, Преспа и Охридско, 9
1322. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 26
1323. Македонија во делата на странските патописци, 1903-1904, 93
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и цивилната болница „Евангелизмос“ („Благовест“), а се изведувале и други
благородни акции, по што кон нив се негувал посебен пиетет. Фотографијата
на едниот, Јован, и денес се наоѓа во помошните простории на црквата „Св.
Димитрија“, за чие обновување, замена на покривната конструкција, исто
така, приложил материјален дар, кое станало и основа на црквените годишнини и литии, паралелно со иконата на св. Димитрија, низ битолските улици
да маршира и неговата фотографија.1324

Американското школо
Уште од самиот почеток на востановувањето на Протестантската мисија
во Битола, за стационар на најновото странско школо, „Американското
школо“, мисијата беше се определила за „градскиот дел“, оној што забр
зано се преобразувал од муслимански во христијански. Навистина наоколу
сè уште можеле да се забележат ретки муслимански богомоли и гробишта,
кои полека како ислужени се заборавале и напуштале. Во близина веќе почнал и зачеток на подигањето христијански индивидуални станбени објекти,
следувале потоа понаисток и училишта, сите грчки, основното, па „Машката прогимназија“, кои, заедно со интернатот што набргу им се приклучил,
оформиле помал комплекс, чиј наследник е денешното ОУ „Гоце Делчев“.
Покрај овој, уште еден комплекс, кој бил малку понајуг, каде отспротива подоцна ќе дојде и Британскиот конзулат, на поширок празен простор
започнал да никнува и да се оформува друг комплекс, тој на „Американското
училиште“. Се граничел со денешните улици „Ленинова“ (север) „Св. Климент Охридски“ (османлиските „Слоновска“, потоа „Султанска“) (исток),
„Стевче Патако“ (запад) и „Стив Наумов“ (југ). Покрај него на улица „Ленинова“ се појавила и „Грчката женска прогимназија“ и некаков идивидуален
објект со поголема бавча (подоцна Адвентистичка црква), па „Романското
основно училиште“ и „Бугарската машка прогимназија“ (исток) (подоцна
Гинеколошкото одделение од „Старата болница“), а од југ, покрај неколкуте
индивидуални домови и Евангелистичката богомола, на чие постоење и денес потсетува заѕиданиот нејзин влез (ул. „Стив Наумов“ - 18) и сочуваниот
натпис „Евангелистичка црква - основана 1886“.
Школото во комплексов било именувано „Американско школо за
девојки“ и истото излез имало на две улици, на исток на тогашната „Султанска“ улица, а на запад денешната „Стевче Патако“. Главниот влез - излез бил
на источната улица, другите биле помошни, биле, всушност, фрекфентни
1324. Завештање једне богате Битољчанке, Вардар, Скопље, 27 март 1934, 4

366

Александар Стерјовски

Јавни градби од посебна намена

План на комплексот на Американското школо

комшикапи. Заради индивидуалните објекти, најмногу заради „Романското основно училиште“ и „Бугарската машка прогимназија“, пристапот од
школово до „Евангелистичката богомола“ можен бил преку дополнително
изведен капиџик или верниците и учениците да прават лев или десен уличен круг.
Западната улица му припаѓала целосно на „Американското школо“ и
тука нанижани биле неговите помошни објекти кои ја вршеле функцијата на
пералница, сушилница за испраните алишта, на штали и со други, слични,
задолженија, тука се наоѓал и домот на управителот на училиштето. Низ дворот се шаркале најмалку три бунари и сето тоа било зацелено со долга, заедничка ограда.
Два објекта внатре доминирале, обата од приземје и кат и обата со сутеренски простории, кои повеќе биле полувизбени, зашто со поголемиот дел
извирале над земјишното ниво, оттаму и за влез на првиот кат да се користат 7-8 мермерни скали, заштитени со висок покрив изведен со столбови.
Објектот на интернатот бил правоаголен и одел паралелно со подоцнежната
Адвентистичка црква.
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Интернатот (десно) и училиштето (лево, со висок влез)

Централниот, истовремено и најголемиот објект, било училиштето,
било во квадратна форма на местото нешто поназапад од денешното седиштето на ВМРО - НМ. За да бидат меѓусебно поврзани и функционални, архитектот, чие име остана непознато, беше испланирал влезовите да им гледаат
еден во друг.
Кога комплексов почнал да се изведува и да се организира, нема точни
податоци, но нема да се погреши ако се тврди дека се случило не подоцна од
датумот на доаѓањето на првите претставници на Конгрешанската мисија од
Бостон (САД). Според едни, тоа било во 1873 година, додека, според Тимаев,
службеникот од рускиот конзулат, еден мошне добро информиран хроничар за Битола и порано, односно во 1865 год.1325 Бидејќи се работи за разлика од 8 год., мошне важно е да се утврди дали податоците на Русинов се
поверодостојни и дали треба истите да се внесат во историјата на ова училиште, според тоа, и на битолското школство воопшто. Веројатно се работи
за замена на податоци, почетокот на верската евангилистичка дејност да се
поврзува со почеток на работата на училиштето. Меѓутоа, треба да се има
предвид и еден друг податок, дека во Битола и пред пристигањето на конгрешанските мисионери, д-р Аристидес, Грк, во својот дом во Битола беше веќе
1325. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 26
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започнал да го предава евангелието, кое, за некои, се зема и за старт за евангелистичкото присуство во Битола.1326 Прашање е, меѓутоа, дали и тој датум
е и најран, зашто, ако се прифати тврдењето на двете Англичанки Мекензи
и Ибри, кои престојувале во Битола во 1863 год., и дека сопругата на англискиот конзул и пред тоа правела обиди за формирање протестантско училиште за девојки во Битола, произлегува дека присуството на евангелистите
е уште од постар датум.1327
Стартот на училиштево бил проследен не без шпекулации, најмногу во
врска со материјални измами од месните профитери,1328 сосема очекувано
и со опонентен однос на француските лазаристи.1329 Имало тврдења дека и
намерата на евангелистите била најмногу привлекување деца од еврејската
заедница,1330 дека нивната појава во градот имала сосема слаб одек и
влијание среде месното населението1331 итн. Инаку, образец за огранизација
и работа на ова школо послужило протестантското училиште од Атина, во
кое школувањето било бесплатно, оттаму и мошне привлечно, па и бројката
на посетителите да стигне и над 400.1332
Основоположници на Конгрешанската мисија и на „Американското
училиште“ во Битола станале J. W. Bairds и E. W. Jenneys (1873), Lewis Bond
(1882), W. E. Locke (1885) и многумина други, меѓу нив и многу жени, некои
кои поминале и по неколку децении (Мери Л. Метјус, А. Павлова, Хариет Кол
- директорка и др.).1333
Школово било замислено да нуди настава на бугарски јазик за девојки,
но со време започнало да прима и ученици, да дава социјална заштита и
за деца без родители, со што прераснало и во сиропиталиште. Помагало
и во банкарски трансакции, преку него се пренесувале и материјални заштеди на македонските печалбари на работа во САД до семејствата во татковината, кога прекуморските патишта станале несигурни. Информации за

1326. Dragan Velešanov, Протестантизам у Македонији 1868-1922, Bogoslovni institut, Zagreb, 2007, 90
1327. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 581
1328. Спиридон Гопчевић. Цит. дело, 118
1329. Ѓорѓи Димовски, Битолските училишта до 1918 година..., (Во: Гимназијалното образо

ваниие)14-19

1330. Симон Дракул, Цит. дело, прв том, 199
1331. Цветан Станоевски, Цит. дело, 61
1332. Македонија во делата на странските патописци, 1875-1878, 170
1333. А. Митев, A. Mitev, The Congregational mission from 1873-1924, Конгрешанската мисија од

1873-1924 г., Битола, 2006, 3; Мери Л. Метјус од Македонија, Едно лично признание од нејзината
правнука Пеги Хенсон, 2017; Dragan Velešanov, Cit. delo, 90
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школово дале неколкумина кои ја посетиле Битола, еден е и Густав Вајганд
(1889-1890).1334
Меѓу интересните страници од историјата на школово е и информаци
јата дека во него на школување поминaле и Грегори и Катерина Цилка,
брачниот пар, познати од „Аферата Мис Стон“,1335 потоа и неколкумината
членови од семејството Киријаз, кои го посетиле САД, прераснале и во протестантски мисионери и културни дејци во Албанија и Македонија (Герасим,
Севантија и Параскева).
Во учебната 1883/4 година училиштево имало едно одделение со 10 ученици и еден учител и уште едно со 3 одделенија за девојки, со 28 посетителки, со 3 учителки.1336 Во 1885 год. ученичките нараснале на 95, од кои 55
престојувале во интернатот, а матурските испити што биле изведени на 20, 21
и 24 јуни, биле оценети со висока оценка.1337 Во учебната 1888/9 год. имало 3
одделенија со по 20 ученички со кои работеле 3 учителки.1338 Бројот на учениците најмногу пораснал во текот на Првата светска војна (1916) и изнесувал
125 и поврзан е најмногу со заштитничкиот однос и бесплатната храна што
се добивала во него.1339 Учениците, инаку, доаѓале од цела Македонија, доста
биле и од непосредното соседство (Киријаз), некои станале и дел од оној познат економски егзодус Македонци во САД.1340 Интересни се случаите кога,
не само христијани, и напредни османлии свои блиски да упатуваат тука, еден
е и Енвер беј, водач во Младотурската револуција, кој својата помлада сестра
Мелиха, беше ја довел, навистина не за долго, па откако реакциите од Константинопол станале преостри, бил принуден да ја повлече.1341
Истражувањата направени по влегувањето на српската власт во Битола (1912) дале и некои други податоци, говорат дека основач на школово
било Американското протенстантско мисионерско друштво „The Amerikan
Board of Commissioners of Forein Mission“, дека било испостава на познатиот
„Робертов колеџ“ од Истанбул, дека примало деца од христијани, првенствено егзархиски. Во 1912 год. имало 4 одделенија основно училиште и 5
1334. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 32
1335. Македонија во делата на странските патописци, 1894-1902, 169
1336. Политическия и економическия сведения о Битолскомъ виляете, собранния россиско им-

ператорскимъ вицекосуломъ Н. Скрябинимь, 32
1337. Проф. д-р Силвана Сидовска-Чуповска, Просветните пропаганди и училиштата во Битола,
Во: Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски...339
1338. Аноним, Битолско, Преспа и Охридско, 11
1339. Мери Л. Метјус од Македонија, 26
1340. Соопштение на Владимир хаџи Јовановски, пензионер од Битола
1341. Мери Л. Метјус од Македонија, 15
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одделенија прогимназија. Школувањето и во основното и во прогимназијата
траело 7 години, а се изучувале предметите: француски јазик и книжевност;
Историја; Географија; Читање и рецитирање; Аритметика и алгебра; Геометриско цртање; Геометрија и тригометрија; Аритметика теориска, алгебра,
космографија и механика; Физика; Хемија; Познавање на природата; Естаственица; Филозофија; Книговодство; Хигиена; Практични поуки; Цртање;
Краснопис.1342
Тешките години за школово отпочнале веданаш по Првата светска
војна и биле поврзани најмногу со генералниот однос на државата кон
странските мисии. Единствениот благонаклон останал притоа само кон
Француската мисија заради познатите односи на Србија со Франција, додека
Протестантската мисија и нејзиното школо се нашле на бришан простор.
Бугарскиот јазик веднаш требало да се замени со српскиот, кое и ургентно
било направено, а особено тешко станало кога во 1921 год. паднала одлуката
во Битола да се востанови „Српската православна богословија“, „а со цел да
се сузбива влијанието на некои странски школи во Битола, кои го попречувале правилното верско и национално воспитување на нашиот подмладок“, мислејќи притоа најмногу на „Американското школо за девојки“.1343
Се шпекулирало и дека вработените во него соработувале со некоја странска
држава и сето тоа ќе потрае до 1924 год., за кое време управувањето на школово им било препуштено на методистите, кои вложувале големи напори
да го одржат во живот. На 1 мај 1923 год. била организирана и „една мала и
интимна свеченост“ со неколку рецитации на ученичките,1344 на Божик
1924 год. се приредила и мала драма од три лика, кои ги толкувале Викторија
Петровиќ (горопадната господарка), Керафилка Темкова (благородната слугинка) и Славка Јонке (Божјиот дух), настан, за кој пишуваше и локалната
„Јужна звезда“ презентирајќи ги притоа овие импресии со овие оценки: „Пиесата во секој поглед беше успешна, па на авторот мис Камерон и како под–
готвувач може да ѝ се честита“.1345
Во меѓувреме течеле т.н. „позајмувања“ наставни предмети и објекти за
наставата и за интернатот за Православната српска богословија продолжиле,
презентирани како „купувани“.

1342. Др Влад. К. Петковић, Средње и стручне школе у ослобођеним крајевима, Београд, 1912, 26
1343. Извештај за школслку 1932/33 годину, Српска православана богословија у Битољу, Битољ,

1933, 9

1344. Дневне вести, Битољски трговински гласник, бр. 17, 2 мај 1923, 3
1345. Божићни концерат, Јужна звезда, бр. 86, Битољ, 2 јануар 1924, 2
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Не гледајќи повеќе никаква перспектива, училиштево сведено и на симболичен број исплашени ученички, мис Камерон, во 1924 год., заминала од
Битола и тоа било крај на ова училиште.
Битолчани, за жал, сосема малку знаат за него, не знаат ниту дека и постоело, уште помалку и за неговиот придонес во школувањето и заштитата
на младите битолчани, оттаму станува обврска на градот, ако не за друго, барем на местото каде се наоѓало, да се постави некаква спомен-плоча која ќе
потсетува на него.

Објектите на Нижото земјоделско училиште, Трговската школа
и Женската работничка школа
Само што се консолидирала српската локална самоуправа отпочнало
да се размислува за востановување и на стручни школи во градот, од кои
најатрактивни во ова време би требало да бидат за земјоделие, книговодство и домаќинство. Бидејќи станувало збор за сосема нова школска ука, логично било да се обезбедат и соодветни услови за работа, најпрвин школски
објекти.
„Нижето земјоделско училиште“ се планирало да биде државно и да
биде сместено, барем во прво време, во конакот на црквата „Св. Недела“.
Дали навистина со работа отпочнало токму таму, неизвесно е, но дека изнашло решение потврдено е од сигурни извори.1346 Што се однесува, пак,
за практичната работа за ннеговите ученици, Општинскиот одбор издвоил
150 хектари општинско земјиште наследено од османлиите и му ги отстапил
на трајна сопственост на новиот правен субјект.1347
Наскоро отпочнала и градбата не само на училишната зграда, туку и за
неколку други кои биле неопходни за современа настава. Осветувањето на
темелите се случило на 20 март 1927 год. пред многуброен народ и во присуство на претставници од локалната власт точно во 11,30 часот, кое било добро запаметено, не толку заради чинот, повеќе заради пропустот што го направил в.д. директорот Александар Илиќ. Како што е ред, одржал краток
говор во кој особена благодарност му оддал на министерот за земјоделие кој,
како што рекол, успеал да издејствува кредит за градбата, а притоа ниту еден
збор не искажал за други, заслужни лица, не ја спомнал нити општинската
самоуправа за дарот, со што оставил мошне непријатен впечаток, најмногу
1346. Средно општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола (1908-2008),

Битола, 2008, 20
1347. Пољопривредна школа у Битољу, Општинске новине, бр. 38, Битољ, 6 марта 1914, 3
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среде бројните засегнати општинари. Веднаш се јавиле реакции, некои и
многу непријатни за него, па притиснат од сето тоа во наредните денови морал да се извлекува, да се оправдува и да ветува извинување.1348
Следел потоа период од многу успешна дејност, преку која училиштево прераснало и во огледно, исполнето не само со редовна настава, и со
многу курсеви за напредни земјоделци, облагородување на постоечките, со
напредни раси говеда, крави, коњи, свињи и др., организирања и на атрактивни и многу посетувани изложби на земјоделски производи и во школово
и во градот.1349
Покрај со Земјоделското училиште, српските власти биле со амбиција
школската мрежа да ја прошират и со основање „Трговско училиште“, кое
се планирано да биде финансирано од општинскиот буџет. Подготовките
стигнале до понапредна фаза, а организациската задача беше паднала врз
динамичниот управител на основните училишта од градот, Филиповиќ, кој
требало да го разреши првин прашањето за објектот за негово сместување,
потоа и за наставниот план, за кадарот, финансиите и за сè друго поврзано
со една ваква институција. Задачата беше ја сфатил сосема сериозно и се вдал
исцело во нејзино извршување, подготовил и доставил писмен извештај како
решение, во кој беше го посочил и објектот. Предлагал да биде еден што се
наоѓал на Пекмез Пазар, непосредно до Саат кулата, кој му припаѓал претходно на трговецот Зија Исмаил (подоцна Поглаварство), договорен, притоа,
бил и закупот од 130 динари месечно, кое било прифатливо за Одборот и со
тоа најзначајните проблеми навидум биле разрешени, па Одборот на истата
седница одлучил како прва материјална помош да одвои 2.000 динари, со
што стартот бил обезбеден. Мал проблем настанал само во која ставка да се
книжат средствата, оттаму и предлогот, кој бил и усвоен, да се црпат од „помош на хуманитарни и национални друштва“.1350
Дали школово отпочнало со редовна работа, зашто наскоро дошле и
војните, остана непознато.
Следејќи потоа и една друга, подолга традиција, која ја имало во Битола
за практично домаќинско оспособување на младите девојки, идни домаќинки
и мајки, во 1914 год. се отворила и „Женската работничка школа“. Преку неа
требало да се совладуваат вештините за кроење и шиење веш, алишта и останати слични вештини, многу потребни, како што се ценело, за идната мајка.

1348. Книга бр. 15, 21 март 1927, т. 1
1349. Велика јесења пољопривредна изложба у Битољу, Битољске новине, бр. 9, Битољ, 30 јула 1938,

2; Исто, 23, 24 и 25 октобар 1938, 3

1350. Рад у Одбору, Општинске новине, бр. 51, Битољ, 15 јуна 1914, 3/5
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Училиштево било организирано и било сместено во индивидуален дом на
ул. „Генерал Гојковиќ“ (денес ул. „Кл. Охридски“) бр. 15. Наставата била бесплатна, а заинтересираните можеле да се пријават секој четврток, петок и сабота во време меѓу 10-12 часот.1351
Се потврди дека истото навистина било потребно, зашто низ него ќе поминат генерации млади битолчанки.

Училиштето „Кирил и Методиј“
Во 1896 год. управата на Егзархиската општина, на чело со архимандритот Козма, презела акција на два фронта, да изготви толку потребен устав за
својата општина, но да подигне и современо школо. Објектот на „Женското
четирикласно училиште“ кој бил мал, трошен и неугледен (1865),1352 го привлекол вниманието, бил во непосредна близина на црквата „Св. Богородица“
и се нудел како идеално решение. На негово место, на 21 јули 1896 год., пред
бројни граѓани и најсвечено се положиле темелите и истото сега требало да
биде многу поголемо, попространо и поубаво, да биде долго 29,40, широко
18,60, високо 11,70 метри и да има 16 светли и функционални училници. Се
очекувало да чини околу 2.000 турски лири и да биде предадено во употреба
есента истата или првите месеци од наредната година, со најголема желба
тоа да се случи и на празникот на браќата Кирил и Методиј.
Само што се поставиле темелите и објектот се извишил метар или два
многу ученици кои дотогаш посетувале странски училишта започнале да се
интересираат за преоѓање во него. Битолчани, посебно жителите на Генимаале, пројавиле голем интерес за него и материјално започнале да ја потпомогаат градбата, при што, како и секогаш, предничеле еснафлиите. Заради
превисоката цена, управата на Црквено - училишната егзархиска општина
морала да се задолжува и да бара и други извори, една била и дел од собраните средства да се плодат со камата, постапка применувана често и во
подигањето и на други, и на селски и на градски школи,1353 па финансиската
конструкција на крајот успешно била заокружена.1354
Објектот, за среќа на сите што биле ангажирани, станал навистина велелепен. Осветувањето се случило на 7 септември 1897 година пред многуброен народ од обата пола, а водосветот го извршил отец Герасим, кој

1351. Женска радничка школа, Општинске новине, бр. 38, Битољ, 6 марта 1914, 3
1352. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 26
1353. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 66
1354. Битоля, Новини, бр. 11, 1896
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одржал и пригодно емотивно слово, во кое им оддал признание на сите што
ја потпомогнале градбава, не заборавил, како што бил и обичајот, да му пожела и долг живот и на султанот. По него, правејќи рекапитулација на учебното дело на словенски јазик во Битола, говорел и управителот на четрикласното женско училиште Ив. Благоев. Според него, уште во 1860 год. се
правеле обиди за отворање на едно вакво училиште, но тоа се случило дури
по две години и истото работело пет години (1868-1873), но тој напор продолжил и понатака, се отвориле уште три други маалски училишта, а откако
се откупил и Пазар-ан и се подигнала и црквата „Св. Богородица“ на ред дошло, ете, и ова училиште. Сето тоа дало поттик, продолжил тој, за акција
за отворање едно и во Бела Чешма, кое веќе е готово и преселено во нови,
светли, односно во соодветни услови. Не заборавил да истакне дека и денешново е дело на добронамерни родољуби, дека таквите акции ќе продожат и
во иднина со несмалено темпо.
Објектов чинел околу 1.750 турски лири, многу висока сума, собрана со
голем труд и со многу и лични и групни одрекувања.1355 Во него сега требало
да се сместат три училишта, „Женското четирикласно“, „Основното машко“
и „Основното женско училиште“.
Училиштето натака прераснало и во културен центар на жителите од
трите македонски населби, Генимаале, Бела Чешма и најновото, Рочка, кое,

Спортското друштво „Пелистерски јунак“ пред објектот на училиштето

1355. Гражданин, Ново училище във Битоля, Новини, бр. 1, 8 октомврий 1897
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како што било истакнато, и претходното во тоа имало свое значење. Меѓу
дргото, познато било дека на 25 (12 с.с) 1883 год. во него била изведена и
првата театарска претстава на македонски народен јазик во Битола, „Беспаричие“ од И. С. Тургењев.1356
Широкото предворје, кое се наоѓало меѓу црквата и школскиот објект,
прераснало во спортски полигон во кој се одржувале спортски и други натпревари, од каде тргнувале и сите маршрути поврзани со Денот на светите
Кирил и Методиј, па и годишните празници, како и ученичките протести и
другите слични настани.1357
Во него и во блиската црква за веме Илинденското востание многупати
се криела и доверливата документација на водачите на востаниево.1358
Интересно, иако општонародно, сопственоста и негова и на двете училишта од Генимаале (ул. „Марко Крале“ - 21, 99) како имот ги присвоила локалната црква. Според меѓусебниот договор од 12 август 1931 год., потпишан од Стојан Константиновиќ, од името на црквата и Петар Лешњаревиќ,
претседател на градот, за училиштето „Кирил и Методиј“ Општината во континуитет отплаќала кирија од 24.000 динари годишно, за гинимаалските 12.000.1359

Српската православна богословија
Српската православна богословија во Битола се востановила не толку
за да продолжи една долга традиција во подготвување кадри за потребите
на православната црква, каква што ја имало подолго време, најмногу, како
што се тврдело меѓу црквените првенци меѓу двете војни, „да се сузбијат
влијанијата на странските школи, кои го попречувале верското и националното воспитување на младите“.1360
И навистина, школи од други земји, најмногу католички и протестантски, со децении работеле на теренот на Битола и ја преориентирале иднината на дел од младите на духовен план. Во прилог, пак, на ваквата црквена

1356. Александар Стерјовски, Битола - Каријатиди на театарот, 134
1357. Александар Стерјовски, Битола-Спорт, 66-72
1358. Александар Стерјовски, Петруш Котев (Петре Лигушо) и етничкиот проблем на предавското

во народната песна, Во: Фолклорот и етнологијата во Битола и Битолско, Македонска академија
на науките и уметностите, Друштво за наука и уметност-Битола, УНК „Илинденски денови“ - Битола, Битола, 1981, 300
1359. Градско поглаварство, 2.1.6.208/608-620
1360. Битољска богословија, Вардар, Скопље, 13 арпила 1933, 2; Прве духовне школе и духовни живот у старом Битољу, Вардар, Скопље, 5 јуни 1934, 2

376

Александар Стерјовски

Јавни градби од посебна намена

иницијатива одела и констатацијата дека надолу од Призрен по Првата светска војна немало школа од ваков профил, оттаму навистина и ургетната потреба од нејзино востановување.
Иницијатор и упорен заложник да се оживотвори таа идеја станал митрополитот Јосиф кој ги вложил и сиот свој авторитет и личните врски што
ги поседувал.
За да ја покрене, уште поважно, да успее и да се оживотвори сето тоа
требало, се разбира, пред сè да се поседуваат и соодветни услови, најмногу
инфраструктура. Неискористениот и празен објект на поранешната „Грчка
женска прогимназија“ дошол како дар од Бога, но, за жал, и митрополитот,
а и битолчани сосема добро знаеле дека тој е туѓ имот, оттаму и проблеми
што ќе настанат, дури и меѓународни, доколку не се испочитува тоа, оттаму
да постапува натака внимателно, да се употреби некогаш и умешноста на
дипломатијата.
Наскоро до Владата на СХС во Белград митрополитот доставил предлог единствениот жив наследник на имотов од семејството Пиника, Елена,
сопругата на Теохар, да се одликува со орден за добродетелство, да ѝ се оддаде признание и нејзе и на нејзиното семејство за сè што направиле и што
оставиле како дар во Битола. Предлогот бил прифатен и кралот Александар
Караѓорѓевиќ наскоро ја одликувал Елена со Бронзен орден „Св. Сава“, кој,
заедно со писмената одлука за тоа, преку дипломатската пошта ѝ биле доставени во Александрија каде таа живеела.
Реакциите оттаму веданаш потврдија дека владиката бил сосема во
право, наскоро од Александрија во Белград пристигало лично писмо од
Елена во кое изразувала голема благодарност за „компензацијата“, како што
го нарекла орденот за оставнината на браќата, најмногу за „школото и болницата“ во Битола, со што, „премолчено“ откривала дека нема намера понатака да бара материјален или било каков друг надоместок, условот што го поставила, притоа, било само во дворот или во интериерот на школото да бидат
поставени бисти на двајцата браќа, па заедно со писмото приложила и нивни
фотографии, кое било сфатено и како ултиматум.
Возбудата што ја предизвикало писмово изроди потоа богата корен
споденција меѓу министерствата, меѓу битолската локална самоуправа и епископатот, чиј поголем дел се чува во Подрачното одделение на Архивот на
Македонија во Битола.1361

1361. Ааналитички извештај (трета категорија), л. 36
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Женската грчка прогимназија (подоцна Богословија)

Желбата на Елена Димитриу, која починала на 17 март 1934 година во
Александрија, според месните преданија, битолчани ја испочитувале, во холот на некогашната школа се појавиле и двете бисти на браќата.1362
Така, во созреани услови, на 5 октомври 1921 год., Министерскиот совет на Владата на СХС на седницата водена под претседателство на Никола
Пашиќ, било донесено решение да се формира православна богословија во
Битола и работите почнале да одат во нагорна линија. Наскоро бил објавен
конкурс за упис на првите богослови кои наставата требало да ја отпочнат
на 1 јануари 1922 год.
Во прво време за работа биле искористени два објекта, едниот на
„Грчката женска прогимназија“, другиот на „Американското училиште“.
Следат потоа и доградби и нови градби и сиот простор на некогашното „Американско училиште“ целосно бил искористен. Во поранешната „Грчка женска прогимназија“ бил сместен интернатот на богословите, врз кој во 1924
год. врз визбените простории била поставена бетонска плоча и бил подигнат вториот кат, со што, заедно со приземјето, се добиле три ката, сосема
доволни за таква намена.1363 Во 1931 год. остапен бил и ракав од војничкиот
водовод со што Богословијата станала прва иституција во градот со чиста
изворска вода.1364 Во почетокот наставата се одвивала во сочуваниот објект
од бомбардирањата на „Американското школо“, но наскоро се подигаат и
1362. Соопштение на Владимир хаџи Јовановски, пензионер од Битола
1363. Извештај за школску 1932/33 годину, Српска православна богословија у Битољу, Битољ, 1933, 26
1364. Битољска Богословија, Вардар, Скопље, 13 април 1933, 2
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Трпезаријата и училниците

други. До „Американското школо“ се наоѓала постара куќа која била откупена и бил подигнат дел од трпезаријата до која ќе се придодаде уште еден
и ќе се добие доволен простор од приземје и кат, па во приземјето ќе се смести трпезаријата која ќе стане и своевиден школски и градски културен клуб,
каде ќе се изведуваат театарски, музички и слични настани, а горниот кат ќе
се употреби за настава.
Во 1924 год. подигнат бил и објектот во кој ќе биде сместен и ректоратот од другата страна на ул. „Ленинова“- 32, потоа уште еден за настава и за
администрацијата (денес седиште на ВМРО- НП). Позајмени биле или изградени биле и други објекти кои послужиле за сместување на вработени лица
или за потребите на Богословијата со што се оформил помал комплекс. Во
него како засебен се наоѓал и објектот во кој бил сместен и посебниот интернат наменет за гимназијалците.
Во 1929 год. биле добиени и 10 хектари земјиште во близина на бого
словијата (Областа) кои послужиле како школско стопанство за одгледување
крави, свињи и друг добиток за потребите на ученичката кујна. Брајчинскиот
манастир покрај Преспанското Езеро во 1931 год. бил отстапен и послужил
како летувалиште, особено за учениците кои доаѓале од странство, а кои не
се враќале дома преку летото, најмногу за тие кои потекнувале од Заткарпатието.1365
1365. Извештај за школску 1932/33 годину, Српска православна богословија, 26-27
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Канцеларии и училници

На чело на Богословијата се наоѓал ректор на кое долги години опстоил протопрезвитерот д-р Душан Лазичиќ. Ќе биде заменет со друг
во 1939 год. повторно со свештено и научно лице со висок статус, протопрезвитер-ставрофор д-р Никола Ѓорѓевиќ, дотогашен ректор на богословијата во
Сремски Карловци. Најбројни наставници станале духовници Руси, но имало
и други кои оставиле траги, меѓу кои бил и д-р Јустин Поповиќ, поранешен
студент на Теолошкиот факултет во Оксфорд (Англија),1366 подоцнежниот
мисионер на православието во Кина и светец, Јован Максимовиќ1367 и други.
Школувањето, водено според проверена духовна и световна програма,
во почетокот траело 5 години,1368 почнувајќи од 1932 год. и 6.1369 Само
во првите 10 години со диплома се стекнале 285 богослови чие потекло,
главно, било од јужните краишта на државата, но се школувале и ученици
од Албанија и од Заткарпатска Русија.1370 Во 1936 год. најголемиот број им

1366. Б., Одлазак г. д-р Јустина Поповића из Битоља, Вардар, Скопље, 19 децембар 1934, 2;
1367. Јеромонах г. Јован Максимовић, наставник битољске богословије избран за епископа у

Шангају, Вардар, Скопље, 22 мај 1934, 2
1368. Вести из Битоља, Вардар, Скопље, 7 јуни 1932, 7
1369. Вести из Битоља, Вардар, Скопље, 7 јуни 1932, 7
1370. Битољске новости, Вардар, Скопље, 16 јули 1933, 2
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припаѓале на 18 југословенки епархии, по еден претставник доаѓал од САД,
Унгарија, Полска, Романија, додека од Чехословачка биле дури 13.1371
За двете децении додека Богословијата била активна, битолчани богословите ги запаметиле како извонредно мили, богобојажливи и најбројни во
црквените богослужби. Иако носеле препознатливи богословски униформи,
можеле да се сретнат и како активни спортисти, особено во фудбалот. Во
1933 год. го вратиле и подзаборавениот обичај вертеп, во кој, во униформи
на трите мудреци од „Светото евангелие“ кои тргнале на пат да се поклонат
пред новородецот божји и да го известат за тоа Ирода, изведувале популарни
улични драми предизвикувајќи насекаде голем интерес, а од помладите битолчани и нивно копирање.1372
Богословијата, која оставила траги и во школството и во животот на
градот, мигновено престанала да постои во 1941 год. со доаѓањето на бугарската управа. Дел од објективе потоа послужиле за сместување на полициски единици, некои и како затвор, а по ослободувањето во нив била сместена
„Старата болница“.1373

Училиштето „Вук Караџиќ“
Со амбиција за осовременување и подобрување на уловите на наставата, почнувајќи од 1929 год. српските власти отпочнале и во Битола да подигаат нови школски објекти, главно, во периферијата на градот, со старт
првин на два. Обата, според пресметките, требало да чинат 800.000 динари
и во план било ваквиот напор да продолжи и со други.1374 Едниот требало
да биде во западниот дел од градот, да ги прибере основците од Кајгас, Арнаут Маале, Синанбели Маало и од другите, поблиски населби. Првин се
планирало да се подигне на истото место каде била Школската поликлиника, меѓутоа, откако таа се преместила и се вклопила во „Домот за народно
здравје“ и местото целосно го ослободила, станала интересна и за друга намена па се понудило да биде подигнато новопланираното школо. Како идеја
предлогот дошол и бил разгледан од членовите на Општинскиот одбор и бил

1371. Рад и уређење Битољске богословије, Вардар, Скопље, 29 јули 1936, 2
1372. Љуб. Д. Лазичић, Божић у Битољу, Вардар, Скопље, 15 јануар 1933, 4; Један леп божићни

обичај, Вардар, Скопље, 5 јануар 1933, 25; Богослови у Битољу одржавају један леп обичај, Вардар, Скопље, 16 јануар 1934, 3; Александар Стерјовски, Вертепот во Битола, Во: Конзулска Битола
и историските, современите и идните културни и уметнички врски меѓу Република Србија и Република Македонија, Конзулат на Република Србија, Битола, 2014, 37-42
1373. Александар Стерјовски, Јавното здравство и превентивната здравствена заштита, 176-178
1374. Наши градови и села, Самоуправни гласник, бр. 16, 17 и 18, Битољ, 5 августа 1929, 3
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едногласно одобрен и така се случи да се планира основното школо „Вук
Караџиќ“ (денес „Стив Наумов“), едно од трите за кои веќе биле обезбедени
два милиона динари.1375
Наскоро, меѓутоа, се сфатило дека одлукава е избрзана, дека не се направени сите технички и други испитувања, па стартот се одложил. Новата
стручна комисија работата ја сфатила многу посериозно и испитувањата ги
направила многу потемелно, според тоа, и препораките што ги доставила до
Одборот биле многу посериозни. Истите укажувале дека просторот по квадратура е несоодветен, дека местово е нездраво, се наоѓало меѓу два потока
кои во пролет и есен заради дождовите наголемо се излевале и за лето оставале бројни бари, биле, всушност, отворени септички јами од кои излегувала неподнослива смрдеа и ударна закана од болести. Тоа значело, освен
корекција на локацијата и школото да не се гради тука, туку малку погоре,
на аголот меѓу улиците „Аристид Бријан“ („Стив Наумов“) и „Преспанска“
(„Пецо Божиновски“).1376
Укажувањата биле премногу стручни и убедливи оттаму и без поголема
дискусија и прифатени. Наскоро планот бил изработен од градскиот архитект, Чехот Јан Дубови, кој бил оценет позитивно (денес се наоѓа во Архивот
на Македонија - Подрачно одделение Битола во Фондот Градско поглаварство на град Битола (1918 - 1941, Градежно одделение (планови и скици). Довербата за градба стекната преку лицитација (21 август 1934 год.), за сума од
307.049,90 дин. беше ја добил Димитрија Дарковиќ, проверен градежник, кој
соработувал и со други градежници, и со инж. д-р Мирослав Касаљ, со кого
заедно го извеле Рускиот споменик во Битола, тој како изведувач, Касаљ како
статичар.1377 Договорот изведувачот го обврзувало објектот да го предаде за
150 дена, кое, на крајот, и целосно било испочитувано.1378
Наскоро започнала и реализацијата во која помагал и друг битолски
познат архитект, еден од битолските подоцнежни претседатели и претприемачи, Вангел Самарџиќ.
Навреме било укажано, а и комисијата беше го потврдила тоа, дека просторот треба да го има во доволна ширина, дека треба да има и за игри, оттаму да се преземат и чекори да се прошири со неколку околни плацеви во
сопственост, главно, на индивидуални лица, па така отпочнало и неговото
проширување. Една од 576 метри квадратни била откупена за 5.760 динари,

1375. Книга бр. 40, 14 февруари 1934, т. 10
1376. Книга бр. 40, 17 септември 1934, т. 4
1377. Аналитички инвентар, Кутија бр. 15, 2.1.15.20/795-732
1378. Градско поглаварство, 2.1.15.16/267-474
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не преку вообичаената и обврзната лицитација, преку директна спогодба, со
што се добил доволен простор за одмор и за други потреби.1379
При градбата се внимавало ходниците да бидат светли и пространи,
украсени со цвеќиња, да се подигне и стаклена бавча, да има и пространа
сала која ќе располага и со бина за театарски и други настани, потоа да има
и амбуланта, односно да се подигне школо што ќе послужи како образец.
Во сето тоа заслуги имал и амбициозниот директор на школово, Јевтимије
Ристиќ, со свои предлози и ангажмани.
Во крајот на годината објектов бил предаден во употреба, а првиот ден
поминал вообичаено, како и сите слични, со чинот на осветување, со говори,
музика, веселби и со многу посетители.1380
Во него имало 4 паралелки од прво до четврто одделение во состав од
по околу 40 ученици. Подоцнежното, бугарското име на школово станало
„Митрополит Григориј“.1381

Катната надградба на Училиштето „Јован Бабунски“
Објектот на основното училиште „Осман Ѓикиќ“, кое се наоѓало на
раскрсницата меѓу денешните улици „Охридска“ и „Ѓорѓи Наумов“ (на местото на Месната заедница „Кочо Десано“), а во кое меѓу двете светски војни
учеле деца од турската националност, во крајот на 30-те години од минатиот
век веќе бил руиниран, скоро и неупотреблив, оттаму причините да се бара
итно решение за него. Најприфатливо и најбрзо било учениците целосно да
се дислоцираат во основното училиште „Јован Бабунски“(денес „Д-р Трифун Пановски“) кое се наоѓало неколку стотини метри подолу, меѓутоа, за
жал, тоа било без доволен капацитет, било еднокатно и премногу стеснето,
па доколку навистина требало да ги прифати учениците од „Осман Ѓикиќ“,
ургентно требало негово проширување, надградба, подигање уште еден кат.
Постоечково, инаку, било градено во 1929 год. заедно со тоа од месноста Баир, преку градежната фирма „Гранит“ сопственост на инж. Вангел
Самарџиќ преку вообичаената лицитација за 415.000 динари. Надзорник тогаш станал битолскиот инж. Григорие Ташковиќ,1382 со кого Самарџиќ бил
1379. Книга бр. 48, 48, 9 мај 1935, т. 7
1380. Вукоман Ч. Вукомановић, Једна ретка и лепа свечаност у Битољу, освећења нове зграде „Вука

Карађића“, Нови сјај, г. 2, бр. 20, Битољ, децембар 1935, 4
1381. Летопис на основното училиште „Стив Наумов“-Битола во времето од учебната 1930/31
до учебната 1964/65 год. (ракопис); Ѓорѓи Лазаревски, 55 години на Основното училиште „Стив
Наумов“ - Битола, Основно училиште „Стив Наумов“-Битола, Битола, 1999, 7, 13
1382. Кутија бр. 2, , 9/1, 25 јули 1929; Кутија бр. 3, 9/2
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поврзан и со тоа од Баирот, (тогаш без име, наречено времено според месноста, „Ченгел Каракол“, нешто подоцна „Доситеј Обрадовиќ“).1383
Бидејќи одлуката за надградба била најрационална и најбрза, истовремено и најевтина, начелно и одобрена, се отпочнало со изготвување на техничката документација за техничките и другите постапки и одобренијата.
Тоа подразбирало месниот школски одбор да се конституира, да се состане
и да ја канализира постапката. Под раководство на школскиот надзорник
Јован Шперовиќ на 28 мај 1937 год. одборот се состанал и го прифатил понудениот предлог за надградба, дал и своја препорака, постапката да има законски тек, односно Техничкото одделение да биде тоа што ќе ја изготви
документацијата, да направи и пресметка за чинењето, па дури откако сето
тоа ќе биде готово, материјалите да ѝ се достават на Банската управа во
Скопје за конечна оценка и одобрение, од каде, инаку, требало да пристигнат
и средствата за изведбата. Истиот школски одбор се состанал и по втор пат
сега на 5 август истата година, на која планот и пресметките биле разгледани
и прифатени, со што се завршил само еден чин од надградбата. Пресметките
говореле дека зафатот ќе чини 164.224,02 динари. Изработениот план го препорачувал тоа што и начелно било веќе договорено, односно да биде само
надградба од еден кат врз постоечкиот објект, ништо да не се менува, истата
да го следи постоечкиот распоред на училниците и другите простории, а и
фасадата да се сообрази и да се вклопи со постоечката.
Откако техничката документација била прегледана и одобрена и од
Техничкото одделение на Банската управа, откако се обезбедиле и средства, била распишана и лицитација. Се одржала на 25 март 1938 год. на која
од страна на Општината како стручно лице присуствувал инж. Методије
Петковиќ, покрај него и одборниците Јован Нале и Јевтимије Ристиќ. За сума
од 170.000 динари работата беше ја добил познатиот претприемач од Битола,
Димитрија Дарковиќ.
Катот, според прифатените услови, навреме се изградил, а приемот се
случил на 9 ноември 1939 год. Комисијата за прием, во присуство на претприемачот и шефот на Техничкото одделение од Битола, Константин Макаренко,
поголеми забелешки немале, па истата била примена скоро без забелешки, со
што натаму се дала можност децата од турска националност да се интегрираат
со останатите и да учат во светли и хигиенски училници и услови.1384

1383. Кутија бр. 3, 8/1, 26 ноември 1929
1384. Градско поглаварство, 2.1.33.3/316-465
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Патем, оваа изведба стана и прилика, подзаборавената и непредадена
тапија на земјиштето на другото, баирското училиште, „Доситеј Обрадовиќ“,
иако подигнато во 1929 год., да му биде предадена дури сега.1385

Нижата женска гимназија
Случајот со „Нижата женска гимназија“ бил од сосема подруга природа
од претходното училиште, таму тежел друг проблем, најмногу со бројот на
учениците во Гимназијата, кој во 1936 год. бил толку усвитен по што немало
време за некаква градба или надградба, ниту и средства, оттаму морал да се
разрешава мигновено и инвентивно.
Во 33-илјадната Битола, заради рестрикциите во школството во државата, посебно во Вардарска Бановина, во училиштата во Битола се школувале и деца од Ресен, Струга, Крушево, Кичево, каде немало училишта од повисок ранг, оттаму во Битола да има преблокираност, класовите да бројат и
по 50 ученици.
Заради тие состојби, директорот на гимназијата, Јован Продановиќ,
долгогодишен успешен управител на гимназијата, при крајот на учебната
1936/37 год. побарал и добил прием кај претседателот на градот, Драгиќ
Пауновиќ, за изнаоѓање заедничко решение за овој горлив проблем. 1386
На состанокот било прифатено, добиено одобрение и од просветната служба
во градот, дислокација на дел од гимназиските паралелки, односно да се формира нова непотполна гимназија, „Непотполна женска гимназија“, а горниот кат од хотелот „Босна“(ул. „Крал Петар“ бр. 60) да биде нејзиниот стационар.1387
Бидејќи се работело не само за техничко решение и за организациски
и градежен зафат, а времето пристискало работите почнале да се изведуваат
веднаш и со светлосно темпо, најмногу зашто наставата требала да отпочне
истата, учебната 1936/37 год.1388 Најосновните градежни интервенции биле
извршени во најпогодните, слободните, летните месеци од 1936 год.,1389 особено во врска со покривот.1390 Чинеле 77.900, 25 дин., другите биле одложени
за наредната учебна година.1391
1385. Книга бр. 67, 10 март 1939, т. 10
1386. Питање оснивања ниже гимназије у Битољу, Вардар, Скопље, 31 јули 1936, 5
1387. Книга 58, 10 август 1936, т. 20
1388. Книга бр. 58, 10 август 1936, т. 20; Книга бр. 58, 10 август 1936, т.12
1389. Градско поглаварство, 2.1.13.69/440-441; Аналитички инвентар, Кутија 18, 2.1.18.10/213-447
1390. Аналитички инвентар, Кутија бр. 22, 2.1.22.7/31-35
1391. Книга бр. 58, 18 јуни 1937, т. 1
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„Нижата женска гимназија“ работела само две години, се случи пожар кога изгорел горниот кат на хотелов, што значело и прекин на наставата и барање нови решенија. За да нема прекин во наставата, школово времено било преместено во поранешната Романска гимназија на „Белградска“
улица. Наскоро ќе дојдат годините од Втората светска војна, ќе дојдат и нови
окупатори, оттаму и нови решенија и во битолското школство.
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Првиот битолски пазар

П

рв податок за постоење градски пазар во Битола потекнува од 1435
год., а на кое укажува едно од најраните османлиски вакафнамиња
(завештанија) на Балканот, Сунгур чауш бејовото. Во него, меѓу другото,
наброени се голем дел од дародавните објекти што беше ги оставил легатот, од кои поважните биле ан, амам, дуќани (десет поврзани меѓусебно) во
чаршијата и уште четири други, исто така, поврзани меѓусебно, како и бавча
покрај неговата џамија. Бавчата, како што стои во вакафнамето, се наоѓала
во предниот дел од богомолата и граничела со јавен пат и со „пазарот“.1392
Податоков за пазарот е даден патем за нешто општопознато и дневно,
оттаму и без детали. Џамијава, која опстојувала до 1956 год., била на местото на денешниот помал автопаркинг кој се наоѓа зад една од денешните
т.н. „Егејски згради“, од што произлегува дека бавчата, јавниот пат и пазарот се наоѓале на дел од денешната Стоковна куќа „Јавор“ и на нејзиниот
поголем автопаркинг, односно на некогашниот централен битолски пазар,
Житни Пазар. На него, според други документи, се плаќал данок за промет со
стоки според количеството што се изложувало, за ткаенини, овошје и зеленчук, кожа, жив и заклан добиток, суви и пресни риби, маслинки и друго и за
првпат дознаваме дека се продавале и робови. Коњскиот товар служел како
основна мерка или единица според која се одредувала таксата.1393 Во раниот
период пазаров бил сопственост на вакафот на Сунгур чауш беј кој влечел од
него значаен приход. од еден закупец издаден на некој си Пири папуџијата
во 1645 год. добивал 1.100 акчиња.1394
1392. Dr Hasan Kaleši, Cit. delo, 81
1393. Методија Соколовски, Прилог кон проучувањето на турско-османскиот феудален систем со

посебен осврт на Македонија, г. II, бр. 1, Гласник на Институтот за национална историја-Скопје,
Скопје, 1958, 211-212
1394. Сиџил бр. 9, без датум, бр. 298
„Битолско десеткнижие“

389

ГРАДБИ

Поаѓајќи од сознанијата дека мостовите и пазарите остануваат секогаш
тврди традиционалисти, би требало да се очекува дека пазаров бил на истата
локација и претходно, и во предосманлискиот период.
Сопственоста потем од вакафот на Сунгур чауш беј прешла на друг вакаф, особено откако неодговорни управители безмилосно започнале да го
разнебитуваат, извесен период го поседувал и вакафот на Иса Феких, таткото
на Исхак ефендија.1395 Приходи од него црпел и вакафот на големиот везир
Ибрахим-паша и неговата сопруга, султанијата Фатима. Се знае дека истиот
бил доста богат вакаф, дека располагал со многу дуќани, па и медреса и библиотека, припоени, како што стои во документите, до нивната џамија,1396
всушност, сите тие биле комплекс кој се наоѓал „до самиот пазар“.1397
Во негова близина имало и трета богомола, „Исфаки џамијата“ (денес
муфтијството) која до 1914 год. го прибирала, исто така, приходот од пазаров. По промената на власта, пројавила желба да го врати правото на сопственост за кое доставила и писмено барање до Општината - Битола, кое
експресно било одбиено со образложение дека, според новите законски
одредби, сопственик веќе станала локалната самоуправа и дека таа го добила
натамошното право на приходот.1398
Денот на пазарувањето вообичаено било да го избира градот, откако претходно се дошло до констатација дека нема спор меѓу дуќанџиите,
вакафите, хасовите, пазарџиите и сите останати заинтересирани за
функционирањето негово, а официјализирањето го вршела централната
власт. Се знае дека во 1831 год. пазарувањето било во недела, но бидејќи тој
ден бил празничен за христијаните, по нивно барање од 22 септември 1831
год., се префрлил во сабота,1399 но и тој станал спорен, ги засегнал Евреите
како нивен неделен празник, па се одредил понеделникот и таквата одлука
била дистрибуирана низ сите населени места што пазарувале во Битола.1400
Како пазарен ден ќе го сретнеме и во 1862 год.1401 и во крајот на 19 век.1402
И битолскиот, како и секој друг пазар, имал пазарбашија (одговорно
лице) со потчинета управа, чие задолжение било да се грижи за редот и ра1395. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 211-212
1396. Турски документи за македонската историја, 1827-1839, 60/48
1397. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, бр. 45, Битољ, 25 април 1914, 2
1398. Исто
1399. Турски документи за македонската историја, 1827-1839, 60/48
1400. Исто, 63/53
1401. Македонија во делата на странските патописци, 1864 - 1874, 13
1402. Битолско, Преспа и Охридско, Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина, IV,

София, 1891, 3
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ботата во него. Во 1633 год. на тоа место се наоѓал Мехмед кој се запаметил
по тоа што дал тврда гаранција дека на пазарот никогаш нема да се случи да
има недостиг од масла, мед и други битни прехранбени производи,1403 потоа
во 1647 год. дошол Мустафа, а откако починал, го заменил Хаџи Рамазан Абдулах.1404 Пазарбашијата во 1648 год. бил отстранет по барање на незадовол-

Пазарски амбиент (Е. Лир -1848)

Житни Пазар со кантарот во средината од 19 век
1403. Сиџил бр. 3, 1633, крај на декември, бр. 141
1404. Сиџил бр. 11, 1647, без датум
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ните пазарџии а причината била што немал добри односи кон посиромашните граѓани.1405 Во 1836 год. на тоа место се нашол и Али ага.1406
Покрај овој, централен пазар, кој прераснал и во „најглавниот и
најголемиот во Битола“ и го понесол името Житни Пазар, се оформирале и
други, помали, а во поразвиениот период достигнале бројка и до десетина.

Ат Пазар
Ат Пазарот во прво време не бил специјализиран за размена коњи, се
продавала таму секаков жив добиток, оттаму да биде именуван за Добиточен,
односно за Сточарски Пазар. Се наоѓал во близина на Хаџибеговиот вакаф
(Рибарницата) каде ќе остане и во наредните векови.
Околу него, во 16 век, била сконцентрирана и посебна социјална заедница, нешто слично на полу гето, со категоријата „ослободени робови“.1407
Кон крајот на 1638 год. за 1.700 акчиња пазаров беше го закупил Али,
син на Абдулах,1408 во 1648 год. за 1850 акчиња го користеле тројца, Али бег,
Мехмед терзи и Муарем терзи1409 на кои мутевелијата на вакафот „Хаџи бег“
не успеал навреме да им издаде документ за закупот, па спогодбата била
официјализирана преку вообичаената постапка со сведоци, сведоци-муслимани.1410 Околу него, како и во сите поразвиени пазари, имало и бројни
дуќанчиња кои се користеле од запупци или од самите сопственици, еден во
1647 год. му припаѓал на Али Исмаил од с. Лешче,1411 друг на Димитрија во
кој во 1751 год. се произведувала и се продавала боза.1412 Во 18 век функционирале најмалку и два ана, Големиот и Малиот, кои извесно време ги експлоатирал анџијата Хусеин челеби.1413
Местото што било во близина, а околу мостот на реката Драгор, во 1776
год. било сопственост на вакафот „Хаџи бег“ и се издавало под кирија, од

1405. Сиџил бр. 11, 1648, неутврден датум
1406. Турски документи за македонската историја, 1827-1839, 85, д. 23
1407. Од регистрираните 43 даночни обврзници, 28 го носеле квалификативот „ослободени робови“

(М. Соколоски, Турски изворни податоци...144)

1408. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том 3, 27.12.1638 и 5.1.1639, бр. 189
1409. Сиџил бр. 11, 1648, без датум, бр. 544
1410. Сиџил бр. 6, Помеѓу 27. XII.1638 и 5.I.1639 , LIST 45-A-3
1411. Сиџил бр. 11, 1647, датум ненаведен
1412. Сиџил бр. 53, 1751, септември 27
1413. Али Вишко, Цит. дело, 173
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каде закупците ги изведувале поправките врз мостот, па потоа преминот
преку мостот си го наплаќале.1414
Бидејќи чаршијата почнала да се шири, настанале промени и со пазарите, па и со овој пазар, првин се одвоил негов дел, кој преминал во Кара Табак Маало во близина на „Хајдар кади џамијата“ во кој почнало да се продавала секаков вид добиток, најмногу овци, па тој станал Овчи Пазар1415,
додека другиот се специјализирал за купопродажба коњи, останал на старото
место, именуван како и мостот, Ат Пазар. Ваквата негова нова двојбеност регистрирана е и во 1776 год.1416
Српските власти по Првата светска војна сфатиле дека просторот негов е претесен, дека не ги задоволува нараснатите потреби, па отпочнале со
негово проширување, кое даде повод за експропријација на дел од околните
ниви. Следувало потоа и негово уредување и оградување кое Општината ќе
ја чини 133.300 динари.1417 Во 1940 год. со одобрение на Банската управа од
Скопје, се презел и голем градежен зафат за подигање и на бетонска ограда
и за негово интегрирање во целина. Работата му била доверена на Техничкото одделение и на неговиот шеф К. Макаренко, кои започнале истата да ја
изведуваат во летните месеци (април, мај, јуни, јули и август) кога биле ангажирани повеќе мајстори (ѕидари и обични мајстори) и изведбата чинела
256.193,93 динари, организирана преку „Општокорисните јавни работи“.1418
За 3.100 динари, во месец август истата година, биле подигнати и 62 решетки
на оградата,1419 а и јазот што врвел низ него добил посебен пропуст за сума
од 2.597,90 дин.1420
Од вака уредениот некогашен Ат Пазар денес остана само доминатната
бетонска порта.
Заради пространоста и посетеноста, пазаров често се користел и за
егзекуции, доживувани секогаш како впечатлива опомена од власта. Во
1869 год. таму бил обесен Хазнадароглу Раши, кој дваесет години без прекин вршел разбојнички дела и го тероризирал мирното население. Посебно
интересно било што тој бил прв случај по 10 години за една ваква висока
казна извршена врз муслиман.1421 На него, на 19 август 1905 год., бил обесен
1414. Сиџил, 1776, меѓу 12 и 22 март (1190 , меѓу 20 и 30 мухарем)
1415. Сиџил бр. 127, 1863, октомври 14
1416. Сиџил бр. 60, 1776, меѓу 12 и 22 март
1417. Книга бр. 16, 29 декември 1927, т. 4
1418. Градско поглаварство, 2.1.20.24/258-283
1419. Градско поглаварство, 2.1.21.8/141-144
1420. Градско поглаварство, 2.1.26,5/24-29
1421. Британски документи за историјата на Македонија, том 4, 226
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Ат Пазар во 1940 год., вдесно - оградата, на ударното празно место до 1933
год.до пожарот, се наоѓал изгорениот Мариовски ан на Налевци

и војводата Александар Турунџев, кому Бугарите во 1944 год. му подигнале
и споменично обележје кое при градбата на неколкуте денешни станбени
објекти било отстрането. Денес на тој настан потсетува само сегашната мермерна плоча со пригоден текст поставена на еден од нив.
Интересно во врска со пазаров било и тоа што во раниот период од неговата историја било и тоа што таму можеле да се купат и робови.1422

Ленски Пазар
Еден од неколкуте познати и признати битолски пазари, сега и
меѓународно афирмиран, бил Ленски Пазар. Единствени негови траги денес
се фрекфентниот широк железен мост - Ленски Мост (германска репарација,
претходно дрвен) и крајдрагорската десна патна врска што достига до патчето што води кон црквата „Св. Богородица“.
Уште Евлија Челебија (1661) истакнувал дека Битола најмногу прочуена станала заради ленот, кој, како што вели, бил „попрочуен и од
мисирскиот“.1423 Такви тврдења за неговото масовно производство и за
1422. Александар Стерјовски, Турските робови од 17 век со посебен осврт на битолските.

Во: Битола низ вековите, 5, Педагошки факултет-Битола, Битола, 2002, 65
1423. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 425
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неговиот извонреден квалитет среќаваме и кај други,1424 а францускиот вицеконзул Де Буга регистрирал дека масовното производството продолжило
и во неговото време (1856).1425
Сето тоа натака стана основа за формирање, ете, и на специјален пазар, го регистрирале повеќемина, и Кузман А. Шапкарев1426 и Јован Хаџи
Васиљевиќ 1427 и други. Покрај лен, на пазаров се продавал и коноп, кој, како
што се тврди, најмногу го купувале и го обработувале Еврејќите. 1428
Заради него и заради масовната посетеност, покрај него, беа се изнаредиле и бројни сместувалишта, анови. Во негова близина се наоѓал прочуениот и простран „Пипер ан“, во кој се продавала црвена пипер, бибер и
масло на големо, па велушкиот и двата буковски ана, „Мисирли анот“, во
кој се продавале наголемо житарици, најмногу пченка (оттаму и името),
„Ракиџискиот ан“ во кој се чувале и продавале вино и ракија, уште и неколку други.
Толку станал прочуен и популарен што рано започнал да се натпреварува и со најпознатиот и најстариот, Житни Пазар, добил и слични социјални
содржини, прераснал и за средселски собири и веселби, како и место каде се
вршел и избор на брачен другар.1429

Пекмез Пазар
Пред да се оформи Горната Чаршија, односно подоцнежниот Пекмез
Пазарот, неколку османлиски семејства беа го префрлиле Драгорот од левата
на десната страна, формирајќи ново, Феруз маало, за чии потреби нешто подоцна се подигнале и џамиите „Ахмед кадијната“ и „Махмуд челебијната“
(„Јени џамијата“).
Последнава џамија настанала како дел од богат вакаф во кој се вбро
јувале дуќани, маази, куќи, анови и други објекти, кои, почнувајќи од првите
децении на 17 век, станале познати и како Горната Чаршија.1430
Повеќето од нив биле со стопанска, комерцијална или услужна намена. Во 1634 год. во два дуќана се продавал многу омилениот среде
1424. Македонија во делата на странските патописци, 1778-1826, 425
1425. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул Белег де Буга..., 63
1426. Кузман А. Шапкарев, Записи, 180
1427. Д-р Јов. Хаџи Васиљевић, Цит. дело, 26
1428. Д-р Јевто Дедијер, Цит. дело, 197
1429. Александар Стерјовски, Битола - Реката Драгор......
1430. Сиџил бр. 3, без утврден датум
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османлиите, мраз,1431 имало неколку сапунџиски дуќани, исто толку и берберски, од кои еден му припаѓал на Кади Ахмет ефенди, во други дуќани,
пак, се продавале мед, наут, од кој се правеле леблебии, па дрвени лажици,
како и друга стока. Откако дел од дуќаниве се специјализирале и за одреден
вид стока, откако почнал да се нуди и прочуениот и омилен пекмез, од кој
најпопуларниот го произведувале Јуруците, чаршијава добила уште попознато име, Пекмез Пазар.1432 Во раниот период, очекувано, низ него можел
да се сретне и празен простор, па и јавен пат.1433
Покрај стока, многупати се нуделе и задоволства. Битолчани, и муслимани и христијани, радо навраќале да уживаат во бројните кафеани, ахчилници, бозаџилници, во кои, покрај боза, потајно, најмногу заради верската и
административната забрана, се нуделе и алкохолни пијалаци. Имало и притаени објекти во кои зависници од опијати, полулегнати на подни лежишта,
неколку часа уживале во дремлива опуштеност, секогаш под будното око
престојот да не им биде нарушуван. Имало и слаткарници, најмногу со популарните кадаиф и алва. Во задоволствата се вбројувало и колективното
капење во топла бања кое човек можел да си го прибави во секое време во
тукашниов „Шуќур амамот“.1434 Заради популарноста, многупати преминувал од раце во раце, а за 20.300 гроша, во 1869 год., беше го купил амамџијата
Мехмед ага, син на Хасан.1435
Со сите тие содржини чаршијава се преобразила не само во скап трговски центар, туку и во елитен, оттаму кириите или продажните цени на
објектите да станат превисоки. Во првите децении од 17 век некој си Мустафа од друг Мустафа, купил дуќан за фантастични 3.000 аспри, токму и заради превисоката цена, купувачот се поколебал во пазарот набргу и го откажал.1436 За бозаџиски дуќан, во 1828 год., киријата изнесувала 12 аспри 1437
за пренос на сопственоста на дуќан цената можела да изнесувала и 12.000
аспри1438 итн.
Покрај стопански објекти, рано се лоцирале и луксузни и удобни куќи
и тоа станало основа една од нив да се подготви да биде резиденција за
1431. Д-р Јевто Дедијер, Цит. дело, 197
1432. Д-р Јов. Хаџи Васиљевић, Цит. дело, 26
1433. Турски документи за историјата на македонскиот народ, II, меѓу 29 мај и 7 јуни 1634

година, 146
1434. Сиџил бр. 136/2,1869, јуни 5
1435. Сиџил,1869, јуни, 5 (1286 , сафер, 24), лист 72/7
1436. Сиџил бр. 3, неутврден датум, бр. 813
1437. Турски документи за македонската историја, 1827-1839, 172
1438. Сиџил бр. 3, без датум
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Сулејман Законодавецот, кога престојувал во Битола.1439 Покрај Градскиот
часовник, во 19 век, се наоѓало Беледието (Градската општина), како и трикатниот Новиот сарај, претходно индивидуален дом, во кој за време српската
управа ќе се смести Поглаварството.
За жал, овој прочуен и толку фален пазар векот го заврши прозаично,
со онаа крајно несфатлива насилна акција од 1948 год., изведена со намера
да се добие плоштад од каде ќе се испраќаат пораки преку гласот на „100.000
митингаши“.1440

Дембел Чаршија
Битолските преданија многу рано забележале дека само два града во големата и пространата Турска Империја, покрај вообичаените чаршии наменети за продавање стандардна стока, за храна и облекло, имало и две единствени, крајно необични и со лесно помливо име, познати како „Дембел
Чаршија“. Лексемата дембел е со турско јазично потекло и, според „Речникот на македонскиот јазик“, означува мрзливец.1441 Обете се наоѓале, како

Дел од Дембел Чаршија
1439. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 210
1440. С. М., (Спиро Мачески). Во неделата над 6000 трудбеници од нашиот град учествуваја во

расчистувањето на местото каде што ке се подигни голем плоштад, Братство, бр.24 (93), Битола,
18 јуни 1948
1441. Речник на македонскиот јазаик, 1, А-Н, Институт за македонски јазик, Скопје, 1961, 133
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што говорат битолските преданија, во два прочуени града, големи центри,
Станбол и Битола.
За стамболската Дембел Чаршија не знаеме каде се наоѓала, додека
битолската била од обете страни на реката Драгор, во продолжение од денешната Општинска зграда до мостот кај судот. Некогаш во зависност од
интересот и од посетата ги зафаќала и дуќаните до мостот кај Безистенот, посебно оние во близина на „Исхакие“ (денес уредениот простор со фонтана и
клупи). Во крајот на 19 век била посебно популарна, како и меѓу двете светски војни.
Во лето, покрај самиот брег на реката, биле изнаредени низи од маси со
и без чаршафи, придружени од сандалии или долги клупи, каде во мрзлива
опуштеност, покрај кафе со локум или наргилиња, аги и бегови или нивни
синови, главно, сопственици на богати чифлици, бројни рентиери и други
кои го имале решено материјалниот статус, го трошеле времето во бистрење
локална или државна политика, во читање „газети“ (весници) или во
исчекување чифчија да си ги подмири материјалните задолженија, оттаму
и второто име нивно - „Турските кафеани“.1442 Престојот бил опијанувачки,
под липини или багремови сенки, покрај врвулица со редуциран број минувачи, покрај чиста планинска река со летни пријатни испарувања и со провев
што деноноќно струел, исполнет со планински мириси од блиската планина.
Истиот во зима се менувал генерално иако гостинскиот состав останувал сосема ист. Од десната страна на реката биле кафеаните со поголем капацитет („Интифа“), од другата збиените мали кафеџилници со чадлив и
смрдлив воздух во кои интимен разговор скоро невозможно било да се востанови. Но, бидејќи биле со иста клиентела, со исти сопстевеници, горе-долу
и исти услужници, промената од летото и да не се забележувала. Во едно
од нив ги примал сите заинтересирани кои чекале во редици прочуениот
јасновидец Десоецо (Синан Синан од село Десово) за кој и во Битола и во населените места јужно од Ниш нашироко и со восхит се говорело.
Додека постоела чаршијава, нешто и потоа, за битолчани останала синоним на едно просперитетно и богато време, кога градот бил центар и со
значење во големата држава, со десетина акредитирани странски конзулати,
во град во кој се креирала и понекогаш и државна политика.
Сосема сфатливо е оттаму зошто кодот на битолчанецот станал поинаков, кој го сака развлечението („таму се живот живее“), полесната работа,
најчесто трговија. Откривајќи се шегобијно себеси, измислил приказна дека
кога некаков султан ги збрал најголемите дембели од царштината и кога
1442. Павле Константинов, Браќа Манаки. Млад борец, Скопје, 1983, 98/210
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посакал да провери кој е најголемиот, па го запалил сарајот каде ги сместил
и кога огнот ги избркал сите, освен двајца, стамболскиот и битолскиот, последниот се изборил за првото место.
Битолската Дембел Чаршија го привлекла вниманието и на хроничарите, регистрирана е и во нивните записи.1443
Кога битолскиот композитор Петар Ѓорѓиев - Калица, ја понудил
својата антологиска песна „Кога ќе одам во Битола“, музичките редактори
од Скопје не сфаќајќи го битолскиот бит, терминот дембел го замениле со
мермер кој дури на инсистирање на авторот се извршила корекцијата и песната денес се пее со најспецифичните градски одлики, со „Широк Сокак“ и
со „Дембел Чаршија“.1444

Трошарини
Трошарината била истовремено и општинска такса и општински објект
организирани со „Законот на државни трошарини“.1445 Таксата се плаќала за
производи што се внесувале во градот таксативно наброени и била главниот
општински извор за подмирување на материјалните трошоци на локалната
самоуправа, оттаму и посебна причина да биде честа и жешка тема на седниците на општинските одбори.1446 Објектите, пак, биле познати и како трошарински станици, најмногу како дулија, биле лоцирани на ударните влезови во
градот и биле опслужувани од лица во редовен работен однос склучен не со
општинската управа, туку со закупците на трошарините. Во почетокот, а пред
да се подигнат поновите, биле искористени старите османлиски караколи кои
во својата историја испишале разноразни случки најмногу запаметени со немирните времиња и со лошите сеќавања, една во врска со затворањето на
Димко Штипјанчето кое го опеала и народната песна,1447 друга со мисионерката Захарија Шумлјанска („битолската Мајка Тереза“).1448.
1443. Дембел Чаршија, Развитак, Битољ, 17 јула 1921, 2; Исто, 11 август 1921, 2; Велибор З. Јовновић,
Једна шетња ка Дембел Чаршији, Јужна стража, г. 2, бр. 1-1, Битољ, 1924, 3-4; Крвопролиће на
битољској Дембел Чаршији, Вардар, Скопље, 8 мај 1934, 2
1444. Александар Стерјовски, Битола-Реката Драгор, 307-311 и лично соопштение на Петар Ѓорѓиев
- Калица
1445. Трајче Грујоски, Битола, 107-108
1446. Книга бр. 15, 11 јуни 1925, т. 1-6; Книга 18, 31 декември 1928, т. 1
1447. Љ. Лапе, Историската вистина во песнита „Ми товари Дончо три товари ориз“, Историја,
год. VII, бр. 1, Скопје, 1971, 182
1448. Георги Генов, Двама видни българофили Юлиян и Захария Шумянски, Исторически архив,
г. VI, кн. 13, ноември 2007 - февруари 2008, 43
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Првите битолски трошарини биле оформени со уредба и со потпис на
кралот Петар Втори, донесена во почетокот на 1914 год.,1449 кога биле инкасирани и промотивните 8.239 динари.1450 Во 1923 год. ги имало кај црквата
„Св. Недела“, Ат Пазарот, Девеани и кај „Ислахането“ („Жито Битола“),1451
додека во 1925 год. бројот им се зголемил и се наоѓале кај Прилепската железничка станица, Солунската железничка станица, Поштата, Сењакот, „Ислахането“, Девеани, „Св. Недела“ и кај Ченгел Каракол.1452
Откако во 1923 год. пристигнале германските репарации започнало и
нивно подновување и новоподигање.1453 Новиот објект на најважната, Светонеделската, бил подигнат во 1937 год.,1454 кај Девеани во 1939 год. и чинела 29.778 дин.1455
Трошарината „Девеани“ во 1924 год. преку лицитација беше ја добил Лазар Кривашија,1456 кај Ченгел Каракол - Герекар. 1457 Бидејќи на
лицитацијата во 1932 год. интерес не пројавил никој за закуп, општинската
управа решила, почнувајќи од 1 јануари 1933 год., да управува самата таа.1458
За да се извлечат што повеќе средства од трошаринската такса, не само
еднаш се правеле и законски и општински манипулации, па ако, на пример,
се внесувала ракија под 35% градуси алкохол, тогаш се сметало дека таа е
ракија и не се одбегнувала минималната такса, доколку, пак, процентот бил
повисок, тогаш добивала третман за шпиритус па наплатата се зголемувала,
односно се давала можност за манипулација.1459
Бројот на вработените, во зависност од опсегот на работата, од година
во година растел, па, ако во 1924 изнесувал 11, во 1932 - 20, а во 1938/39 бил
дури 48 лица.1460

1449. Битољске вести, Општинске новине, г. II, бр. 46, Битољ, 2 маја 1914, 4; Уредба о увођењу тро-

шарине у Скопљу и Битољу, Општинске новине, г. II, бр. 46, Битољ, 2 маја 1914, 2
1450. Биланс, Општинске новине, г. II, бр. 47, Битољ, 8, маја 1914, 2
1451. Книга бр. 15, 10 август 1923, т. 5
1452. Книга бр. 15, 11 јуни 1925, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6
1453. Книга бр. 15, 10 август 1923, т. 8
1454. Градске новости града Битоља, Нови сјај, год 4, бр. 37-38-39, мај- јуни- јули 1937, 2
1455. Книга бр. 67, 22 мај 1939, т. 1
1456. Книга бр. 15, 10 јули 1924, т. 4
1457. Соопштение на Благој (Бале) Ангеловски
1458. Битољска комунална политика, Вардар, Скопље, 12 јануар 1933, 1
1459. Трошарина на ракију, Вардар, Скопље, 13 јули 1933, 6
1460. Трајче Грујоски, Битола, 107
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Трошариниве ќе опстојат додека не се променил начинот на пазаришната такса, кога истата отпочнала да се наплаќа на пазарот, тие станале непотребни, напуштени со време и разруинирани.

Каравансараи и анови
Османлиската Империја уште од почетокот востановила цврсти основи
за брз и полетен развој на стопанството, при што најголем влог имал огромниот пазар распространет на три континенти. На трговците, исто така, им
се овозможило да патуваат по долги и релативно добро уредени магистрали
на кои имало безбројни донаторски чешми под сенчести одморишта, впечатливи попатни дрвореди од плодородни дрвја, да имаат на располагање и
огромен број сместувачки капацитети (каравансараи и анови).
Каравансараите, како и поголемите анови, биле цврсти градби кои се
состоеле од приземје со дуќани и магацини, но и со „штали на приземјето,
сали и галерии без мебел на горните катови“.1461 Скоро сите биле богоугодни дела на богати поединци, некои имале и оловен покрив.1462 Четвртестите широки дворови со бунари во средината, служеле да се сместат стоките
за продавање, коњите, камилите и другите животни.1463 Каравансарај во 1591
год. имало и во Битола,1464 а штипскиот бил импозантен, бил обграден со висок ѕид, со широк двор, штала која можела да збере и илјада камили, бил и
на два ката со по 50 соби на секој.1465 Станбен комфор во нив немало „единствениот мебел била грубата рогозина“,1466 па за перница не еднаш служел
ранец, за покривка - палто или некаква подебела лична облека.
Постоеле и правила каде треба да се подигаат, при што еднодневното патување од град до град била основната далечинска мерка, оттаму
растојанијата да се мерат не според километри, туку според бројот на каравансараите. Вон од овие стандарди каравансараи имало и во населени места,
на преслапи, подигани најмногу од безбедносни причини, зашто тие заедно
со клисурите биле и најомилените места за криење или напади на друмските
разбојници.

1461. Извештај за Битолскиот пашакак на францускиот вицеконзул во Битола, Белег де Буга...„ 85
1462. Румелийски делници и празници, 70
1463. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 220
1464. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 298
1465. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 429-430
1466. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 39
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Каравансарајска градба од 16-7 век

На патот Велес - Битола, на врвот на Бабуна, токму од тие причини беше
подигнат еден таков. Бил наречен и каравансарај, но и крајпатен ан, „Везир
ан“, а откако од корен беше го обновил командантот на Скадар, Абди паша,
беше го понел и неговото име.1467 Мекензи и Ирби (1863) пишуваат дека „е
најдобриот ан што сме го виделе во Турција: има еден горен кат, сигурни
скали и повеќе соби за гостите; уште повеќе, прозорците во најубавата
соба беа од стакло“.1468 Другиот се наоѓал кај Петилеп кој го користеле многумина, во 1865 год. Русинот Е. Тимаев,1469 нешто подоцна (1890) и Србинот
Спиридон Гопчевиќ.1470 Покрај нив, Скрјабин ги бележи и овие крајпатни
анови: „Вашарескиот“, „Топлица ан“ и „Ракле анот“.1471
Скоро сите, и каравансараите и попатните анови, биле со иста градежна
структура, секој имал „ограден простор во вид квадрат, на една страна има

1467. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 283
1468. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 601
1469. Македонија во делата на странските патописци, 1864 - 1874, 27
1470. Спиридон Гопчевић, Цит. дело, 111
1471. Политическия и економическия сведения о Битолскомъ виляете, собранния россиско

императорскимъ вицекосуломъ Н. Скрябинимь, 97
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сенарници и штали, додека на спротивната страна има и голем број соби,
наменети за луѓето од групата, со ѕидови и подови од глина и покрив од
слама на кој има еден отвор низ кој, во отсуство на прозорци, се постигнува поволна вентилација. Единствен мебел е грубата рогозина за секое
лице“.1472
Ановите, според корисниците, се делеле на градски, селски и стопански.
Првиот битолски ан е од далечната 1435 година, бил лоциран во
чаршијата и му припаѓал на вакафот на големиот добротвор Сунгур чауш
беј.1473 Во приближно исто време со ан во Битола располагал и Иса Факих,
таткото на Исхак ефенди, градителот на „Исхак џамијата“.1474
Во првата половина на 18 век во Битола биле регистрирани овие анови:
1. „Големиот ан на кетхудата“ (ќахаја на некој спахија); 2. „Чардак ан на Ахмед челеби“; 3. „Ан на делибашијата“ (командир на делиите); 4. „Ан на големиот анџија Абдулах стомнарот“; 5. „Големиот ан на Ат Пазар на анџијата
Хусеин челеби“; 6. „Малиот на Ат Пазар на анџијата Хусеин челеби“; 7. „Женскиот ан на Мустафа беше“; 8. „Анот на Сулејман челеби, син на Џеки“; 9.
„Анот на Кара Ахмед“, каде анџија бил Суло; 10. „Анот на Барзо“, каде анџија
бил Ахмед; 11. „Пашали ан“, каде анџија бил Ахмед челеби; 12. „Делианџи
ан“, каде анџија бил Фазли челеби; 13. „Кечеџија ан“, каде анџија бил син му
на Али; 14. „Анот на Осман бег“.1475
Пред да бидат подигнати црквата „Св. Богородица“ и училиштето „Кирил и Методиј“ на истиот простор, а меѓу денешните улици „Ѓуро Ѓаковиќ“
и булеварот „Први мај“, функционирал голем и со голем двор, ан, „Пипер
ан“. Со парите донација од преродбеникот д-р Константин Мишајков во висина од 400 лири истиот бил откупен и послужил за подигање и на денешната црква и на училиштето.1476
Како што растел градот и добивал значење како економски и административен центар, растел и анскиот број. Во 1883 год. изброени биле околу
40,1477 во 20 век се искачиле на импресивни 106, но за сиот валијат, додека
во градот постоеле 14.1478
Од поважните градски анови, во крајот на 19 и почетокот на 20 век, треба
да се спомнат „Елбасанскиот“, „Корчанскиот“, „Дебарскиот“, „Кичевскиот“,
1472. Македонија во делата на странските патописци, 1864 - 1874, 39
1473. D-r Hasan Kaleşi, Cit. delo, 80
1474. Isto, 194
1475. Али Вишко, Цит. дело, 173
1476. Кузман А. Шапкарев, Записи, 180
1477. Македонија во делата на странските патеписци, 1879-1888, 177
1478. Милош Хр. Константиновски, Занаети и еснафи, 25
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„Преспанскиот“ и „Прилепскиот“, познати биле и „Ан Шадрван“, „Девевеан“
и уште неколку други.1479
Селските анови биле побројни, а меѓу поважните се истакнале:
„Ѓаватскиот“ и „Диовскиот“, во кои врталиште и засолниште наоѓале и
жители и од други потпелистерски села. На северната страна од градот се
наоѓал и „Смилевскиот ан“ на браќата Чипуровци и уште неколку други,
како и „Анот на Потполошка“, „Филаделфија анот“, во кој престојувале
демирхисарци, потоа „Табеновци ан“ на Герекар, „Анот на Марко“.1480 На
источниот биле „Суводолскиот“ и „Ропотовскиот“, околу Сточарскиот
пазар се наоѓале и „Анот на Налевци“, кој настрадал од пожар во 30 -те
години од минатиот век, од каде пламенот се проширил и врз околните
дуќанчиња. покрај него биле и „Анот на Брдаро“ и „Несторскиот ан“, во
кои престојувале, главно, селани од полето и од западниот дел на Мариово.
Од јужната страна поважни биле „Велушкиот“ и обата буковски ана итн.
Основната намена на анот навистина била да биде засолниште, главно
ноќно, но многу од нив имале и посложени намени. Јозеф Милер (1843)
тврди дека некои „фигурираат и како деловни агенции на трговците
наголемо“,1481 односно дека биле и важни стопански претставништва, некои и на странци.
Меѓу поважните вакви анови бил и „Мисир ан“ во кој се складирале и се
продавале наголемо житни производи, најмногу пченка. „Ракиџискиот ан“,
кој Марко Цепенков го нарекува „Винцки ан“1482 бил наменет за продавање
наголемо ракија и вино, доведувани, главно, од Тиквеш и Велес, додека во
„Пипер анот“ се сместувало и продавало масло и црвена пипер.
Во недостиг на сместувачки капацитети ановите често ги користела и
војската, во 1809 год. за таква една намена платила високи 2.500 гроша,1483
што било причина Валијатот да реши да откупи еден, „Мирахор анот“, и во
него да сместува офицери и војници дојдени по службена задача.1484 За покрупни сместувачки потреби војската продолжила да ги користи и понатака.1485
Меѓу другите сопственици биле и: Манди од село Писодер („Пипер ан“),
Ташко Бу‘ар (ан - хотел „Рома“), Тачи Палигура („Елбасан ан“), Миту (брат
1479. Трајче Грујоски, Битола, 42/143
1480. Соопштение на Димитрие Велјановски, пензионер од Битола
1481. Македонија во делата на странските патописци, 1827 - 1849, 556
1482. Марко Цепенков, Преданија, 7, 216
1483. Турски документи за македонската историја, 3, Скопје, 1955, 18
1484. Турски документи за македонската историја, 1, 1951, 1
1485. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 25
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на Манди) (ан на Ленски Мост), Коку („Шадрван ан“) и Зози Крушевеанул
од. с. Гопеш (ан на Овчи Пазар).1486
Анџиите имале професионално здружение во кое членувале со исто
право и христијани и муслимани. Во 1855 год. претседателот бил османлија,
а комесарите христијани. Некои од сопствениците се занимавале и со производство алкохолни пијалоци од кое сосема добро профитирале.1487 Услугите во анот не се наплаќале, вообичаено било, како и за секоја друга услуга
во Турција, на чуварот да му се даде бакшиш.1488

„Јени ан“ и „Ингилиз ан“
Откако Битола станала воен, стопански и економски центар и масовно
почнале да надоаѓаат и да престојуваат и странци, започнало да се организираат анови и со повисок станбен стандард. Било тоа, впрочем, и очекувано,
овие стручњаци, медицинари, воени и други лица од Европа на тоа и инсистирале, зашто, како што открива вицеконзулот Де Буга, до средината на 19
век „сé уште не постојат европски преноќишта, а потребата од нив почнува да се чувствува“.1489
Првиот, современ ан, кој фигурирал меѓу ан и хотел, бил „Јени анот“.
Лоциран бил на прилична дистанца од Англискиот конзулат (денес полуруиниран објект спроти библиотеката),1490 поточно, бил во „градскиот
кварт“. Сите укажувања говорат дека бил околу Горниот Дрвен Пазар, а
според семејните преданија на семејството Петрови, на тоа место подоцна
подигнати биле станбените објекти на ова семејство, односно бил на западната страна од денешната улица „Борка Левата“.1491 Ќе да е истиот за
кој пишува и Хенри Остин Леар (1839), кога вели дека бил „простран“ во
кој од постелнина се добивал само „душек“1492 или кој (1845) веќе ја имал
квалификацијата на „главен ан“, макар што сè уште немал стакла на прозор-

1486. Али Вишко, Цит. дело, 174
1487. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола, Белег де Буга... 86
1488. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 63
1489. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола, Белег де Буга

...85-86

1490. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 514
1491. Соопштение на Радмила Петкова, пензионер, сопственик на еден од домовите на семејството

Петкови

1492. Македонија во делата на странските патописци, 1827 - 1849, 431-432
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ците1493 Во 1848 год. бил „пространа зграда, со двор од трите страни, полн
со грчки трговци со сини туники, или Албанци со бели мантили и натоварени коњи“.1494
За многу кратко време, само за три години, доживеал и генералка, собите станале почисти, биле бело обоени, прозорците добиле стакла, а се набавиле и душеци за спиење, односно значително се доближил до стандардот
на попримитивен хотел.1495
Набргу добил и конкуренција со вистински хотел кој го уредил и го
понудил за користење грчкиот вицеконзул Лоренцо Пери, кој, притоа, направил ноќно престојувалиште, како што тврдат современиците, со „многу
вкус“.1496
За жал, не знаеме скоро ништо за сопственикот, освен дека во Битола
останал до крајот на животот, дека неговото вечно почивалиште се наоѓа во
Буковските гробишта, во близина на капелата, оставил и поколение, а по
занимање бил аптекар.
Коренот на името на големиот и најпознат ан во Битола, кој го памети и
постарата генерација битолчани, бил „Ингилиз анот“ (тур. Ингилиз - Англичанец). Англичанецот Едмунд Спенсер (1850) тврди дека Битола во неговото
време била голем центар на увезена англиска стока, а едно од стовариштата
бил во овој ан.1497 Англиската стока, впрочем, забрзано го освојувала овдешниот пазар, познато е, на пример, дека на Прилепскиот панаѓур во 1860
год. учествувале 14 трговски фирми кои продале англиски памучни стоки
во вредност од 16.000 фунти1498 и таквиот тренд продолжувал со несмалено
темпо.1499 Анов се наоѓал до „Старата џамија“ („Егејските згради“ и на ул.
„Иван Милутиновиќ“) и во него „се влегувало преку една тешка порта во
голем двор, околу кој се издигаа два ката. Во приземјето беа аурите и складовите за стоки, превезувани со карвани. Наоколу катовите беа чардаците со соби за патниците, а во дворот - чешма и шадрван. Раздвиженост
го полнеше анот. Беше некаква какафонија од Турци, Албанци, Власи, Бугари која влегуваше, излегуиваше, шумеше. Вечерта глетката беше уште

1493. Исто, 572
1494. Исто, 656
1495. Исто, 656
1496. Исто, 557
1497. „Овде забележав големо количество англиска стока, поголемо од било каде во европскиот дел на

Турција“ (Македонија во делата на страските патописци, 1850-1864, 28)
1498. Проф. д-р Данчо Зографски, Цит. статија, 228
1499. Британски документи за историјата на Македонија, том 4, 95
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пошаренолика“, говори едно лично сеќавање на ресенчанец од крајот на 19
и почетокот од 20 век.1500
Сопственик на „Ингилиз анот“ во 1913 год. бил некој си Џафер
Ибрахим,1501 кој на Општината го отстапил под закуп, а таа го користела за
чување коњи и опрема за Службата на градската хигиена.1502 Таквата негова
намена продолжила и во следната, како и во наредните години.1503 Извесно
време по Првата светска војна го користеле и преспанци.1504 Благодарејќи
нему и регијата околу него и денес се именува со истото име, со Ингилиз ан.
По ослободувањето го користел и Црвениот крст од Битола, таму ја распределувала хуманитарната помош што доаѓала од САД, позната како УНРА.

Хотели на Широк Сокак
Битолските хотели во минатото лоцирани биле во две регии, „Широк
Сокак“ и во Крајдрагорието.
Поаѓајќи од најдолниот, од Офицерскиот дом, нагоре десно, на самиот
агол, објектот бр. 143, кој му припаѓал на некогашниот Аероклуб, бил еден
од првите. Името му било „Москва“. Не бил некој поголем објект, имал, како
и денес, приземје, во кое биле сместени кафеаната и ресторанот, и кат, во кој
имало неколку сместувачки соби. Сопственик по Првата светска војна бил
битолчанец, Милан Станојевиќ, кој по експлозијата на џепането во 1922 год.,
која му направила големи оштетувања, темелно беше го обновил. Големата
негова предност, според рекламата објавена во 1922 год., била што се наоѓал
во непосредна близина и на Солунската и Прилепската железничка станица
од каде и најмногу надоаѓале корисниците.1505 При обновата Станојевиќ наново беше ги заменил масите и столиците, како и дел од некогашниот интериер, доведувајќи го амбиентот во првобитната положба.1506
Спроти него, а од левата страна, уште во крајот на 19 век бил вториот,
хотелот „Београд“. Беше го подигнале членови - припадници на засилената
српска пропаганда, а под своја сопственост беше го зел уште во деновите од
1500. Симеон Радев, Рани спомени, Български писател, София, 1969, 186
1501. Рад у Одбору и Општини, Битољске новине, год. II, бр. 45, Битољ, 25 април 1914, 2
1502. Записник, Општинске новине, год. I, бр. 4, Битољ, 27 јануар 1913, 4
1503. Рад у Одбору, Општинске новине, бр. 51, Битољ, 15 јуна 1914, 3/6
1504. Соопштение на Димитриј Велјановски, пензионер од Битола
1505. Хотел Москва ул. Краља Петра бр. 143 у Битољу, Битољска самоуправа, год. I, бр. 17, 2

декември 1922, 4
1506. На белом хлебу, Политика, Београд, 26 април 1922, 3
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престојот на првиот српски конзул Д. Боди, поранешниот кувар во српското
дипломатско претставништво во Софија.1507 Наскоро станал собиралиште
на ретките Срби, но и на србофилите, оттаму и второто име - „Српски клуб“.
Се знае дека не бил меѓу најлуксузните, оттаму и некои кои го користеле да
останат незадоволни (Голмар Колц, 1893).1508 Ако некој и понесол впечатоци најмногу било тоа заради српскиот амбиент, српската кујна, пијалоците
и српските специјалитети. Во 1889 год. преноќевал и доцентот на Белградскиот универзитет, Сима Н. Томиќ, кој бил на враќање од Леринско, каде
престојувал заради научни лексички истражувања.1509 Записи за него можат
да се најдат подоста.1510
Во почетокот бил приземен, уште еден кат ќе добие по Балканските
војни, а имал и простран и многу експлоатиран двор. Пред Востанието го
користеле и италијанските инструктори, дојдени да помогнат во обуката на
османлиската полиција.1511 При крајот на 19 век српската пропаганда направила од него силно гнездо, донела бројни книги на српски јазик, фотографии на кралот Александар Обреновиќ и на други српски личности, најмногу
историски, но и јавни.1512 По Првата светска војна, го користел и српскиот
писател - документарист Гр. Божовиќ.1513
Историски настан што е поврзан со него и кој долго се паметел потоа била официјалната објава на српското заземање на градот на 19 ноември 1912 год. од генералот Бојовиќ. Откако претходно било утврдено дека
османлиската војска се повлекла од градот, нај клучката на патот кај Кукуречани, Бојовиќ и неколкуте српски офицери, кои доаѓале со лесна кола од
правец Прилеп, беше ги пречекале со српска тробојка неколку битолчани,
посакувајќи им добродојде. По првично поздравување и известување дека
градот е празен од непријателски војници, еден од граѓаните им се приклучил да им го покаже патот и сите заедно пристигнале во хотелов. Таму
веќе ги очекувала група градски првенци, па, по поздравите и благопожел1507. За кого се шпекулирало дека и не е Србин, туку „православен унгарски Циганин“ (Јован хаџи
Васиљевић , Цит. дело, 5)
1508. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 190
1509. С.(има). Н. Т.(омић), Маћедонски рапсод, Нова искра, год., II, бр. 2, Београд, 16 фебруар 1900,
60-61
1510. Д. Матовъ, Македония споредъ нейните книжовни вести, Български преглед, св. 7- 12, 58; Јов.
Хаџи Васиљевић, Град Битољ, 5; Извештаи од 1903 година на српските конзули, митрополити и
училишни инспектори во Македонија, Редакција и коментар Љубен Лапе, Институт за национална
историја, Скопје, 1954, 203
1511. Ив. Белевъ, До Солунъ, Битоля и Охридъ, Македонски прегледъ, год. II, кн. 2, София, 1926, 93
1512. Македонија во делата нс странските патеписци, 1889-1898, 190
1513. Гр. Божовић, Урезане истине, 38
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Првобитниот хотел „Београд“ (со балкон)

бите, генералот одржал кратко слово, во кое истакнал дека Битола веќе е во
српски раце, дека отсега ќе има мир и правда за сите, без разлика на вера
или нација.1514
Откако, пак, состојбите во градот целосно се стабилизирале, за хотелов
се заинтересирале и неколкумина закупци. Во почетокот го држела жена,
Даринка Крстиќ, која за патријалхалниот град било мошне необично, а и новина што ја донеле Србите. Својата работа со топли препораки ја објавила
преку локалниот весник „Општинске новине“.1515
Како надоаѓале и проаѓале војските, така и хотелов го менувал името.
Кога се стационирала бугарската власт, се преименувал во „Пловдив“, потоа повторно станал „Београд“, Денес е „Трев“, генерално обновен и со многу
успешна наградба и проширување.
Во 1931 год., со печалбарски пари, Стефан Карапаша, преселник од
преспанското село Љубојно, беше купил објект кој се наоѓал малку погоре
од претходните два и од ан беше го преобразил во хотел. Првин печалбарел во Влашко, потоа отпловил и за САД, од каде ги довел и најбројниот дел

1514. 1912, 6, новембар, 1915, Битољске новине, год. I, бр. 221, Битољ, 6 новембар 1915, 1
1515. Најбоља кујна у хотел „Београд“, Општинске новине, год. I, бр. 3, Битољ, 20 јануар 1913, 7
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средства за зафатот што го планирал во Битола. Името што му го дал било
„Хотел Југославија“, но во градот бил попознат како „Хотелот на преспаните“. Извесно време служел и како бордел. За време поновата бугарската
окупација станал полициска станица (участок), при што визбените простории послужеле и како истражен затвор.1516 Во 1948 год. бил национализиран,
па станал и „Клуб на резервните воени старешини“, денес е поголема современа продавница за облека „Ваикики“.1517
Уште пред повлекувањето на османлиите покрај реката Курдерес и Камен Мост постоел хотел и гостилница со име „Солун“ (на местото на денешниот убав објект од левата аголна страна од рекичката, спроти продавницата „Балкан“). Извесно време го експлоатирал Ташку Палигоровиќ познат
повеќе среде битолчани како „маловиштански крагуевчанец“. Исклучивата
предност негова, за разлика од другите кафеани и хотели, била што во него
не се поднесувале верски, национални или политички поделби, на иста маса
без никаков проблем седнувале и беседеле без набој припадници од разни
националности, слободно расправајќи и за тензични теми.1518 Врз таква основа гостинот од Софија Г. Ив. Белев 20 дена беше се одомаќил во него, слободно состанувајќи се и со раководители на организацијата, со Павел Христов, браќата Аце и Панче Дореви, чиј семеен дом се наоѓал нешто подолу, а
и со други.1519 Во него, на 24 септемри 1915 год., настапил и Војничкиот театар на Зотовиќ со програма од 9 точки, при што влезниците чинеле 1 динар.1520 Понекогаш служел и за собири, еден, на 21 октомври 1922 год., одржале и битолските поштари.1521 И него, како и хотелот „Константинопол“,
за кој не располагаме со податоци, извесно време го држеле браќата Цовари,
дојденци од Дебар.1522
Кога Палигоровиќ ќе го откаже користењето, името се преселило врз
улицата на која се наоѓал, а браќата Спанаковиќ, кои живееле нешто подолу по реката Курдерес и кои меѓу двете војни ќе го подигнат најголемиот
и најпознатиот хотел во градот, со истото име, „Солун“, ќе го регистрираат и
новиот хотел. Но тој нема да биде на „Широк Сокак“, туку во близина на новата пошта. Сега, не само што нудел повисок хотелски стандард, имал и пространа сала и други погодности, благодарејќи на кои се одржувале конфе1516. Соопштение на Ѓорѓи Димиќ, пензионер од Битола
1517. Соопштение на д-р Наум Карапашовски, иселеник во САД, син на Стефан
1518. Григорије Божовић, Приповетке, СКЗ, Београд, 1940, 61
1519. Ив. Белевъ, До Солунъ, Битоля и Охридъ, Македонски прегледъ, год. II, кн. 2, София, 1926, 92
1520. Позоришно вече у „Солуну“, Битољске новине, бр. 177, Битољ, 24 септембра 1915, 3
1521. Састанак битољских поштара, Битољски радикал, г. 1. бр. 40. Битољ, 19 октобар 1922, 3
1522. Али Вишко, Цит. дело, 174
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ренциски, спортски, еснафски и други собири. Меѓу другите, на 27 март 1938
год. „Здружнието за унапредување и пошумување на селата Трново и Магарево“ ја одржало својата редовна годишна скупштина.1523
На местото каде што денес се наоѓа полукружната станбена зрада
(„Зградата на внатрешни“) некогаш се наоѓал хотелот „Ројал“, во кој за време
Младотурската револуција Нијази бег беше го сместил Штабот на младотурците.1524 Имал приземје, кое се користело како ресторан и кафеана, широк
двор, во кој под костеновите сенчести стебла имало маси, а горниот кат служел за сместување на гостите. Важел за еден од посовремените и поуредените хотели, најмногу заради чистотата (бил „чист како чаша“).1525 На први
септември 1908 год. младотурците за гости од Бугарија тука беа приредиле
вечера во која „менито било прераскошно“.1526 Во месец ноември 1913 год.
при прославата на годишнината од влегувањето на српските војски во градот, кога бил присутен и престолонаследникот Александар Караѓорѓевиќ,
тука била одржана и заедничката вечера на претставниците од Битола со гостите од Белград.1527 Во годините од Втората светска војна хотелов служел и
како Дом на културата, во кој се одржувале ликовни и други изложби, како
и музички настапи. На 17 мај 1942 год. била и изложбата на книги, која била
проследена и со богата музичка програма.1528
Прилепен до него некогаш бил хотелот „Синтагма“ кој бил именуван
уште и како „Грчки клуб“,1529 подоцна и за „Конституција“. Обата настрадале во бомбардирањата во Првата светска војна. И „Синтагма“ бил објект
од приземје и кат, со прекрасен влез, над кој 4 мермерни столбови го крепеле
балконот од катот.
На самиот агол меѓу „Широк Сокак“ и улицата што одела на исток, залепен до Влашката црква „Костантин и Елена“ (денес хотел „Епинал“) се
наоѓал хотелот „Централ“. И тој имал визбени простории, кафеана со ресторан и кат со соби за престој. Дворот му бил отворен и со поглед кон главната улица. Потајно во задните простории на ресторанот се играло и комар,
а на катот се нуделе и сексуални услуги од девојки доведувани од други градови на Југославија.
1523. Позив за Скупштину, Плакат, Историски архив на Македонија, Подрачано одделение -

Битола, Збирка на плакати, II Е/7
1524. Гр. Божовић, Урезаане истине, 39
1525. Edo Markoviћ, Са нашег Југа, Jugoslovenski Lojd, 1924, 68
1526. Петръ Завоевъ, Цит. дело, 128
1527. Наше славље, Општинске новине, бр. 29, Битољ, 20 новембар 1913, 7
1528. Още единъ културенъ празникъ въ Битоля, Пелистерско ехо, бр. 21, Битоля, 23 май 1942, 3
1529. Гр. Божовић, Урезане истине, 39
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Повик за закуп на хотелот „Централ“ (1914)

Во крајот од 1934 год. Нида (Леонида) Петровиќ, битолчанец кој се занимавал од најрани години со хотелиерство, вложил големи средства да подигне уште еден хотел на главната улица. Му го дал името „Турист“. Сопственикот бил еден симпатичен, мал по раст веселник и еден од најпопуларните
битолчани, кој како малолетник се дружел со француските војници за време
Првата светска војна, преку кои го научил и францускиот јазик. Имал заслуги во развојот и на битолскиот фудбал. Во неговиот поранешен хотел
„Младина“, впрочем, била формирана и една од првите фудбалски екипи во
градот со истото име (подоцна преименувана во „Битољ“). При подигањето
на хотелов и при копањето на бунарот во визбените простории, за малку ќе
се случила трагедија, ќе се задушел млад човек - бунарџија.1530
Хотелов имал 15 убаво уредени соби, две капатила, добра кујна и богат
избор пијалаци.1531 Како деклариран и загреан србофил, откако пристигнала
бугарската власт во 1941 год., Петровиќ решил трајно да замине од Битола,
заедно со останатите српски граѓани, а хотелот, по ослободувањето, бил национализиран.

1530. Битољске новости, Вардар, Скопље, 16 октомври 1934, 8
1531. У Битољу је отворен нови хотел, Вардар, Скопље, 27 декември 1934,6
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Во 30-те години од минатиот век, на Широк Сокак подигнат бил уште
еден хотел, „Гранд хотел Јевтиќ“. Заедно со „Солун“ извесно време бил и
најголемиот и најлуксузниот, а ресторанската сала била пространа, овозможувала собранија, прослави, театарски и други претстави. Омиленото
излегување од интериерот пред ресторанот, на тротоарот бил обичај што се
применувал и тука често. Никифор Јефтиќ живеел во мала куќарка на ул.
„Белградска“, бил познат стопанственик, едно време и претседател на Здружението угостители во Битола. Хотелов имал, според една разгледница од
30-те години на 20 век, 22 соби и вкупно 33 кревети.1532
Од другата страна, на самиот агол, со влез во ул. „Рузвелтова“ кратко
време работел хотелот „Лирија“. Некогаш извесно време бил дел од школото
на лазаристите.
Во споредна уличка (денес „Елпида Караманди“), а во близина на „Широк Сокак“, на местото каде подоцна ќе се оформи Мисијата на милосрдните
сестри „Сен Венсан де Пол“, според едно тврдење, имало хотел за турски
офицери,1533 што е погрешно, зашто тој бил на главната улица, на местото на
Католичката црква. Таму, според преданијата, првично имало христијански
храм посветен на св. Никола, но шеихот Џелал Един успеал да го откупи, во
негова близина да подигне теке, потоа валијата Рушит паша да изгради хотел наменет за офицери на кој му го дал името „Локанда“ (итал. гостилница).
Располагал со гостилница, салони, соби за престој, како и со дуќани и се
чини дека токму тој е и првиот вистински хотел во Битола. За да го откупи и
да ја смести потоа својата мисија, Лепавек морал доста долго да се спогодува
и со другите косопственици, кое му создавало доста проблеми.1534

Хотел „Босна“
Најпознатиот хотел во градот, кој оставил толку многу траги, имал неколку имиња, „Локанда“, „Шарк“ (Исток), „Ориент“, „Монастир“, а последното, „Босна“, добиено е по Првата балканска војна откако во Битола се востановила српската власт.1535
Има тврдење, кое го застапува и првиот битолски историчар, Мехмед Тевфик, дека го подигнал Абдулкерим паша заедно со театарот, кое го

1532. Димче Најдов, Цит. дело, 156
1533. Петар Бојаџиевски, Рената Бојаџиевска - Цветковска, Санитетот во Македонија, 235
1534. Артур Друлез, Цит. дело, 6
1535. Али Вишко, Цит. дело, 174
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Хотел „Босна“ од уличната страна (десно со маси)

прифаќаат и мнозина други, па и Ѓ. П. Симион,1536 што е неточно, зашто веќе
бил изграден кога познатиот валија пристигнал во 1895 год. во Битола.1537
Спиридон Гопчевиќ, кој дошол во Битола во 1890 год., преноќевал во него и
му оставил впечаток за „солидна градба“ и дека името тогаш му било „Хотел
д’ л’ Ориент“, но дека бил познат и како „Локанда“1538 (итал. гостилница),1539
име и на еден солунски хотел.1540 Дека треба да му веруваме потврда е и Виктор Берар (1891) кој во својот патепис говори за хотел со такво име и кој
додава дека ресторанот сосема поинаку се именувал, „Ајфелова кула“. 1541
Во 1908 год. го регистрирал и Бугаринот Петар Завоев, кој говори дека бил
„голема грчка кафеана“.1542 Своето последно интервју, кога се именувал за
„Манастир“, беше го дал Даме Груев кога под закуп го имал некој Влав од

1536. Ђ. П. Симион, Ћерим пашино брдо, Развитак, г. II, бр. 27, Битољ, 12 март 1921, 2
1537. Александар Стерјовски, Абдулкерим паша и Битола, Во: Битола и Кемал Ататурк, Симпозиум,

Гази универзитет-Анкара, Универзитет „Св. Кл. Охрдски“-Битола, 1998, 407-417
1538. Спиридон Гопчевић, Цит. дело, 113
1539. Благодарејќи на бројните хотели и гостилници и Широк Сокак османлиите беа го нарекле Локантабои (Соопштение на Зухди Малик)
1540. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 643
1541. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 150, 155
1542. Петръ Завоевъ, Цит. дело, 132
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Крушево.1543 Извесно време сопственик бил и некој Шкурцели.1544 Иако
имал многу имиња, најдолго остана последното, „Босна“.1545
Според описот што го дал Гопчевиќ, се одликувал со пространата и посетувана гостилница во приземјето, широки скали што воделе кон горниот
кат, убави балкони и светли хотелски соби. Единствената забелешка што можела да му се стави било отсуство мебел во тоалетот, како и за здодевните
тавтабици против кои Гопчевиќ морал да се заштитува со прашок (зихерлов)
непознат во овие краишта и со ставање на ногарките од креветот во вода.1546
Кога владата од Белград повела иницијатива за подигање хотели во новоосвоените територии (1913) и кога се обидела да ја вклучи во тоа и Битола,
овдешната самоуправа одговорила дека истиот наполно ги здоволувал хотелските потреби и дека воопшто нема потреба од подигање на еден нов.1547

Хотел „Босна“ во реклама (1914)

1543. Блаже Миневски, Жанета Здравковска, Каде исчезнал битолскиот хотел „Монастир“ во кој
Никола Карев на Грците им порача „Јас сум Македонец“, Дневник, Скопје, 1 август 2016. 4; Што
кажа Карев во интервјуто „Сакаме Република“, Дневник, Скопје, 1 август 2016, 5
1544. Али Вишко, Цит. дело, 174
1545. Гр. Божовић, Урезане истине, 1930, 39
1546. Спиридон Гопчевић, Цит. дело, 113
1547. Д-р Глигор Тодоровски, Српски извори за историјата на македонскиот народ 1913-1917,
Институт за национална историја - Скопје, Скопје, 1981, 244/74
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Средишниот влез, кој водел кон театарот

Како објект одел паралелно со „Широк Сокак“, странично ги допирал
двете улици што оделе западно, кон ОУ „Гоце Делчев“ и онаа покрај денешниот хотел „Епинал“, всушност, се наоѓал на денешниот мошне експлоатиран автопаркинг за лесни коли. Бил репрезентативна градба од приземје и
кат, при што приземјето било поделено на два дела, со широк влез на средината, низ кој водел пат кон театарот - киното, чија железна двокрилна
порта од ковано железо се отворала по потреба. Десниот дел од приземјето
му припаѓал на ресторанот, во левиот изнаредени биле дуќани, од кои, во
крајниот (спроти тогашниот „Централ“) се наоѓала прочуената слаткарницата „Ерос“ на браќата Пешка. Почнувајќи од 1936 год., па до пожарот од
1939 год., на дел од неговиот горен кат лево била сместена „Нижата женска
гимназија“, додека другиот бил хотел.
Бидејќи и ресторанот и хотелот биле максимално експлоатирани, имале
потреба и од чести обновувања. По барање на закупецот Никифор Јефтиќ,
во крајот на 1923 год., била обновена стаклената трпезарија,1548 во 1924 год.
поправен бил покривот, еднаш биле потрошени 6.300 ден.,1549 другиот пат

1548. Книга бр. 15, 15 ноември 1923, т.
1549. Книга бр. 15, 14 август 1924, т. 4
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Јужната, аголна слаткарница „Ерос" на браќата Пешка (во внатрешноста се
гледа Ајфеловата кула од марципан, подготвена да биде дар за Решад Петти
при неговиот престој во Битола)

7.434,59 дин.1550 Истата година било воведено и електрично осветление,1551 а
4 години подоцна за 19.426 дин. биле подигнати капатилото и клозетот преземени за осовременување на престојот.1552 Во 1928 год. бил ископан и бунар со
што се обезбедила и вода за корисниците на хотелов,1553 а во 1929 год. била извршена уште една градежна интервенција, сега во вредност од 7.000 дин.1554
Почнувајќи од 1924 год., дел од хотелот ѝ бил отстапен и на војската.1555
И хотелот и ресторанот, како општински имот, за цело време се издавале под закуп. Извесен период, додека не го подигнал својот „Гранд хотел
Јевтиќ“, го користел и Никифор Јефтиќ, после него и многумина други, извесен период закупец бил и Даут Керимовиќ.1556
Во отсуство на попогодни сали, ресторанот многу рано прераснал во
центар за културни збиднувања, се приредувале не само музички, често и те1550. Книга бр. 15, 3 септември 1924, т. 3
1551. Книга бр. 15, 24 јули 1924, т. 12
1552. Книга бр. 21, 18 април 1928, т. 12
1553. Книга бр. 18, 3 ноември 1928, 1
1554. Кутија 3, 18 април 1929
1555. Книга бр. 15, 9 февруари 1924, т. 1
1556. Книга бр. 27, 5 мај 1931, т. 1
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атарски претстави додека театарот не се возобновил и тоа е значаен дел од
неговата богата културна историја.1557
На 9 септември 1939 год. се запалил и изгорел горниот кат, додека ресторанот и дуќаните останале незасегнати, продолжиле дури и нормално да
работат по малата реконструкција.1558 Штетата била голема. На одборската
седница од 14 септември 1939 год. било оценето дека изнесувала 750.000
динари, а за да се откријат причините и другите прашања околу пожарот била формирана и специјална комисија во состав од градскиот инженер Методија Петковиќ и одборниците Филип Михаилиди, Милош Пјаниќ,
Илија Дарковиќ и д-р Александар Дума.1559 Осигурителната компанија од
Белград во својот оглас изјавила дека износот на штетата даден од Општината е пренадуен, дека тој не е поголем од 334.000 динари, по што морало да
дојде до меѓусебно усогласување.1560 На крајот, по долги и мачни преговори
Општината се согласила за оштета од 400.000 кое белграѓани го одбиле,1561
па на крајот оштетата се свела на претходно најавените 334.000 дин.1562
Грдата слика од полуразрушениот објект е отстранета дури по
ослободувњето кога бил подигнат Малиот плоштад „Гоце Делчев“ со одлука
на Градскиот народен одбор, на седнците од 6 и 20 април 1946 год.1563 При
расчистувањето на шутот и градежните материјали, за жал, настрадал градежен работник, кога врз него паднала балконска мермерна плоча.

Крајдрагорски хотели
Со значително помал број, покрај на „Широк Сокак“, хотели имало и
покрај реката Драгор и од десната и од левата страна. Прв, гледајќи надолу од
десната страна, бил хотелот „На Јовковци“ познат и како хотел „Македонија“.
Бил веднаш спроти железното мовче кај Рибарницата (бул. Први мај - 280).
Со печалбарски пари, заработени мошне мачно во Влашко, Јовко Трајковски,
откупил објект од османлија во 1909 год. го прилагодил за хотелиерство и
почнал да го издава. Откако хотелиерството западнало во криза, се преориентирал на меанџилак, од меанџилак на рогозинарство, со што хотелиер1557. Александар Стерјовски, Битола - Каријатиди на Театарот....
1558. Аналитички инвентар, Кутија бр.37, 2.1.33.1/1-313
1559. Книга бр. 67, 14 септември 1939, т. 1
1560. Книга бр. 67, 29 декември 1939, т. 14
1561. Книга бр. 67, 6 октомври 1939, т. 1
1562. Книга бр. 67, 6 октомври 1939, т. 1
1563. Архив-Битола, Фонд Градски народен одбор (1944-...), 2.240.12.14/28 и 29
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ството целосно го запоставил, а објектов го искористил како семејно живеалиште.
Во еден од неколкуте објекти надолу беше се востановил, исто така, хотел (бр. 288), „Хотелот на Тиро Рогозинаро“ (заради временото занимање
на сопственикот Сотир со рогозинарство), потоа и „Хотел Балкан“ („Хотел
Загреб“ во последната бугарска управа). Последниов по Илинденското востание бил познато собиралиште на активни и некогашни војводи и комити,
овде била одржана и онаа средба од 1912 год. меѓу војводите Алексо Стефанов, Павел Христов и Васил Свештарот од село Рамна.
Последниот хотел од оваа, десна страна, бил „Хотел Америка“,
најголемиот во овој дел на Битола. По ослободувањето бил откупен, но сопствениците, семејството Атанасиеви, добиле не пари - замена, објект што
се наоѓал до денешниот грчки конзулат. Меѓу двете светски војни служел и
како бордел.
Единствениот хотел што се наоѓал од левата страна на Драгорот (бр.
239) бил на двајца браќа цапарци, Апостол и Атанас. Го оформиле од два
објекта купени во 1924 год. од османлии со печалбарски пари. Името што решиле да му го дадат било „Охридско Езеро“. И тој немал долг век во хотелиерството, економската криза ги принудиле сопствениците да го напуштат и повторно да заминат за САД, па истиот се пренаменил во семејна куќа во која,
дел од членовите што останале, продолжиле да живеат.1564
Хотел кој го држел Ковата, а чие име остана непознато, исто така, се
наоѓал на оваа регија, но за него немаме податоци.1565
На Евреите за време Втората светска војна им било забрането да ги користат услугите на градските хотели, освен хотелите „Солун“ и „Кичево“ и
тоа само еднаш во текот на 6 месеци, најмногу до десет дена.1566
Дел од историјата на битолските хотели и нивната состојба по ослобо
дувањето во документацијата на Градскиот народен одбор - Битола можат да
се најдат доста податоци.1567
Во 1948 год. била извршена нивна национализација. Биле на број 17 и
тоа: Гранд хотел „Јевтиќ“ на Никифор Јевтиќ, „Турист“, „Мисирхан“, „Централ“, хотел и ресторан на браќата Хентови, хотел „Словенија“, хотел и ресторан на браќата Патчеви, хотел и ресторан на браќата Спанаќови, хотел и ресторан на Антонио Андрес, хотел „Преспа“ на Тодор Балдов, хотел „Кичево“,

1564. Александар Стерјовски, Битола - Реката Драгор, 248 - 251
1565. Али Вишко, Цит. дело, 174
1566. Съобщения и новини, Пелистерско ехо, бр.59, Битоля, 13 февруарий 1943, 4
1567. Архив-Битола, Фонд Градски народен одбор (1944-....) 2.240.13.88/151-158
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хотел „Југославија“ на Вангел Карапаша, хотел „Ројал“ на браќата Чукаловски, хотел „Балкан“ на Киро Ругузинаро, како и хотелите на Ѓорѓи Стефанов
Каранфилов, Ванчо Брдаров и на Спиро Пигаловски.1568

Првиот безистен
Безистените на Ориентот, па и кај нас, биле, т.н. „покриени чаршии“
кои се наоѓале во средината на најпрометниот дел, односно во самото јадро
на чаршијата. Името им доаѓа од арапската лексема „без“ со која се означувало скапо платно, додека во персискиот јазик се означувал трговски
објект од тврда градба, со сводови и пропусти на нив за дневна светлина.
Благодарејќи на тврдите железни порти и ноќните чувари традиција станало
да им се доверуваат скапоцености и парични средства што веднаш ги прео
бразило и во магнет за грабежи.
Таков бил и битолскиот безистен кој некогаш му припаѓал на Средната
Чаршија и кој со својата велелепна градба и денес претставува украс и е еден
од попознатите и поубавите на Балканот.
Досегашните истражувања укажуваат дека бил подигнат во крајот на 15
или почетокот од 16 век и дека го финансирал гази Коџа Даут паша Узунчаршили, беглербеј на Румелија во 1478 год., потоа и голем везир во 1483 год. Се
претпоставува дека и тој бил девширме. Покрај безистенов во Битола имал
и извесен број дуќани, како и 6 градски чешми,1569 сите впишани како имот
во неговиот вакаф од Ускудар.1570 Добротворни градби имал и во Истанбул,
Ајдос, Варна, Татар Пазар, Бурса, Јени Шехир, Изник, Скопје, како и на други
места. Неговиот вакаф главните приходи ги црпел од битолскиот безистен,
од него во 18 век влечел годишно 50 гроша за џамијата во Ускудар, а останатите оделе за одржување на Безистенот и зa чешмите во Битола.1571 Таквите
високи приходи можат да се сфатат само ако се знае дека Безистенов имал
привилигиран статус исклучиво во него да да се продаваат одредени видови
стока, најмалку надвор од него.1572
Со берат од султанот Мехмед IV хан за мутевелија на неговиот вакаф
во 1674 год. бил поставен Али Ибрахим во чие стриктно задолжение било
1568. Службен весник на Народна Република Македонија, бр.13, Скопје, 15 мај 1948, 105
1569. Радмила Момидиќ - Петкова, Битолскиот безистен, Научна нуска 3, Друштво за наука и умет-

ност-Битола, Битола, 1995, 202-203; Истата, Битола во 15 и 15 век, Во: Битола низ вековите, 3, 25
1570. Сиџил, 1674, прва декада м. септември ), 1085 , џемадал-улле, лист 34-IV
1571. Сиџил, 1135, Реџеп 22 ( 1724, април 16)
1572. Сиџил 1137, Ребиулар Ахир 2 (1724, ноември 19)
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да се грижи за Безистенот, дуќаните, чешмите и за другите објекти кои му
припаѓале на овој вакаф.1573 Во првите децении на 18 век за мутевелија дошол и лицето Абди, но бидејќи бил без одобрение, поднесол молба да го
стекне тоа, кое било и удоволено, со вообичаена формулација - работата да
си ја извршува беспрекорно, односно слично како и неговите претходници.1574
Првиот податок за битолскиот безистен е од 1508 год., и истиот го има
во вакафнамето на кадијата Исхак челеби кога кадијата советува како да се
множат средствата што ги оставил и кога сугерирал да се влечат со камата не
помала од 10% од, како што вели, од продавачите („мануфактуристите“),
кои најмногу ги има во Безистенот.1575
Безистенов го забележиле и регистрирале многумина патници. Го направил тоа и членот на венецијанското дипломатско пратеништво Иван Каваза кој патувал по Виа Игнација и кој неколку дена запрел да се одмори и
во Битола во 1591 год. Каваза, притоа, запиша дека „Битола има безистен,
убави џамии и каравансарај.“1576 Евлија Челеби го дополнува дека во Битола
„има еден мошне импозантен безистен со железни капии и куполи, небаре е
некаква тврдина“.1577 За него пишува и Ами Буе, а Јозеф Милер (1843) открива дека „безистенот опфаќа 80 бутици“.1578
Бројни податоци нудат и кадијските документи, главно, во врска со
депонирањето средства во т.н. „безистенската депонирачка банка“.
Истата станала мошне популарна и од голема доверба па многумина ѝ
ги доверувале своите заштеди, понекогаш и цели богатства, уверени дека се
сигурни и дека никој не може противправно да ги присвои. Во првите децении од 17 век, по смртта на Хусеин, продавач во Безистенот, а по потекло од
Лариса, неговите пријатели побарале од судот оставнината што ја стекнал, а
додека не дојдат наследниците, да се чува во неа.1579 Во средината на 17 век
депозит оставил и Мехмед ага кој се состоел од 8 ќесиња или 4.000 акчиња и
уште една ќеса од 2.000 акчиња.1580 Неколку години подоцна друг трезони-

1573. Сиџил, 1674, прва декада м. септември ), 1085 , џемадал-улле, лист 34-IV
1574. Сиџил 1135, Реџеп 22 ( 1724, април 16)
1575. D-r Hasan Kaleşi, Cit. delo, 194-196 XI XV
1576. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 298
1577. Исто, 425
1578. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 244, 556
1579.Сиџил бр. 3, (неутврден датум)
1580.Сиџил бр. 12, 1651 (неутврден датум)
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рал 2.900 акчиња,1581 Кадрие, ќерка на Мехмет Беше, жителка на Битола, доверила 90 гроша,1582 а некој четврт, во 1696 год., и 940 гроша1583 итн.
Тоа биле не мали суми, некои биле и мали богатства. Во 1622 год. доверени биле 80.600 акчиња,1584 собирачот на данокот за овци Мехмед ага во
1646 год. го оставил сиот данок што го собрал, односно 120.000 акчиња.1585
Ваквата доверба продолжила и со другите достави, една била во 1653 год.,1586
друга во 1694 год. од 446 гроша1587, а таа во 1776 год. изнесувала и 222.900
акчиња1588 итн.
Тоа, пак, од друга страна, предизвикало сосема друг ефект, донела
бројни грабежи, кое може и да се следи. Во 1646 год. го нападнале и го ограбиле група разбојници од Слепче, Могила и уште од неколку други села. Веднаш се повела акција да се фатат и да се доведат пред лицето на правдата, кое
било и направено.1589 Во тој грабеж, покрај другите, настрадал и огромниот
данок што го оставил Мехмед ага.1590 Меѓу оние што го ограбиле во 1651 год.
бил и Тане, син на Митан, жител од село Чарлија, познат разбојник, всушност, бајрактар на чета, кој на крајот бил уловен и егзекутиран.1591 Десетина
години подоцна го ограбила и чета од 500 разбојници. Дошле во Битола со
факели без никаков страв, а откако беа ги разбиле портите, одзеле скапоцена облека и ткаенини во вредност од 70 илјади гроша, се повлекле кон полето, беснеејќи со топови и пушки. „Во толкавиот град не се најде никој
што би се осмелил барем со зборови да се спротивстави или барем да праша
„зошто“, се прашува вчудовидениот Челеби, кој се нашол во градот токму за
време грабежот.1592
Се разбира, истото се случувало и подоцна, го имало и во средината на
19 век.1593

1581.Сиџил бр. 15, 1657, април, 16
1582.Сиџил бр. 53, 1753, јанауари, 23, бр. 269
1583. Сиџил бр. 29, 1696 декември 22, бр. 70
1584.Сиџил бр. 2, 1622, ноември, 5-19, бр. 133
1585.Сиџил бр. 10, 1646, неутврден датум
1586.Сиџил бр. 13, 1653, април, 1
1587.Сиџил бр. 28, 1694, јули, 27, бр. 210
1588. Турски извори за ајдутството и арамиството во Македонија (1775-1810), Превод, редакција и

коментар Александар Матковски, Институт за национална историја-Скопје, 1961, Скопје, д. 5
1589. Сиџил бр. 10, 1646 (неутврден датум)
1590. Сиџил бр. 10, 1646, неутврден датум
1591. Турски извори за ајдутството и арамиството во Македонија (1520-1650), 82
1592. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 426
1593. Д-р Јов. Хаџи Васиљевић, Цит. дело, 43
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Безистенов, инаку, станал центар на трговијата во градот и, според раната традиција, само во него продавачите смееле да ги изложуваат и да ги
отуѓуваат дел од своите производи децидно наброени, доколку се случило
надвор, се барала, понекогаш и се добивала, интервенција од престолнината.1594 Но, бидејќи градот растел, а Безистенов станувал претесен за трговија,
некои, и покрај забраните, се одлучувале да излезат и во чаршијата. Такво
нешто се случило во 1752 год., па, иако имало реакции од внатрешните
трговци, одобрение од престолнината дошло, со што долгата традиција прекинала.1595 Другата забрана во врска со него била да не се преобрази во станбен објект, продавачите да не смеат ноќите да ги минуваат во него, што често се практикувало.1596
За време Првата светска војна, иако Крајдрагорието било жестоко бомбардирано, Безистенот поминал полесно, па помали градежни интервенции вршени се во 1923 год. и тоа само на покривот. Првин на 5 септември 1923 год. Општинскиот одбор донел одлука да се изврши поправка со
дрвен материјал,1597 најмногу за да се заштити материјалот што бил добиен
како репарација, а бил складиран во него, за кое бил задолжен инж. Јосип
Скоберне,1598 ваква интервенција на покривот била преземена и во 1929
год.1599 Меѓу двете светски војни, како и во претходните векови, биле ангажирани внатрешни чувари, чија плата за едно лице во 1929 год. изнесувала
300 динари месечно, сромна, споредена со останатите.1600
Безистенов памети и необични човечки судбини, една, во месец април
1914 год., која можела да стане и трагедија, била во врска со арабаџијата кој
требало да пренесе стока од Безистенов за Прилеп, врз кого при влегувањето
се струполила откратената железна порта и го потиснала, иако тешко повредеан, останал жив.1601
Безистенов, според најновите стручни истражувања, се градел во етапи.
Основниот и најраниот дел, кој датира од 15 век, била јужната страна. Имал
површина од околу 1750 метри квадратни, бил долг 63 метри и одел паралелно со реката Драгор.

1594. Сиџил бр. 20, 1668, јули, 10
1595. Сиџил бр. 53, 1752, јуни 3, бр. 221
1596. Сиџил бр.6, 1638, јануари, 12, бр. 353
1597. Книга бр. 15, 5 септември 1923, т. 9,
1598. Книга бр. 15, 13 октомври 1923, т. 3
1599. Книга бр. 15, 24 октомври 1929, т. 1
1600. Кутија бр. 3, 9 април 1939, бр. 5994
1601. Битољске вести, Општинске новине, бр, 46, Битољ, 2 маја 1914, 5
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Вториот дел се состоел од два дуќана од источната страна кои потекнувале од 16 век, кога за првпат биле употребени и лачни отвори на фасадата.
Истите потоа ќе се градат и во следните етапи.
Третиот потекнува од 17 век и бил доградба на уште 8 метри кои оделе
кон северната порта кога се добиени два дуќана од источната и еден од западната страна. Претпоставка е дека последниов бил наменет за чуварот на
Безистенов.
Четвртиот е од крајот на 19 век или од почетокот на 20 век и тој е оној
кој се наоѓал меѓу северната и западната порта.
Треба да се напомене, исто така, дека според практиката што се применувала за слободен третман на јавните градби и за нивно искористување за
доградби, го искусил и Безистенов и еден куп паразитски изведби се прилепувале кон основната изведба, кои при ревитализацијата од 1977 год. биле
отстранети и тој денес го имаме во неговиот основен профил.1602
Безистенов и денес е сплет од четири меѓусебно поврзани улички покриени со сводови кои излегуваат на четири големи порти, северна, западна
и две од источната страна. Некогаш сите биле заштитени со тешки железни
порти кои при грабежите претставувале сериозна, но не и несовладлива
пречка.

Безистенот од Пекмез Пазар
Битола како ретко кој град на Балканот имала и втор, има тврдење и за
трет безистен.1603 За третиот, доколку навистина постоел, нема посигурни
податоци, со вториот случајот е поинаков.
Според статистиката на Мехмед Тевфик, во 1910 год. имало еден, сегашниов безистен,1604 но на друго место посредно навести постоење и на
уште еден. Тоа го прави кога говори за грабежот на Али паша Јанински во
1818-1819 год. на безистенот, како што стои, „што се наоѓа кај големиот
саат“.1605
Дали мислел на сегашниов, кој, додуша, не е до Градскиот часовник,
но е во близина или имало и некој друг, втор, што се наоѓал во близина на

1602. Весна Кочанковска, Осврт врз извршената ревитализација на Безистенот во Битола, Кул-

турно наследство, 2009, Скопје, 171-169
1603. Д-р Душко Хр. Константинов, Битолскиот безистен, Развиток, бр. 2, Битола, 1967, 205
1604. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 240
1605. Исто, 208
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Градскиот часовник во описот остана магловито, но со тоа тврдење внесе
збрка и забуна која сè уште трае.
Со свои коментари на оваа белешка се прилепија мнозина и Теодосие
Робев,1606 и Хасан Калеши,1607 а и браќата Константинови1608 и кај сите дилемата е, ако навистина постоел уште еден, дали бил сличен на сегашниов,
дали и тој бил „покриена чаршија“.
Иако податоците за вториов се посредни и не така бројни, со голема
доза веродостојност може да се тврди дека навистина и постоел, дека се
наоѓал навистина покрај Градскиот часовник, дека не бил како сегашниот,
дека бил некаков спој од поврзани обични дуќани какви можеле да се сретнат и на други места, како и во сите, и во него се продавала скапоцена текстилна стока, најмногу „без“ (оттаму и „безистен“).
Еден сличен од поврзани дуќани имало и во Прилепската чаршија. Заради скапите материјали, станал мошне привлечен за грабежи, па еден таков
обид за кој дознаваме преку весниците се случил на 1 мај 1880 год. Според весникот „Зорница“, кој го опишува грабежот, чаршискиот каракол (стражар)
беше забележал двајца ноќни обијачи и започнал да ги гони по улиците и покривите на чаршијата. Како завршила потерата остана непознато, но се откри дека и Прилеп може денес да се пофали со свој безистен.1609
Сличен на него, ете, имало и во Битола. Се наоѓал во Горната чаршија
и токму тој е вториот битолски безистен. Бил познат со имињата „Безистенот кај саатот“, уште повеќе како „Стариот безистен“. Второво име сè уште
било во употреба во 1914 год. кога на седницата на битолскиот Општински
одбор одржана на 19 мај, се барало решение за проблемот за сместувањето на
Службата за комунална чистота, па еден од одборниците предложил доколку
закупот за „Ингилиз ан“, каде службава била тогаш сместена, се откаже, локалната самоуправа можела, како што предложил, „да ги поправи објектите
на Стариот безистен“ и таму неа да ја смести.1610 Се гледа дека не бил покриена чаршија, бил „објекти“ меѓусебно поврзани кои до Првата светска
војна сè уште постоеле.

1606. Д-р Душко Хр. Константинов, Битолскиот безистен, Развиток, бр. 2, Битола, 1967, 203-208
1607. D-r Hasan Kaleşi, Ciit. delo, 194-196
1608. Милош и Душко Константинови, Битола / Скица за водич/, Самостојно издание, Битола, 1964, 96
1609. Зорница, бр. 22, 27 май 1880
1610. Рад у Одбору, Општинске новине, бр. 51, 15 јуна 1914, 3/6
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Истиот во 1754 год. бил дел од Горната чаршија и за тоа потврда даваат
и османлиските документе. Во еден се говори за два јаза од кои едниот врвел
низ самиот безистен, другиот покрај него.1611
Двава јаза можеле да врват само покрај Вториов безистен, зашто денешниов со својата градба со плиток и нежен под со визбени простории не дозволувал протек на моќна и константна вода, таков можел да врви само низ
земјен под. Дека два јаза до Горната чаршија доаѓале веќе е докажано, едниот врвел по денешната улица „Стерјо Георгиев“, другиот по „Судска“.1612
Како сеќавање на вториот безистен по Првата светска војна на истата
локација бил подигнат простран дуќан за ткаенини кој постарите битолчани го меморирале и кој станал познат како „Малиот безистен“, оттаму и
семејното презиме на закупците кое сè уште е живо во Битола.

Објекти за нафтени деривати
Веќе е прифатено тврдењето дека првиот автомобил во Македонија е
донесен во 1905 год., дека бил од марката „форд“, развивал брзина од 13 км
на час и дека за првпат се претставил на битолскиот „Широк Сокак“. Вчудовидените граѓани веднаш го именувале за „пајтон без коњи“ и таа определба уште долго ќе го следи. Тоа било само почеток, преку печалбари набргу
пристигнале уште неколку па можела нешто подоцна да стартира и некаква
закржлавена такси служба на релацијата Железничка станица - центар.
Откако бројот на лесните коли, камиони и автобуси се наголемил, ургентна потреба се јавила и за бензиска пумпа. Биле извршени сите подготовки за нејзино востановување, првин добивање општинско одобрение,
вкопување на резервоарот в земја, па и поставување строги безбедности
проверки за работа со опасни, експлозивни материјали. Компанијата „Вакуум оил компани“, прва што ја добила лиценцата, беше се определила да
ја постави на најпрометната, главната улица, на местото познато среде битолчани како „Пред Паско“. Стартот официјално се случил на 24 март 1927
год. а Битолската општина како сопственик на земјиштето го дала под закуп и влечела цело време пристоен приход.1613 Втората, иста ваква пумпа, се
наоѓала на истата страна на крајниот дел од истата улица, а пред денешниот
„Бурник“. Покрај со пумпа, улицава неофицијално станала и прво паркира-

1611. Сиџил бр. 53, 1754, април 17, бр. 365
1612. Александар Стерјовски, Водоснабдувањето во Битола пред водоводот, 16
1613. Книга бр. 16, 24 март 1927, т. 2
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лиште, зашто сите што ги поседувале посакувале повремено и да ги изложуваат како самофалба.
Петролејско претставништво и пумпа за бензин меѓу двете светски
војни беше отворил и познатиот светски бренд „Шел“. Складиштето и канцелариите му се наоѓале во месноста Боримечка, а од пописот врз сега национализираниот имотот од 31 октомври 1947 год. може да се констатира дека
располагал со 4.384 метри квадратни земјиште, магацин од тврда градба од
242 метри квадратни, зграда наменета за канцеларии од 75 метри квадратни,
бензиска пумпа со подземно вкопана цистерна марка „Шел Маркс“, како и
рачна пумпа и автомат за мерење бензин, лоцирани пред денешната „Магаза“.
Тоа е дел од раната историја на автомобилизмот и на првите бензиски
пумпи во градот.

Газијарницата
За потребите и за градското и за индивидуалното газулинско осве
тлување во Битола биле подигнати посебни, специјализирани складишта
за петролеум. Во 1876 год. ги имало 15,1614 Мехмед Тевфик спомнува дека
во неговото време биле само две,1615 едната во 1914 год. била „така-речи во
самиот град“, односно кај Железничката станица и располагала со површина од 5122 метри квадратни.1616
Се наоѓала, според сеќавањата на постарите битолчани, на источниот
раб од градот покрај Прилепското џаде, а наспроти „Руската црква“. Додека не биле подигнати сегашните индивидуални згради меѓу црквата и
газијарницата имало поголем празен простор и подзаборавената некогашна
цистерна, која понекогаш се користела и како некакво општинско складиште, уште почесто како омилен предмет за забава на маалските деца.1617
Битолската општина за своите потреби склучувала посебен договор со
овластен дистрибутер за набавка и продажба газулин кој одел вообичаено
преку лицитација, организирана еднаш годишно. Познати се и имињата на
некои од лиферантите, во 1913 год. бил Евреинот Соломон Пардо. Познато
во врска со него е дека по испорачаните количини во крајот на 1912 или на
почетокот од 1913 год. самоволно и без образложение беше го прекинал до1614. Никола В. Димитров, Географско историски преглед..., 16
1615. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 240
1616. Рад у одбору и општини, Општинске новине, бр. 45, Битољ, 23 април 1914, 1/1
1617. Тврдење на сестрите близначки Лила и Марина, жители од овој дел на Битола
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говорот, со што, практично, ставил до знење дека и се откажува од него. Кога
потоа по писмен пат побарал сумата од испорачаните доставки материјално
да му се подмират, одборниците, најмногу заради самоволието и непрофесионализмот, на седницата од 17 јануари 1913 год., одбиле да му ги подмират,
што, практично, значело и целосен прекин на сорботката.1618
Во 1914 год. имало понуда истата да ја откупи Самостојната монополска управа од Белград, но, според пресметките направени патем, произлегло
дека со тој акт Општината ќе има повеќе штета одошто полза, па понудата
била одбиена.1619
Газијарницава опстојувала додека имало потреба од неа, по што
нејзиниот простор послужил за забрзана индивидуална станбена изградба.

Текстилното претпријатие
Од левата страна на реката Драгор, веднаш под Црн Мост, во пространиот двор на домот на некогаш вонредно богатиот Садик беј, за кого во
крајот на 19 век пишува и рускиот вицеконзул Скрјабин, вбројувајќи го меѓу
најбогатите битолчани,1620 во 1927 год. биле подигнати неколку поголеми
објекти со наменска, стопанска цел, за претпријатие за обработка на текстилни производи. Се состоело од машинско одделение во кое современите
машини енергијата ја црпеле од нафта, две пространи, светли и проветрени
производствени хали во кои посебен впечаток оставале огромните фабрични
прозорци, како и силниот вентилатор кој доведувал чист воздух во внатрешноста. Впечаток предизвикувал и уредениот цветен парк во кој работниците
го врвеле краткиот одмор. Со вака уредено претпријатие очигледно било
дека раководителот, човек со европски стил, Данило Татарчевиќ, е далековид и дека своите работни искуства ги има црпено во странство.1621 Таквиот

1618. Наша општина и њен рад, Општинске новине, бр.4, Битољ, 27 јануар 1913, 5/16
1619. Рад у одбору и општини, Општинске новине, бр. 45, Битољ, 23 април 1914, 1/1
1620. Политическия и економическия сведения о Битолскомъ виляете, собранния россиско

императорскимъ вицекосуломъ Н. Скрябинимь,65
1621. Данаил Татарчев (1898 - 1964) студирал економски науки во Франкфурт на Мајна, застанал на
чело на претпријатиево со име „Битолска текстилна индустрија К. Д. - Битола“ како најголемо од
вкупно 17 - те акционери (меѓу другите и Илија Србиновиќ, Симјановиќ), кое на првата и втората
државна изложба во Скопје освоило сребрен и златен орден, а на големиот Меѓународен саем во Солун, во 1931 год., диполома и златен орден. Во првите години по ослободувањето, претпријатието
било национализирано, а Татарчев осуден како воен профитер на 3 години затвор, од кои одлежал
една година (Соопштение и презентација на семејна документација на д-р Никола и Олга Татарчеви
од Битола, син и снаа на Данаил, 23. 10. 2016)
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Службена испратница за материјали од 1937 год.

однос кон работата и кон вработените давало резултати за очигледниот стопански успех, зашто додека сличните претпријатија во градот и надвор од
него во економското кризно време се давеле во долгови и пропаѓале, ова во
континуитет напредувало, дури и ја ширело работата.
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Производството во него се состоело од памучни и волнени поткошули
и други, слични текстилни производи од домашни квалитетни суровини
со кои го имало освоено скоро сиот пазар не само во Македонија и пошироко, особено во Косово, не само заради квалитетот, уште повеќе и заради
применувањето на локалниот колорит и традиции во изведбата, оттаму тој
пазар и најмногу да му носи профит.
Претпријатиево било меѓу поголемите во градот, вработувало меѓу 35-40
лица чиј број се зголемувал и дупло во сезоната на зголемената побарувачка и се
сметало за предвесник на едно сосема ново стопанско време што треба да дојде
во Битола. Во него се вовело и нов, капиталистички дух во производството, дисциплината била беспрекорна, немало слободни движења низ халите, разговори
во процесот на работата, напротив, имало почитување на работникот и на работното време, во кое спаѓале и работниот одмор и наградите.1622

Монополот
Тутунот во Битола се одгледувал од најрани времиња, а прохибицијата
што се случила во 17 век во Турската Империја многу негативно повлијаела
и врз неговото производство и врз консумацијата. Сега не само што доаѓале
закани за затворање кафеани, каде, заедно со кафето и алкохолот, се уживало
и во пушењето, имало и често нивно затворање, па и срамнување со земјата.
Тие времиња одминале, па бидејќи многу семејства, особено муслимански, одгледувајќи го, опстојувале, тутунот повторно станал привлечен да се
најде на нивите. Започнало да се размислува не само за производството и за
негова финална обработка. Најмногу заложби во тој однос во Битола ќе има
валијата Абдулкерим паша кој во 1898 год. ќе подигне и поголем објект во
центарот на градот, кој покрај што станал царинарница, послужил и како тутунски манипулативен центар со чии приходи се подмирувале трошоците на
неколкуте негови добротворни болници.1623 Подоцна истиот ќе послужи да
се смести театарот, кога ќе се востанови во градот.
По Првата светска војна, кога животот станал претежок, тутунот станал и главна семејна алтернатива за опстанок, оттаму и неговото брзинско ширење по нивите на Битолското Поле. Битола, по Прилеп и Скопје, со
400.000 кг годишно производство, се преобразила во специјализирано тутунско подрачје во Вардарска Бановина, кое дало основа да се размислува и за

1622. Љ. Л., Једно напредно идустријско предузеће у Битољу, Вардар, Скопље, 28 септембар 1933, 6
1623. Битола 16 јули, Цариградски гласник. бр. 31, 31 јули 1898 год.
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негова индустријализација. Во тоа посебен придонес дале неколку семејства,
посебно браќата Гогуса, Кандилчеви, Васил Бурнутчев и уште неколку други.
Следи потоа идејата индустријализацијата да ѝ се додели на Управата на
државни монополи од Белград, со тоа и нејзино одомаќување во Битола.
Бидејќи економската криза меѓу двете светски војни ќе изнуди нови
односи на пазарот, Општината Битола веднаш пројавила интерес кон овој
проект со голема надеж дека во идното тутунско претпријатие ќе се вработат поголем број невработени. Таму стои и основата за позитивната расположба на барањата на државните монополи за доделување земјиште за
отворање на едно такво претпријатие во градот. Веднаш позитивно е одговорено за позајмување плац од 10.000 метри квадратни за негово лоцирање
со времетраење на користењето од 80 год. и со симболична кирија од само
500 динари годишно. Таа брзинска и безрезервна расположба, пак, се оценила како можност и за уцена, па Управата на државни монополи од Белград се премислила и побарала земјиштето не да биде на времено користење,
туку траен дар. Оцениле, всушност, дека безрботицата во Битола е енормно
висока, дека со новото претпријатие ќе се разрешат многу лични и семејни
проблеми, дека ќе се подигнат и неколку капитални објекти и сето тоа, како
образложение, заинтересираниете белграѓани доставиле до општинските
власти, на 19 мај 1927 год., и го побарале дарот. Битолските општинари,
меѓутоа, ја разбрале играта и останале на своето решение, земјиштето да се
рентира.1624 Со цел да имаат влијание и врз одлуките на Монополот како
член на неговиот Управен одбор беа го вклучиле и некогашниот српски четник кој делувал во овие краишта за време османлиите, сега народен пратеник од Битолскиот округ, Јован Ќирковиќ.1625
Белграѓани се помириле со таквото решение и продолжиле да го реализираат проектот и да ги подигаат објектите. Наскоро се извишиле тутунските манипулативни и другите помошни објекти како и трикатниот магацин кој доминирал врз сиот комплекс. Тоа овозможило, почнувајќи од 1930
год., процесот на обработката да тече без проблеми, а со тоа да се ангажираат
навистина и поголем број работници, главно, од долните социјални слоеви.
Неговиот број за време сезоната за обработка се искачувал на 800 лица и ова
претпријатие, кое битолчани започнале да го именуваат „Монополот“, станало едно од најзначајните во разрешувањето на безработицата.
Монополов бил лоциран на излезот од градот, на патот за Прилеп. Бил
градежен комплекс во кој, покрај триспратниот магацински објект, имало
1624. Книга бр. 58, 23 ј ули 1936, т. 8
1625. Дневне вести, Битољски трговински гласник, бр. 4, Битољ, 4 октобар 1923, 3
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и неколку работилници, помошни простории, работничка кујна, женско и
машко одморалиште, уредени патеки, базени, цвеќиња и зеленила кои од
дворот се преселиле и на блискиот рид. Амбициозниот управител Милутин Кадиќ, кој оставил многу позитивни траги во Битола, организирал и
работничка кујна во која цената на оброкот била симболична. Од оваа станица тој, всушност, направил „образец за економско - социјална и хигиенска
институција“.1626 Презел чекори вработените да се активираат и во културно–уметнички секции, од кои една била и монополскиот работнички хор,
кој извесно време бил раководен и од искусниот диригент, Русинот Глигор
Карпов.1627
Следејќи го овој развој, општинската управа помагала колку што можела, кога во 1930 год. се побарало да се отстапи бесплатно земјиште за да се
извлече индустриски колосек, излегла веднаш расположиво во пресрет.1628
Слично постапила и во 1939 год., кога се подигал и друг, нов објект,1629 со
други зборови, за цело време излегувала во пресрет и помагала.1630
Со сето тоа ова претпријатие зацртало посебни траги во градското
секојдневие, го привлекло вниманието и на дневниот и другиот печат, па и
на локалниот „Нови сјај“ кој започнал да објавува и статии со теми посветени на тутунопроизводството.1631

Царинарницата
Заради приликите што настанале по заминувањето на османлиите и
новата граница што се востановила со Кралството Грција, власта од Белград заклучила дека е многу битно што поскоро да се организира царинарница во Битола. Според таквото решение, донесено во крајот на 1912 год., на
13 јануари 1913 год. во Битола пристигнал новоназначениот управител на
првата битолска царинарницата, Драг. Андријашевиќ.

1626. Т. Л., Дуванска станица у Битољу, Вардар, Скопље, 25 мај 1933, 6
1627. Монополско певачко друштво у Битољу, Вардар, Скопље, 3 март 1933, 3
1628. Книга бр. 24, 11 ј уни 1911
1629. Книга бр. 24, 11 ј уни 1911
1630. Аналитичен инвентар, Кутија 23, 2.1.23.3/6-7; 2.1.23.4/8-9; 2.1.23.5/10-12
1631. Мих. Р. Зарчевић, Стручни чиновник Дуванске станице у Битољу, Систем пласирања

оријенталних дувана на међународном тржишту, Нови сјај, бр. 10-11, Битољ, фебруар - март 1935,
1; Истиот, Јачина и горљивост дувана, Нови сјај, Битољ, јануар 1935, 4-4; Истиот, Историја, статистика и трговина дувана у Турској с додатком о дувану у Битољу, Нови сјај, г. I, бр. 78, Битољ, новембар-децембар 1934, 3 - 4
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Првичната задача му била да ја организира оваа институција според законите важечки во Србија и што поскоро да отпочне царинарењето на увезената стока. Добил и времени канцеларии во самата Железничка станица,
што било сосема доволно за почеток. Првата оцаринета стока се случила на
18 јануари 1913 год. а наплатата била извршена според вредноста на стоката
декларирана во приложените документи.1632
При царинењето се барала оргиналната сметка, напишана на француски јазик, а сопственикот на стоката должен бил со личен потпис да гарантира дека пресметката не е фалсификат.
Царинскиот данок се наплаќал во злато, во висина од 11% за увоз и
1% за извоз од вредноста на стоката. Била востановена и „контрабуциона
такса“ која се наплаќала при влез на предмети подложни за таква такса, за
која на увозникот му се давала можност да ја префрли и врз потрошувачот.
И таа се наплаќала во злато и според тежината, за што постоел и цел список
наброени услови. Тежината на увезените предмети била онаа што била назначена во товарните листи, а можело да се случи при сомнеж предметот да
се мери и на самото место. Бидејќи имало и ситуации во кои странката сакала посебно објаснение или останала незадоволна од постапките на службите, можел да интервенира и лично во Царинарницата секој ден од 8-12 часот претпладне и од 2-4 часот попладне.1633
Царинарењето било новина кое влијаело и врз цената на производите,
оттаму и честото незадоволство кај увозниците, па и обиди истото и да се избегне. Бидејќи таквите случаи станале почести, на предлог на вработените во
Царината, командантот на Моравската дивизија издал наредба да се организира и посебна стража и строга контрола врз наплатата, со што повеќе никој
не можел да ја заобиколи обврската. Казните за прекршителите станале ригорозни, па и резултатот во наплатата многу видлив.1634
Почнувајќи од месец декември 1913 година, на местото управител на
Битолската царина дошол искусен цариник од Белград, Радомир Клајиќ. Носел титулар на ревизор од втора класа и последно работно место на кое ја
извршувал оваа служба била Главната белградска царинарница на Сава.1635
Бидејќи работата на Царинарницата значително се наголемила, а условите
за работа останале исти, односно сложени, била донесена одлука Битолската
1632. Битољске вести, Наша царинарница, Општинске новине, год. I, бр. 3, Битољ, 20 јануар 1913, 5
1633. Битољске вести, Наша царинарница, Општинске новине, год. I, бр. 4, Битољ, 27 јануар 1913, 3
1634. Битољске вести, Организовање царинског надзора, Општинске новине, год. I, бр. 5, Битољ,

3 фебруар 1913, 4

1635. Битољске вести, Наша царинарница, Општинске новине, год. I, бр. 30, Битољ, 6 децембра

1913, 10
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царина да се пресели во нови, далеку посоодветни простории. Изборот паднал врз објекот на некогашното османлиско Занаетчиско училиште „Ислахане“ кое и со својата локација во близина на Железничката станица посебно се препорачувало. Било на самиот влез во градот од страна на Грција,
имало доста простории со што значително би ја олеснувало работата. Отсега натаму овој објект ќе биде именуван како „Царинарницата“ и така ќе
остане до ослободувањето на градот, до кога оваа служба и функционирала. Бидејќи бил од постар датум и доста експлоатиран одвреме - навреме
се вршеле и градежни интервенции, па во 1935 г. се уредил поширокиот дел
од дворот,1636 една интервенција се случила и непосредно пред Втората светска војна, односно во 1940 год.,1637 друга по ослободувањето, во 1945 год.1638
Рангот на Битолската царинарница во зависност од регионот што го покривала заради патните врски се менувал. Започнала како царинарница од
прва категорија, зашто стоела на услуга на поголем регион, југозападниот
од Македонија, наскоро, од одредени причини, со решение на бр. 52457 на
Министерството за финансии на СХС од 30 септември 1923 год. слезена
била на ранг од втор степен,1639 што повлекло и мала деградација и на раководните лица,1640 кое не попречувало пред објектов да се вршат стопански трансакции. Една таква се одржала на 20 декември 1923 год. кога биле
изложени на јавно наддавање пет половни камиони.1641 Набргу била увидена грешката и штетноста од таквата постапка па експресно била направена
корекција со повторно доделување степен на главна царинарница. Со Законот за организација на Финансиската управа од 1930 год. добила назив и на
царинарница од прв степен со делукруг на работа на главна царинарница,
кој степен останал до нејзиниот крај во 1941 год. Инаку, нејзиното значење
особено ќе порасне откако Битола била поврзана со железничката врска во
1936 год. со Велес и кога кабастата стока можела да се транспортира без претовар и навремено.1642

1636. Книга бр. 48, 19 март 1935, т. 3
1637. Кутија 22, 1940, децембар 20, 2.1.22.22/106-111
1638. Архив-Битола, Фонд Градски народен одбор (1944-...) 2.240.2.84/220-202
1639. Корак унапред, Битољски трговински гласник, бр. 35, Битољ, 4 октобар 1923, 3
1640. Постављење, Битољски трговински гласник, бр. 35, Битољ, 4 октобар 1923, 3
1641. Продаја аутомобила, Битољски трговински гласник, бр. 5, Битољ, 14 децембар 1923, 3
1642. Р., Битољска царинарница, Нови сјај, Битољ, бр. 26-27, јуни-јули 1936, 2
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Народната банка
Објектот на битолската поранешна „Народна банка“ која ги сочувала
најбројниот дел позитивни одлики од битолското профано градежништво
проектиран е во 1930, а изведен во 1932 год. Ако се има предвид дека ги за
држал и најпозитивните одлики на тоа градежништво, дека негов автор е
и еден од најпознатите архитекти на своето време, Богдан Несторовиќ, кој
ги проектирал и скопската „Народна банка“, денешното „Народно собрание“ и други објекти од посебно значење, тогаш е јасно зошто битолскиот
објект остана да важи за еден од најубавите на просторите од поранешна
Југославија. За градежен изведувач бил ангажиран, исто така, докажан
стручњак, битолчанецот Григорие Ташковиќ.
Во архитектонското обликување Несторовиќ посебно ги ценел културно
- историските споменици од непосредната околина на градот, игнорирајќи
да врши и копија, а кои биле во неокласичен дух, па својата инспирација ја
гледал и во актуелната уметничка сецесија на своето време, прифаќајќи го
стилот на академизмот. Резултат на таквата определба го гледаме и денес и
покрај тоа што состојбата на објектот не коренсподира со неговата предвидена намена.
Објектов требало да биде изграден со визбени простории, приземје,
кат и поткровје при што приземјето требало да биде исклучиво за банкарска

Сл 141 Народната банка (фото на Петар Ставрев)
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дејност, катот, со посебен влез за станбени простории, со посебен дел за
апартмант за директорот, поткровјето за очекуваната богата банкарска архива, а визбените простории да служат за разни потреби и за изведба на посебна топлинска инсталација.
Целиот простор архитектот беше го обградил со ѕидана ограда од бетонски ѕидови во висина од околу еден метар, надвишени со проѕирна ограда од
ковано железо со 1-2 м, а на еден агол изградена била и стражарница. Главниот влез е од страната на кејот на реката Драгор, назначен со три високи
столбови со полукружни ареи, над кои е изграден балкон кој се користи од
свечената просторија на катот. Столбовите се изведни од армиран бетон со
капитоли, инспирирани од локалната традиција, но и со автентични елементи изведни во посебни шаблони.
Со голема смисла и чувство за детали на второстепената пластика креирани се и стаклените отвори и прозорците на главниот и споредниот влез,
со детали кои инспирираат со своите форми. Артикулацијата на основните
маси по вертикала и хоризонтала се урамнотежени, дополнети со стилски
елементи кои носат историски и социјални наследства и го заокружуваат
вкупниот впечаток.
Единствен недостаток на овој велелепен објект е, за жал, негова денешна несоодветна функција, особено неговиот запустен приземен дел.1643

Закуп и отуѓувања општински имоти
Битолската општина располагатала со голем имот кој се состоел од
дуќани, земјоделско земјиште, станбени објекти и од други, кои претходната
османлиска власт со мудра политика беше ги стекнала и ѝ ги оставила во наследство на новата власт. Таа, пак, издавајќи ги под закуп, го полнела општинскиот буџет или, поаѓајќи од „хуманитарни и други побуди“, ги дарувала на добротворни, спортски и други организации. Сето тоа, и закупот, а и
дарот, одело преку посебна постапка, преку одлуки на Општинскиот одбор и
на тој начин во градот ќе се подигнат сите воени гробишта, дел од училиштата, Соколаната, Ловечкиот дом, неколкуте паркови и ред други значајни
градби што ќе го красат градот.
Следејќи ја таа постапка, многу рано може да се открие и постапката на закупот и отуѓувањата. Меѓу првите е и оној во врска со Ташко
Димитријевиќ, бавчанџија, чие барање до Одборот пристигнало на седни-

1643. Благодарност кон дип. инж. Димитар Димитровски за соработката и за сугестиите
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цата од 17 јануари 1913 год., а во кое молел да му се издаде земјиштето на
користење кај „Зандан џамијата“ кое беше го експлоатирал цели 40 год., а за
кое доставил и документ, а во кое, некој си Кадри ага во последно време се
инсталирал самоиницијативно и започнал да го обработува. По проверката
врз документацијата се потврдило дека бавчата е општинска своина па проблемот морал да се разреши. На истата седница била формирана и комисија
од одборски членови во чиј состав влегле Папазоглу, Павловиќ, Димчов,
Мехмед ефенди и Кенан беј со задача првин да го проучат проблемот, потоа и да реферираат.1644 Какво било на крајот решението, документацијата
не одговори.
На 8 март 1914 год, извршена била лицитација за закуп и на кафеаната
на Керимпашиниот рид,1645 а лицитацијата за кафеаната во Керимпашиниот
Парк (Нузхетие) од 7 учесници беше ја добил за 1.100 динари за две години
Станоје Здравковиќ.1646 Кафеаната кај „Ислахане“, исто така, се издавала
под закуп, но станала предмет и на правен спор, зашто и војската пројавила
желба да ја присвои, тврдејќи дека како имот ѝ припаѓа нејзе, додека Општината го тврдела спротивното.1647
Кога во 1927 год. бил подигнат сегашниот објект на Земјоделското училиште, Битолската општина решила на новото училиште да му овожможи
услови за практична работа па дала дар од 100 хектари земјиште. Според
оваа постапка оделе отуѓувањата што биле правени и во следните години и
децении, меѓу другите, и остапувањата на земјиштето на Монополот, Соколаната, Ловечкиот дом и за уште многу други.

1644. Наша општина и њен рад, Општинске новине, бр. 4, Битољ,.27 јануар 1913, 5/16
1645. Објаве-Лицитација, Општинске новине, бр. 38, Битољ, 6 марта 1914, 4
1646. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, бр. 45, Битољ, 23 априла 1914, 1/3
1647. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, бр. 45, Битољ, 23 априла 1914, 1/5
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Довлеџик - прво уредено јавно излетиште

Б

итола одамна била позната со својата бујата зелена и пријатна околина,
благодарејќи на која нејзините граѓани беа изградиле и посебен култ кон
зеленилото и кон престојот надвор од градот. Јован хаџи Васиљевиќ, кој како
службеник во Српскиот конзулат во Битола, во крајот на 19 век добро беше
ја запознал оваа склоност, па ќе запише: „Ние во внатрешноста на Турција
нигде не видовме толку свет да излегува како во Битола. Без претерување
може да се рече дека во пријатните денови повеќе од половината граѓани излегуваат надвор од градот“1648.
Навикава започнала да се гради многу порано од восхитувачката
импресија на хаџи Васиљевиќ, а првото најуредено и најомилено излетиште
уште од првите децении на 16 век станало приградското место Довлеџик.
Евлија Челеби при еден од неколкуте престои го посетил и восхитен се обидел да го опише со едноставен јазик: „ваква господова творба нема рамна
или слична на земјава“1649.
Неколку исклучителности, и природни и човечки, придонеле за ласкавава оценка: Се наоѓало во западниот дел од градот непосредно до магистралата за Охрид, било под преплавените со густо зеленило падини на Баба
Планина, низ него без престан, деноноќно, струел свеж воздух испонет со
миризби од молика и планински цвеќиња, се провирале и безбројни природни и од човечка рака изведени питоми јазови со чиста планинска вода
над кои секој божји ден се вртеле чекреци од печено јагнешко месо. Запаметено било и како место целосно обраснато со платани, шимшири, диви кипариси, борови, врби и други столетни дрвја од чии подзаскриени гранки се
1648. Д-р Јов. Хаџи Васиљевић, Цит. дело, 47
1649. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 453
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огласувале опијанувачките славејски мелодии, а под кои во мир и во ненарушено спокојство од многубројните клупи секој можел да ужива во божјата
убавина. Круна на сето тоа биле и нежните ноти од харфи, тамбури и сазови на развеселените битолчани, како и омилените чочеци и хазардните
игри што беа ги освоиле масовно граѓаните. Така е родено и неговото име,
Довлеџик, со значење „државичка“ „минијатурно кралство“ (тур. девлет
(довлет) - кралство, држава, чик - мало).1650
Најзаслужен за неговото откривање и негов архитект станал виден и
почитуван граѓанин на Битола, прославениот локален дивански поет, Леали
(La’li). Живеел во крајот на 15 и почетокот на 16 век и кој, благодарејќи на
успехот во поезијата, бил повлечен во престолнината каде продолжил да се
докажува и зад себе остави три збирки поезија.1651 Во градот ги остави акростиховите што се наоѓаат и денес во некои од постарите џамии, меѓу другите,
и во Махмуд ефендијата „Јени џамијата“,1652 но дека највосхитувачкото и
најтрајното уметничко дело што си го запишал во својата биографија е токму
во ова излетничко место, додека, се разбира, било активно и недеградирано.

Тумбе Кафе
И јужниот рид од Битола познат како Тумбе Кафе уште во средината на
17 век веќе привлекувал внимание и оставал восхитувачки впечаток и врз
граѓаните и врз гостите и со својата местоположба и со пребујното зеленило.
Му предизвикал интерес и на Хаџи Калфа, османлиски патешественик од 17
век, кој го регистрирал во својот патепис.1653
Дали заради пожари или безмилосната сеча за огревно дрво за домашна
употреба и за бројните амами, ридов исцело беше се оголел. Свој прилог во
тоа дала и војската која на дел од него ги сместила и магацините за муниција
(џепането) за чија заштита од пожари и удари од гром отстранила и најмала
грмушка и никогаш тој не би станал она што е денес доколку не се јавиле
вљубеници кон зеленилото и убавината, каков што бил валијата Абдулкерим паша. Во неговиот севкупен зафат за зелено облагородување на градот и
околината во 1900 год. нему беше му посветил посебно внимание, набавил и
расади од листопадни дрвја, најмногу јорговани, го облагородил со патеки и
1650. Тврдење на д-р Муаџид Асимов, турколог
1651. Александар Стерјовски, Довлеџик, Зб. Битола низ вековите, ІV, Факултет за учители и воспи-

тувачи-Битола, Б итола, 2001,44
1652. Муџаид Асимов, Битолски арапски записи од XVI век, Истиот зборник, 40
1653. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 395
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придружни објекти, всушност, му ја вратил некогашната восхитувачка привлечност. Покрај него, заслужни станале и неименувани поединци кои, понесени од зеленилото и градската самофалба, во 1911 год. организирале и јавен
ручек за султан Решад Петти, кога како дел од неколкумесечните интензивни
сеопшти подготовки, допрен бил и тој. Тогаш се проширил и уредил патот,
се нивелирало земјиштето каде требало да се постават масите за теферичот,
се подигнале или се обновиле неколку придружни објекти, се обрнало внимание и на водата, преку високиот гостин оттука се испратила и порака до
сите дека „Болниот од Босфорот“ не е болен, дека е витален и траен. Доминантна полумесечина, невиден монумент дотогаш во Битола, истакната на
највисоката кота требало го направи токму тоа, да ги обесхрабри сите подземни копачи, и домашни и странски, дека империјата не е на распродажба
и не е на издишување.
Заради сите тие подготовки, најмногу зашто најголемото уживање станало од висина и во ладовина да се пие кафе, ридов почнал да се именува со
Домеке’, со значење „серпентини што водат кон врв на рид каде што се пие
кафе“,1654 односно, понародено и поедноставно, Тумбе Кафе.
Популарноста и одржувањето на Тумбе Кафе особено нараснало по
Првата светска војна кога врвулици од групи и поединци во континуитет го опседнувале, посебно во неделните и празничните денови. Пензионерите доминирале па во белградската „Политика“ со право се тврдело
дека ридов прераснал во „Замок на пензионерите“, додека меѓу средношколците најпопуларни станале ѓурѓовденските излети. Посебна, голема
„ѓурѓовденска“ посета и забава се случила и на 6 мај 1923 год. Првин пристигнале средношколците, по нив многуброен народ, а во 10 часот и војската со
нејзината бучна музика, па престојот станал незаборавен.1655 Следниот месец
се повторило истото со истиот вознес и задоволство1656 и така по ред секоја
година и на секој празник и неработен ден. На 17 јули 1938 год. не само што
кермесот и концертниот дел биле посебни, посебна станала и игранката.1657
Некаде пред војната се одржувале и полугласни состаноци на симпатизерите
и на самите комунисти од градот.1658
Локалната самоуправа се трудела колку што може да го одржува со
атрибутите што ги стекнало, патем и да ги надградува. Најпрвин се поправил

1654. Благодарност за преводот на Неат Акифовски, бербер - пензионер од Битола
1655. Дневне вести, Битољски трговински гласник, бр. 14, Битољ, 9 мај 1923, 3
1656. Дани „Црвеног крста“, Битољски трговински гласник, бр. 14, Битољ, 6 јуна 1923, 2
1657. Кермес, Битољске новине, бр. 7, Битољ,16 јули 1938, 3
1658. Соопштение на Трајче Грујоски
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патот, потоа во 1929 год. се извршила санација и на чешмата,1659 а за поширокото реновирање на околината и објектите (се очекувал поголем број гости од Германија и Франција) во 1936 год., вложени биле 2.000 дин.,1660 кое
продолжило и во наредните години.1661
Признавајќи ги заслугите на Абдулкерим паша за уредувањето на овој
дел од Битола, битолчни ридов веќе го имале прифатено како Керимпашино
Брдо.1662 Меѓутоа, како што биле преземани акции за промена и на други османлиски траги се очекувало тоа да се случи и со него, па од Кермипашино
Брдо станало Александрово Брдо на 26 јуни 1921 год., под силно влијание на
месниот епископ Јосиф, кое Милтон Манаки ќе го овековечи со својот фотографски апарат.1663 Таквата измена не била последна, станал и Симеоново
Брдо, според бугарскиот претстолонаследник, па и Титово Брдо, но трајно
остана Тумбе Кафе додека во 1957 год. Народноослободителниот одбор од
Битола не донесе решение да стане парк-шума.1664
Павилјонот што се наоѓал тука се издавал под закуп и на Општината
долго време ѝ носел значителен материјален приход. Преку лицитација во
1926 год. за 4.000 динари годишно го добил лесковчанецот Лазар Мишиќ,1665
за 700 динари за 1931 год. ќе го користи и Ставре Самарџиќ,1666 за време од
три години со месечна кирија од 472,50 дин., почнувајќи од 1934 год. го имал
и Атанас Христодуло,1667 од што може да се заклучи дека посетеноста за цело
време била на високо ниво.
По ослободувањето била подигната и „Летната сцена“ која започнала
да го привлекува граѓанството, меѓутоа не за долго, во близина била организирана ЗОО градината па театарските и кинопретставите станале бесмислени.1668

1659. Книга бр. 21, 18 април 1929, т. 5
1660. Градско поглаварство, 2.1.8.1040/1; Аналитички инвентар, Кутија 8, 2.1.8.1040/1882-1885
1661. Аналитички инвентар, Кутија бр. 19.2,1.19,19/79-82; 2.1.19.21/86-88
1662. Ђ. П. Симон, Ћеримпашино брдо, Развитак, г. II, бр. 27, Битољ, 12 март 1921, 2
1663. Александрово Брдо, Развитак, г. И, бр. 42, Битољ, 26 јуни 1921, 2, Исто, 10 јули 1921, 2
1664. Архив на Македонија, Подрачно одделение-Битола, Фонд Градски народноослободителен од-

бор, 1956, 2.240.94.272/49
1665. Книга бр. 15, 30 декември 1925, т. 7
1666. Книга бр. 27, 20 април 1931, т. 4
1667. Книга бр.40, 16 јули 1934, т. 6-2
1668. Градски народен одбор (1944...), Кутија бр. 30, 2.240.30.34/172-178
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Абдипашиното кафеане
Абди паша бил еден од високите офицери на Третата османлиска
армија, бил и нејзин командант. Иако во градот престојувал две години, станал мошне омилена личност кој оставил длабоки траги. Среде граѓанството
нашироко се говорело дека двапати на ден ги посетувал болниците и касарните, дека им помагал на сиромашните граѓани, дека бил праведен и темелит во работата, односно личност каква што се посакувала за сето време во
поновата историја. Непристрасниот Јордан Хаџи Константинов - Џинот, кој
ја посетил Битола во времето додека тој службувал, тврди дека бил еден од
„најдобрите царски генерали“ што ги запаметила Битола.1669 Потврда за тоа
е и фактот што граѓаните една своја улица ја именувале според неговото име
кога уличниот систем почнал да се востановува.1670 Од Битола заминал на
слична должност во Скадар.1671
Се тврди дека во втората година од неговото службување, односно во
1854 год., го подигнал и приградското кафеанче познато како „Абдипашиното кафеане“ или „Кафеаната Абди паша“.1672 Не била единствената со
намена за пречек воени гости, слична подигнал и во Петерско, западно од
Острово,1673 подигнал и ан, познат и како „Везировиот ан“, односно „Конакот на Абди паша“ на патот Велес - Битола, на Бабуна, на најкритичниот и
најопасниот дел каде се случувале и најчестите и најопасните разбојнички
грабежи.1674 Покрај анов, имало извор кој го уредил и кој среде народот се
третирал за чудотворен заради железото во водата, оттаму и масовно експлоатиран од околното и другото население.1675
Мотивот за градба на ваквите објекти, инаку, сите имале заедничка основа, се темелеле врз познатиот османлиски манир за пречек гости надвор
од населеното место. Значењето и почитта кон поединецот најмногу се ценело според оддалеченоста на местото на пречекот, како и од „свитата која
го следи“.1676 Кога во 1858 год. бил пречекан Англичанецот Едвар Мани, воен
стручњак повикан да помогне во осовременувањето на Третата османлиска
армија, првин, надвор од Битола, го поздравиле 80 коњаници, нешто поблиску
1669. Јордан Хаџи Константинов - Џинот, Цит. дело, 63
1670. Сиџил бр. 128/ II, 1865, ноември 10, бр. 373
1671. Македонја во делата на странските патеписци, 1850-1864, 283
1672. Македонја во делата на странските патеписци, 1850-1864, 520
1673. Македонја во делата на странските патеписци, 1879-1888,
1674. Македонја во делата на странските патеписци, 1850-1864. 283
1675. Извештај за Битолскиот пашалак, 77
1676. Македонија во делата на странските патеписци, 1850-1864. 123
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до градот и група коњаници заедно со месните конзули, на крајот, кон сите
им се приклучила и регимента од 300-400 војници и воената музика, па така,
бучно и масовно и сите парадно облечени промарширале до центарот на градот.1677
Уште поимпресивен од овој бил пречекот на првиот егзархиски владика
Натанаил во Македонија (20 април 1874). Првин претставниците од македонските градови од Западна Македонија пристигнале во Битола каде имале
собирен пункт во „Абдипашиното кафеане“, оттаму продолжиле за Воден за
првичен поздрав, потоа сите заедно и со владиката меѓу нив, се тргнало назад кон истиот собирен пункт,1678 каде ги очекувал неколкуилјаден народ со
своите бројни свештеници.1679
Ваква чест се искажувала не само кон висок посетител или висока деле
гација и кон секој гостин. Ако домаќинот кој очекувал пријател или роднина
немал патничко средство или коњ да излезе надвор од градот и да му пожела прво добродојде, пречекот го правел сосема едноставно, на улица, пред
својот дом.1680
„Абдипашиното кафеане“ се наоѓало на околу три километри надвор од
градот на спојката каде што се обединувале двете магистрали што воделе кон
Грција, за Велушина и таа за Кравари, оттаму и неговото именување за киоск, слично како и во другите градови,1681 како тоа и во Константинопол.1682
Со пространите и сочни ливади на Буковски Ливади наменети за неколкучасовниот престој за коњите, ова место станало омилено и за чести излети и на
граѓаните („Овде веќе се излегува надвор од градот, во природата, што е особено оживеана со лозјата“.1683). Било тоа, како што го опишува во 1858 год.
Јохан Хан, вистински „кокетен киоск“.1684 Во негова близина биле и прочуениот Јовче бунар, воената полициска станица (кулукхана), како и уште неколку други објекти,1685 каде човек релаксирано можел да ги помине мачните часови во чекање со кафе и пријателски разговор.1686
1677. Македонија во делата на странските патеписци, 1850-1864. 125
1678. Никола Ганчевъ Еничеревъ, Цит. дело, 393
1679. Кузман А. Шапкарев, Записи, 184
1680. Македонија во делата на странските патеписци, 164-174, 164
1681. Македонија во делата на странските патеписци, 1875-1878, 251
1682. Македонија во делата на странските патеписци, 1850-1864. 293
1683. Македонија во делата на странските патеписци, 1850-1864. 520
1684. Македонија во делата на странските патеписци, 1850-1864. 293
1685. Исто
1686. The Levant Times, Источно време, Цариград, бр. 16, 27 април 1874 и бр. 18, 1874, Македония.
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На кафеанава понекогаш му правела проблем селската рекичка со
поплавувања па се барале времени решенија, секако, со одобренија што требало да дојдат, според практиката, од повисоко место.1687
Значењето и големата популарност на ова кафеане прекинати станале
откако се воспоставила железничката врска за Солун кога гостинот се пречекувал на перонот на Железничката станица повторно со иста помпа, со иста
масовност, со музика и повторно, се разбира, во тесна зависност од рангот
на гостинот или гостите.1688
Кафеанево меѓу двете светски војни продолжило да живее сега не како
станица за пречек и испраќање гости, за уживање во природа и во зеленило
каде се конзумирала и „ладна бира“, заради кое местово го менало и името
во Бирарија.1689

Североисточниот зелен појас
Ако од Довлеџик до Тумбе Кафе водел зелениот појас од запад кон
југ, североисточниот го правел истото, прегрнувајќи ја Битола зелено од
другата страна, од Девеани1690 до Гургур Чешма и таму се соединувал со
југозападниот кај „Абдипашиното кафеане“. Од десната страна на Девеани
се наоѓале многу популарните и масовно посетувани четири кафеани познати како „Пред ановите“ (денес на местото на „Нискоградба“) кои славата
беа ја стекнале благодарејќи на пелистерскиот лад, водата и сенките на столетните дрвја, под кои посебно уживање било да се пие кафе и да се влече
чад од наргиле.1691
Од левата нејзина страна, пак, била лоцирана популарната Крива Воденица и излетничкиот рид, посетувани посебно во вторник, по празникот
Велигден кога нагргнувале масовно и подеднакво и Македонци, и Турци, и
Власи, и Албанци и други најмногу заради обредот - магично замивање со
воденичарската вода. Сиот околен зелен простор тогаш, вклучувајќи го и
блискиот рид, на кој подоцна ќе се издигнат Германските гробишта, бил преплавен од мажи, жени и деца со шаренолики национални облеки.1692
1687. Сиџил бр. 128/II, 1865, август 8. бр. 444
1688. Петръ Завоевъ, Цит. дело, 127-128
1689. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 198
1690. Името ѝ настана заради на анот за камили (дева) што се наоѓал на излезот од градот веднаш

над Црн мост
1691. Аноним, Битолско, Преспа, Охридско, 2
1692. Македонија во делата на странските патописци, 1875-1878, 312
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Ан за камили (дева+ан) над Црн Mост, оттаму Девеани
(објектот од десната страна)

„Гургур Чешма“

Кафеаната „Гургур Чешма“ отсекогаш се наоѓала на денешното место почнувајќи уште од времето на османлиите. Привлекувала заради зелениот спокој и изобилството вода што без престан гргала од двете чешми.
Главни посетители станале граѓани од долниот дел на градот кои западот го
замениле како поблиска и соодветна алтернатива. Едно време станало врталиште и на дел битолски ловџии на кое укажува сè уште постоечкиот натпис
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кој гласи „Ловечка кафеана“. Кафеанава се прославила и со еден сосема нов,
непознат спорт кај нас, кугларството, чии почетоци во Битола стартирале
токму оттука, а кое го донеле Словенци кои во Битола престојувале заради
службени задолженија.1693
На овие два битолски зелени појаса, како почеток или завршеток им
било „Абдипашиното кафеане“, каде обата го прегрнувале и го краселе градот со зелена боја и лад, привлечни најмногу за муслиманите заради нивната
магесничка поврзаност со зеленилото.1694

Паркот „Нузхетие“
Паркот „Нузхетие“ е уште едно дело на валијата Абдулкерим паша
(1895 - 1901). Познато е дека лично беше го избрал местово, дал сугестии
како да биде испланирано и уредено. Освен како „Нузхетие“, било познато
уште со неколку други имиња, по Младотурската револуција било „Итаат“,
кога станало омилено место за развлеченија на младотурците и за нивни
средби со новостекнати пријатели и државни делегации од балканските
државички,1695 меѓу двете светски војни било „Терпс“ во кое за првпат настапувале и пејачки („шантиклер“ - од франц. шанте), додека најдолго и
најупорно останало „Народен Парк“.
Бил подигнат во триаголникот меѓу денешниот Ловечки дом и улицата
„Димче Хаџи Поповски“ и двете улици што водат север-југ и го обградуваат.
Непосредно по ослободувањето таму своите популарни точки ги изведувал
Битолскиот циркус, нешто подоцна никнала и денешната мала станбена населба позната и денес како „Фрижидерски станбени објекти“, подигнати за
потребите на Фабриката за фрижидери „Ѓорѓи Наумов“- Битола што се планирала да се гради.
Парков се оформувал паралелно со градењето и уредувањето и на
Тумбе Кафето и првичната намера на Абдулкерим паша била поврзана со
намерата да ги разреши тешките проблеми со тамошното мочуриште од
кое се ширела неподнослива смрдеа и претставувало извор за погубната
маларија и за војниците од блиските касарни, но и за околното население.1696
По востанувањето станало пак привлечно и уредено место за престој, обградено со столбови, неколку патеки, со прекрасен шадрван од кој се ширел лад,
1693. Александар Стерјовски, Битола - Спорт, 230 - 233
1694. Јован хаџи Васиљевић, Цит. дело, 9
1695. Петръ Завоевъ, Цит. дело, 128
1696. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 230
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Внатрешноста на „Нусхетие“

прераснувајќи во многу симпатичен киоск, кој повикувал на приградски одмори и шедби.1697
Српските власти, признавајќи ги заложбите на градителот по Балканските војни, парков беа го преименувале во „Парк Абдулкерим“ и продолжиле да го облагородуваат, придававајќи му и нови содржини во кои спаѓала
и новата кафеана, а со цел „граѓаните да имаат прекрасно место за одмор
и шетање“1698.
За него, а и за пошумување на голините околу Битола, општинарите
за помош беа се обратиле и до Министерството за стопанство за шумски
растенија.1699 Кога во месец мај 1927 год. била преземена акција за поправка
на Споменикот на рускиот конзул Ростковски, кој се наоѓал од неговата
спротивна страна, вложени биле 11.605 динари за поправка на тамошната
кафеана. За неа за закуп, како многу популарна и посетувана, инаку, владеел невиден интерес1700 и потврда за тоа е и лицитацијата од првите месеци
на 1914 год. кога се јавиле дури 7 заинтересирани лица и кога истата беше ја

1697. Спиридон Гопчевић, Цит. дело, 122
1698. Варошки паркови, Општинске новине, год. I, бр.5, Битољ, 3 февруар 1913, 5
1699. Битољске вести, Општинске новине, бр. 29, Битољ, 20 новембра 1913, 11
1700. Книга бр. 16, 31 мај 1927, т. 1
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добил Станоје Здравковиќ за 1100 динари за две години.1701 Се редат потоа и
други, а почнувајќи од први март 1927 год. закупец станал Таше Спасиќ, потоа Вангел Пешиќ,1702 во 1929 год. за 500 динари месечно ја добил и Павлопулос Аристомен, кој ја користел сосема кратко, зашто непланирано заминал од Битола1703 итн.
Популарноста на парков спласнала кога во близина се подигнал Градскиот парк, кој добил многу поинтересни содржини, бил многу попростран,
бил со изобилно зеленило, негувани цветни алеи и тоа бил и неговиот крај.

Градскиот парк
Два патни правца излегувале од Битола кон Лерин, првиот од левата
страна ја допирал Железничката станица, другиот врвел покрај касарните,
додека меѓу нив се наоѓал голем празен простор користен за вежбовни активности на османлиската војска. Токму тој во 30-те години од минатиот век
се пренаменил и се употребил за денешниот Градски парк.
Преобразбата не одела брзо и лесно зашто откако касарните настрадале во Првата светка војна, просторот останал напуштен, малку и подзаборавен. Првичната идеја, што била родена во почетокот на 1913 год., била
таму да се подигне јавен парк со неколку придружни објекти, кои ќе говорат за случувањата и храброста на српската војска во Првата балканска војна
особено за Битката за Битола и жртвите што биле дадени тогаш.1704 Откако,
пак, идејата не се реализирала, дел од тој простор нешто подоцна послужил
за времено сместување на муницијата што се прибирала од полето и од ридовите од Првата светска војна (Отвореното џепане),1705 а помал дел му се
отстапил на СК „Битољ“ за фудбалско игралиште,1706 како и на Соколаната
која наскоро требала да се подига.
Требало да помине повеќе од една деценија, па старата идеја за парк и
шеталиште, повторно да се актуелизира и да отпочне еден голем градежен
процес што го обои градот зелено и на населението ќе му понуди летни променади, како и музички и други задоволства.
1701. Рад у Одбору и Општини, Општинске новине, бр. 45, Битољ, 25 април 1914, 1/3
1702. Книга бр. 15, 13 април 1927, т. 5
1703. Градско поглаварство, Кутија 3, 29.6.1929/10975
1704. Наше славље, Општинске новине, бр. 29, Битољ, 20 новембра 1913, 2
1705. Александар Стерјовски, Битола - Записи за злосреќи, 311-324
1706. Книга бр. 15, 12 ноември 1924, т. 4; Градско поглаварство, Кутија 2, 9292, Тапија издадена на

30 јули 1928 г.
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Општинскиот одбор на битолската самоуправа во 1924 год. токму врз
таа основа на една од своите седници се навратил посериозно на идејата и
го покрена најважниот, првиот замаец за парков. Прво што било преземено
тогаш било ливадата што се наоѓала во близина на касарните истата да се
припои кон празниот простор па потоа обата заедно да послужат за негово
обликување.1707 Дека идејата заживеела и дека истата одборниците ги понесла веднаш потврда е и решението редовно да се одвојуваат средства од
општинскиот буџет за негова реализација. Таа година одвоиле симболични
само 141 дин., но затоа, како годините надоаѓале и како идејата станувала општа, така и сумата растела. Во 1925 год. нараснале на 28.655, во 1926 станале
24.385, 1927 - 16.602, а во 1928, год., токму кога биле и најпотребни, од непознати причини, спаднале на 8.463 дин.1708
Токму таа, 1928 год., е почеток и на реализцијата на идејата за Градски парк кога таа како трета точка се нашла на разгледување на седницата
на Одборот на Градското поглаварство.1709 После тоа се случил старт, очекувано полетно, како и што ќе продолжи, потоа малку работите ќе затајат, за
да добијат повторно во ритам во 1930 год., кога биле одобрени и нови наменски 5.500 дин. и кога во есента како почеток биле ископани и првите дупки
и кога биле посадени и првите садници.1710 Акцијата продолжила и во 1931
год., кога биле одобрени и други 3.000 дин.1711 и кога била извршена и дренажа на земјиштето, за кое биле потрошени и дополнителни 3.850 дин.1712
Следело потоа и неизбежното нивелирање на земјиштето, 1713 додека за
потревувањето и за нејзиното косење придодадени и нови 6.000 динари.1714
Токму тогаш се застанало на најважниот и најгорливиот проблем, на водата за наводнување, која ја немало, а која била толку многу потребна и чие
симнувањето од дневен ред ќе се случи дури во 1934 год. кога бил ископан
првиот бунар во паркот и кога била инсталирана и првата пумпа.1715
Придодаденото игралиште на СК „Битољ“ ќе функционира до 1933 год.,
кога тогашниот претседател Петар Лешњаревиќ ќе го одземе и ќе го припои
кон парков, а обидите на вљубениците во фудбалот да го разубедат и да го
1707. Книга бр. 15, 12 ноември 1924, т. 4
1708. Наши градови и села, Самоуправни гласник, бр. 14, 15 и 16, Битољ, 5 августа 1929, 2
1709. Книга бр. 18, 23.08.1928, т. 3
1710. Книга бр. 24, 4 декември 1930, т. 6
1711. Книга бр. 27, 28 ноември 1931, т. 1
1712. Книга бр. 27, 19 мај 1931, т. 13
1713. Книга бр. 27, 16 октомври 1931, т. 1
1714. Книга бр. 27, 22 август 1931, т. 1
1715. Книга бр. 40, 16 јули 1934, т. 2
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Дел од планот за Градскиот парк

попречат тоа не родило плод, единствено што успеале било да се изборат за
отворање ново игралиште надвор од градот, во Бумбе Маало.1716
Во месец мај 1933 год. управата на Вардарската Бановина за претседател
на градот го назначила адвокатот Атанасије Сотировиќ, роден битолчанец,
висок интелектуалец, мошне загреан за парков, по што работите продолжиле
со многу позасилено темпо1717 и токму нему му припаѓа најголемата заслуга
тој да стане автономна зелена оаза и за изобилното богатство од насади од
нови дрвја, многу и зимзелени, како и за пробивањето и уредувањето на внатрешните алеи.1718
Наскоро, и овој, а и останатите паркови што се подигаат во континуитет, стануваат градска институционална грижа, па, почнувајќи од 1938 год.,
ќе се формира и посебен отсек („отсек за паркови“) кој му припаднал на Техничкото одделение. Пополнувајќи го со најпотребен кадар, се вработуваат
неколкумина, еден земјоделски економ, три надзорници, бавчанџија и шест

1716. Димче Миновски, цит. дело, 30 - 31
1717. Нова општинска управа у Битољу, Вардар, Скопље, 2 јуни 1933, 1
1718. Сеќавање на ќерката на Сотировиќ, Кети Герас, пензионер од Битола
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чувари , кои во голема мера се заслужни за неговото одржување и чување,
особено на младите фиданки и оазите со цвеќиња.1719
Нешто подоцна направена е и првата посериозна градежна интер
венција во парков - 4 украсни официјални влезови по 2 од западната и источната страна и денес истите навистина не само што се привлечни, станаа
и уникатни. Во ист стил бил изведен и јавниот клозет, кој бил подигнат од
страната на Железничката станица, а чиј планер станал општинскиот инженер Методија Петковиќ.1720 Наскоро и патот од страната на касарните до
„Царинарницата“ бил уреден како коловоз со две пешачки патеки со бетон,
оттаму и новото негово име што му го дадоа граѓаните - „Бетоно“, со кој и
најмногу го препознаваа. Во 1934 год. добил и службено име „Вудро Вилсон“,
како посебно признание на овој американски претседател за време Првата
светска војна и за неговите заложби за Европа што настана по војната.1721
Во текот на 1939 год. извршено било ново садење на високостеблести
и нискостеблести растенија сега со костени, ружи и шимшири, како и со
повеќе видови украсни цвеќиња.1722 Централната патека била посипана со
песок, со што на паркот му се дало и сосема ново руво.1723 Во 1940 год. низ
него се изнашарале и 30 клупи, за кои биле потрошени 768 дин., бојадисани
со мрсна боја што ја чинело Општината 920 дин.1724
Откако парков прераснал во место за пријатни променади и воената
музика нашла погодно место и прилика за презентации преку концерти,
исти онакви какви што правела и на Тумбе Кафе (во недела попладне) и во
дворот на Офицерскиот дом (од месец мај 1923 год., во среда од 16 до 19 часот1725). Овдешните ќе ги прифати и ќе ги применува како многу позитивно
искуство и бугарската власт.1726
За цело време парков ја опслужувал редарска служба, многу заслужна
за неговото одржување. Двајца (Наки Талевиќ и Ристе Стојановиќ) во 1938
год. службава ја извршувале за плата од 400 динари месечно,1727 на другите
двајца во 1939 год. замена им биле Мисет Крстиќ и Бохор Таста.1728 Од нив
1719. Книга 67, 10 јануари 1938, Буџет - Расходи - 1937/8
1720. Соопштение на Станко Бутурац, архитект, пензионер од Битола
1721. Книга бр. 23, 13 март 1934, т. 2
1722. Градско поглаварство, 2.1.16.50/355-356
1723. Градско поглаварство, 2.1.18.11/448-490
1724. Градско поглаварство, 2.1.22.26/121-320
1725. Војна музика, Битољски трговински гласник, бр. 15, Битољ, 16 мај 1923, 3
1726. Сеќавање на Илија Чукалков, пензионер од Битола
1727. Книга бр.67, 30 мај 1938, т. 4-а
1728. Книга бр. 57, 20 јули 1939, т. 27 и 28
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се барало не само да го штитат тоа што е посадено, да имаат и услужен однос кон посетителите и кога некој го рушел тој кодекс, не се размислувало да
му се даде решение и престанок на работниот однос, како што се случило со
Цветан Коминовиќ во 1938 год. (ги задевал девојките).1729
Негодувањата на граѓаните во врсска со парков најмногу биле во врска
што низ него немало нити една јавна чешма,1730 и тоа нскоро ќе се корегира
и тој ќе стане најпривлечното место за издишка и прошетки.
Ваквата грижа продолжила и по ослободувањето, па уште во првата
година биле издвоени 200.000 лева за негово одржување.1731 Желба била и
најмладите да добијат свое катче каде ќе се забавуваат, едуцираат и ќе врват
дел од своето време („Понерско игралиште“). Иницијативата за него ја дал
Градскиот народен одбор, а изведбата му била доверена на динамичниот
Петар Мачкиќ. Располагало со еден хектар површина, било обградено со
украсна ограда, имало мало ритче со изведени поточиња, имало многу експлоатирани играчки, а низ него биле поставени и големи сликарски платна
од битолските уметници Тоде Ивановски и Менде Ивановски, додека врз
двата влезни столба биле поставени вајарски дела на пионер и пионерка. Образецот му станале сличните од Скопје, Белград, Загреб и Љубљана1732.

Горниот парк
Српската управа уште во првите години од нејзиното функционирање
била решена да го озелени и да го облагороди градот со зеленило и цвеќиња,
искористувајќи ги, притоа, безбројните празни плацеви.1733 Навистина проблем било отсуството на регулацијата на градот, но, сепак, барем за прво
време формирана била комисија да помогне колку што може додека тој проблем трајно не се разреши во состав од Ќенан беј, Коста Козмеску и градскиот инженер.1734
Едно такво, пошироко празно место, каде некогаш имало џамија и муслимански гробишта, се наоѓало во горниот дел од градот, а во познатото и

1729. Книга бр. 67, 10 февруари 1938, т. 18
1730. Битолската градина е можи единствена во која нема ниту една чешма, Братство, бр. 28, Би-

тола, 11 јули 1946, 2
1731. Градски народен одбор (1944...), Кутија бр. 1, 2.240.1.47/139-140
1732. Свечено се отвори детското игралиште во Битола, За социјалистичка изградба, бр. 41, Битола, 25 март 1950, 1 - 2
1733. Варошки паркови, Општинске новине, бр. 5, Битољ, 3 фебруар 1913, 5
1734. Записник, Општинске новине, бр. 4, Битољ, 27 јануар 1913, 4/6
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Паркот и кафеаната „Каваци“ покрај реката Драгор

развиено Синанбели Маало. По влегувањето на српските војски во 1912 год.
џамијата била срушена, гробиштата напуштени и подзаборавени, а просторот останал празен и неискористен, односно многу податлив за подигање
парк.
Користејќи ја поведената акција со име општокорисна јавна работа,
наметната како иманентна потреба за намалување на сиромаштијата и невработеноста, градската управа на чело со Атанасије Сотировиќ се определила и него да го преобрази во нов јавен парк.1735 Во прво време се именувал
како Паркот кај Синанбели Маало, во 30-те години од 20 век, поврзувајќи се
со јубелејот на големиот научник од светски глас, во Парк Никола Тесла, но
среде битолчани остана засекогаш како и денес во „Горниот Парк“.
Рамноправно бил третиран со останатите, се дополнувал со садници,
клупи, се појавиле и украсни растенија и наскоро заличил на убав, сенчес,
всушност, во вистински парк. Сеќавањата на гробиштата скоро наполно исчезнале, оттаму и престојот во него да стане чест и угоден, особено за жителите на горниот дел од градот.
Во месец мај 1939 год. врз неговото облагородување работеле 16 лица
и биле засадени повеќе жалосни врби како и други дрвца, при што биле потрошени 2.000 дин. и, заедно со облагородувањето со зеленило на Крива Воденица, Драгош и Кременица, трошоците изнесувале 5.000 динари.1736
1735. Соопштение на Кети Герас, ќерка на Атанасије Сотировиќ
1736. Градско поглаварство, 2.1.22.26/121-320
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Парков и денес е украс, особено со своите столетни дрвја, кои обезбедуваат широки сенки во летните горештини.

Паркот Кај Врбите
Уште еден парк, Паркот кај врбите, бил цветен и зелен украс. Се наоѓал
покрај Прилепското џаде каде дотогаш имало сосема малку зеленило, нај
многу од причини зашто овде живееле сиромашни ромски и еврејски
семејства. Во почетокот се именувал за Новиот парк, подоцна, а откако извишиле и жалосните врби, и Паркот кај врбите, или Паркот кај жалосните врби.
Почнал да се гради откако бил одобрен кредит од 700.000 динари од
Банската управа на Вардарска Бановина наменет за Градското поглаварство
на Битола, од кои 56.534,31 динари биле издвоени за овој парк. Од нив 50.000
дин. биле влечени од банскиот кредит, останатиот паднал врз општинскиот
буџет.
Откако бил изготвен техничкиот проект, градбата започнала во месец
април 1940 год. со подигање ограда, која се извела со бетонски столбови, разделени меѓусебно на два метра.1737
За да има вода, ракав од јазот што водел кон разработената Табахана и
врвел во близината во месец мај истата година се одвоил и се насочил кон
него.1738 Се извела и патека низ него,1739 а во следниот месец се калдрмирала
и патеката што го обиколувала.1740
Сиот простор се облагородил и со садници од жалосни и други дрвја, со
цвеќиња, па ова катче станало убаво место за одмор и рекреација за жителите од Бела Чешма и од другите поблиски делови од градот.

Цветни катчиња
Акцијата со пополнување на празните простори во градот и нивното
облагородување со зеленило во прво време само со дрвја, нешто подоцна
и со украсни растенија, настанало уште во месец февруари 1913 год. Првин
биле засадени дрвја на патот што водел кон Железничката станица а и во

1737. Градско поглаварство, 2.1.26.61/716-730
1738. Градско поглаварство, 2.1.26.4/20-23
1739. Градско поглаварство, 2.1.23.159/542-543
1740. Градско поглаварство, 2.1.26.27/180-186
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Керимпашиниот парк („Нузхетие“).1741 Во 1914 год. истата акција продолжила уште поинтензивно и во делот од лева страна, надвор од воените вежбалишта, кога се планирало да се добие мал, но, сепак, наречен „парк“ со
образложение дека „парковите се бели дробови на градот“ и тоа станало основен мотив Општината да го одврзе ќесето.1742
Таквите зафати за Битола не биле некоја посебна новина, зашто обла
городувањето на јавните места со зеленило и украсни цвеќиња имало
традиција, на западниот рид каде била „Воената болница“ имало веќе мало
паркче, прекрасен шадрван, ваков зафат можел да се сретне и покрај болницата „Евангелизмос“ во централниот дел од градот.
Помал парк, доста уреден и негуван, навистина малку затворен за
јавност, бил и оној кај Нижото земјоделско училиште. Шумскиот дел од листопадни и иглолисни дрвја зафаќал површина од 1.200 метри квадратни, а
цветниот се наоѓал пред влезот на училиштето и имал и дополнителни 600
метри квадратни со што училиштето станало атрактивно и за еднодневни екскурзии на учениците од битолските основни и средни училишта, а и за посетители од други градови и држави.1743
Училиштево не само што се грижело за производство на цветни и други
садници за свои потреби и пред 1927 год., а откако се сместило и во новопо
дигнатиот објект започнало несебично да ја снабдува со нив и Општината, а
таа, по потреба, со нив интервенирала каде што било потребно.1744
Ист интерен и уреден парк имало и во Монополот. Амбициозниот управител Милутин Кажиќ не жалел средства монополскиот двор да го преобрази
во зелено и пријатно катче за одмор, уреден со алеи од цвеќиња, со клупи,
базени, па малку било тоа, посебен напор вложил да го преобразува и соседното ритче.1745
Покрај овие мали паркчиња, започнале да никнат и на други места,
поврзани најмногу со некакви споменични обележја.
По долги договарања, протести, оптужби за несовесност и неодговорност, по Скопје и во Битола, на 19 ноември 1937 год., бил осветен споменикот на убиениот крал Александар Караѓорѓевиќ.1746 Истиот бил поставен
во близина на Противпожарната чета, а местово облагородено со зеленило,
1741. Варошки паркови, Општинске новине, бр. 5, Битољ, 3 фебруара 1913, 5
1742. Варошки паркови, Општинске новине, бр. 5, Битољ, 3 фебруар 1913, 5
1743. Средно општинско земјоделско училиште Кузман Шапкарев - Битола (1908 - 2008),

Битола, 2008, 41
1744. Книга бр. 15, 13 април 1927, т. 5
1745. Т. Л., Дуванска станица у Битољу, Вардар, Скопље, 25 мај 1933, 6
1746. Извештај за школску 1937/38 годину, Српска православна богословија у Битољу, Битољ, 1938, 24
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биле посадени и 6-7 туи и станало омилено место за посети. За да се заштити
од оштетувања, за оградата околу него во 1939 год. биле потрошени 2.707,86
динари1747 и истата година требало да се посадат и дополнителни 2 палми, 4
драцени и 4 јухки, кои заедно чинеле 150 динари.1748
Неколку метри понапред, а малку влево и денес стојат две туи, кои одбележуваат друг историски настан, гроб на двајца германски војници убиени на 9 април 1941 год. при нивното влегување во градот како претстража.
И ова место, во кое дополнително биле закопани и посрмтни останки на бугарски подофицер од Првата светска војна, облагородувано било со украсни
растенија.1749
Мало паркче со украсни цвеќиња, обградено со железна ограда, во
кое централно место зазема столб - светилка, кој симболизирал бесилка,
се наоѓало и на битолскиот Ат Пазар, место каде бил обесен илинденскиот
војвода Александар Турунџев.1750
Мали паркчиња можеле да се сретнат и на неколку други места. Една
слободна парцела на „Широк Сокак“ меѓу двете светски војни била облагородена со украсни растенија,1751 во 1932 год. биле подигнати и липите на шеталиштето, кои биле заштитени и со заштитни огради,1752 а трошоците биле
не мали средства.1753 На раскрсницата меѓу улиците „Пецо Божиновски“ и
„Солунска“ со жива ограда и денес е означен гроб на некаков муслимански
светец, итн.

Булевари и зелени шеталишта
Првиот и најуреден булевар во Битола бил крајдрагорскиот. Започнал да се оформува со првичната интервенција врз реката Драгор и со
проширувањето на двете крајдрагорски ленти. Битолските реки Драгорот и
Курдерес отсекогаш имале слободен од и низ градот, па течението го менувале според непредвидливото расположение. На поголемата река тоа малку ѝ
било ускратено во 1850 год., кога биле подигнати првите метри речни ѕидови
1747. Градско поглаварство, 2.1.22.26/121-320
1748. Градско поглаварство, 2.1.22.26/121-320
1749. Методија Христовски, Од незаборавот, Самостојно издание, Битола, 2006, 8; Александар

Стерјовски, Битола-Реката Драгор, 288-289
1750. Исто, 289-290
1751. Градско поглаварство, 2.1.22.26/121-320
1752. Книга бр. 31, 12 март 1932, т. 11
1753. Книга бр. 27, 30 март 1931, т. 1
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и водотекот бил канализиран и откако започнала акцијата за отстранување
на месарските и другите слични диви градби кои ги загадувале и реката и
околината.1754 Ваквата акција одела во фази и со голема упорност,1755 со што
контурите на идниот „булевар“ биле поставени.1756 Креативната рака на Абдулкерим паша се почувстувала, се разбира, и тука со интервенции1757 и за
вршните зафати за изведувањето на булеварот се случиле кон крајот на 19
век,1758 со што првата фаза, до црквата „Св. Богородица“, била реализирана.1759
Се обрнало внимание и на дрворедите кои на некои места биле и двенасочни, едниот, покрај самата река, другиот, покрај работ на станбените
градби.
Така, заедно со нанижаните раскошни и со европски стил беговски домови, подигнати во меѓувреме („со многу елегантен изглед“),1760 Битола со
овој булевар се издвоила и во една од најубавите улици на Балканот. Уште
Германецот Колмар Голц (1893) говори дека овде многу битолчани правеле и „убави прошетки“,1761 навика која продолжила и меѓу двете светски
војни.1762 Имало и изобилно зеленило, планински провев, пријатни водени
испарувања од реката, по што не е чудно што овде да се смести и прочуената
битолска Дембел Чаршија.
Вториот булевар, оној од влезот во градот од југ, од „Царинарницата“ до
„Нусхетие“, кој ја поврзувал и Железничката станица, започнал да се изведува по востановувањето на српската власт, а во 1913 год. кога биле посадени
и поголемиот број сегашни столетни чинари.1763 Истите напори продолжиле
и по Првата светска војна, поинтензивно во 30-те години од минатиот век,
особено со акциите за масовно вработување. За да се заштитат садниците, набавени и употребени биле и заштитни огради за нив.1764 Посадените дрвја и
цвеќиња редовно се полевале и плевеле и за тоа за булеваров, кој сега го носел името „Воени инвалиди“, биле одвојувани и значителни средства
1754. Македонија во делата на странските патописци, 1850-1864, 23
1755. Цареградски вестник, бр. 389, јули 1858
1756. Артур Дурлез, Цит. дело, 23
1757. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 216
1758. Аноним, Битолско, Преспа, Охридско,1
1759. Д-р Јован хаџи Васиљевић, Цит. дело, 8
1760. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола Белег де Буга, 44
1761. Македонија во делата на странските патописци, 1889-1898, 189
1762. Edo Marković, Cit. delo, 20
1763. Варошки паркови, Општинске новине, бр. 5, Битољ, 3 фебруар 1914, 5
1764. Книга бр. 48, 8 август 1935, т. 8
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Не се запоставувале не само тротоарите, за кои, исто така, се трошеле
значителни средства, се пробивале и во континуитет, почнувајќи од Офицерскиот дом и коловозот. За сума од 1.260 динари во 1933 год. парниот валјак
на Илија Дарковиќ го извел набивањето на макадамот со кој се олеснило
многу движењето низ него.1765
Имало обиди и ул. „Солунска“ да се прогласи за булевар, но таа никогаш не постигнала да дојде до тој степен и освен неколкуте обиди да се
внесе некакво зеленило, главно дрвја, ништо друго не ја препорачувала да се
вброи во еден таков список. Истата судбина го доживеал и денешниот булевар „Партизанска“, макар што имало и многу атрибути за тоа, била широка
улица, облагородена со садници за дрвја кои денес се вистински украс, од
едноставна причина, останала ограничено употреблива, само за војската и
само со еден излез, оној кон Коњичката касарна и Воената болница.
Патната врска меѓу градот и излезот од него што врвела покрај двете големи касарни граѓаните масовно ја користеле уште во крајот на 19 век како
пријатно летно шеталиште и заради дрворедот и ладот што доаѓал од Тумбе
Кафе.1766 Наскоро прошетките станале и масовни,1767 кое го регистрирала и
народната песна („Сношти поминав, заминав кај Битолските касарни“).1768
Дрворедите од липи овде постојано биле обновувани, еднаш било направено и во 1932 год.,1769 за кое понекогаш се користеле и државни средства.

Пошумувања
Покрај ангажманот на општинските власти преку платена работна рака
да се пошумуваат голините од околината на Битола, стојат и масовните акции што се преземале и врз доброволна основа. Напори во тој однос правела
и османската власт, па благодарејќи на ангажманот на Абдулкерим паша,
пошумено било Тумбе Кафе, а мочурливото подрачје пред касарните и поширокиот регион било преобратено во убаво катче за прошетки, каде нешто
подоцна бил подигнат и Градскиот парк. Има фотографија што ја направи
Милтон Манаки во 1908 год., на која се гледаат учениците од османската

1765. Градско поглаварство, 2.1.5.480/2
1766. Спиридон Гопчевић, Цит. дело, 122
1767. Анонимј, Битолско, Преспа и Охридско, 2
1768. Филип Каваев, Битола, бабам Битола, Битолски весник, Битола, 1969, 54
1769. Книга бр. 31, 18 март 1932, т. 11
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„Сточарска станица“ (подоцна Земјоделско училиште) во масовна акција
пошумување на околните ридови.
Српските власти на пошумувањето му приоѓале и плански и со голем
ентузијазам. На седницата на Општинскиот одбор, одржана на 23 јануари
1913 год., донесено било решение за разубавување на градот со обврзувачки
заклучок, „би требало да се поправат постоечките паркови и да се засадат со дрвја улиците и празните плацеви“. За таа цел била формирана и
комисија, во состав од Ќемал беј, Коста Козмеску и општинскиот инженер
со задача да ги следат работите на тоа поле и да придонесуваат да нема пропусти.1770
Акцијата отпочнала со засадување дрвја по патот што водел кон Железничката станица и столетните чинари што ги среќаваме денес потекнуваат токму од овој период. Голем број дрвја биле засадени и во паркот, наречен „Керимпашина бавча“,1771 а за да биде успехот посигурен, се испратило
писмо и до министерот на Министерството за стопанство и тој да помогне,
ако не поинаку, барем со донација на благородни садници.1772
За да се сфати значењето на пошумувањето посериозно и пошироко, истото започнало да се пропагира и преку училиштата и учителите. Во селото
Ротино, во 30-те години од минатиот век, бил подигнат и шумки расадник од
каде учениците, заедно со учителите, црпеле шумски подмладок и со нив ги
облагородувале околните ридишта, а со расад им помагале и на другите училишта во слични акции.1773
Ваквите масовни акции продолжиле со уште поголем интензитет во
годините пред Втората светска војна, една ја има во 1938 год.,1774 другата е
онаа од 16 февруари 1939 год. кога се подготвувал само теренот, се копале
дупките,1775 следната, во која зеле учество и богословите, се случила на 7 ноември 1939 ,1776 другата во 1940 год.,1777 дошле и други и сите Битолската општина материјално сесрдно ги помагала и ги поттикнувала.1778

1770. Записник девете седнице општине града Битоља, одржане 23 јануара 1913 године, Општин-

ске новине, бр. 4, Битољ, 27 јануар 1913, 5
1771. Битољске вести, Општинске новине, бр. 5, Битољ, 3 фебруар 1913, 5
1772. Ботољске вести, Општинске новине, бр. 29, Битољ, 20 новембра, 1913, 11
1773. Стање школства и школском у Срезу битољском, Вардар, Скопље, 23 новембар 1933, 2
1774. Пошумљавање голети, Битољске новине, бр. 3, Битољ, 19 јуна 1938, 2
1775. Извештај за школску 1938/39 годину, Српска православна богословија у Битољу, Битољ, 1939, 25
1776. Исто, 1939/40, 9
1777. Аналитички инвентар, Кутија бр. 22, 2.1.22.27/321-323
1778. Кутија бр. 22, 1940, април 21, 2.1.22.24/114-116
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Општополезни јавни работи
И Битола, како, впрочем, и сите други градови во државата, многу
тешко ја преживеала светската економска криза. Цела една долга деценија
многу мачно било да се најде било каква работа, па поголем дел од населението буквално и гладувало. Било тоа време на многу просјаци, со или без дозволи, раѓање на многу хуманитарни здруженија, на народни или школски
кујни, на самоубиства, појава на чести добротворни индивидуални нарачки
леб по фурни, што како хуманитарна помош потоа се делеле меѓу гладните.
Примери за таква помош има премногу. Владиката Николај Велимировиќ во
една прилика нарачал 300 такви леба, некаков арт. потполковник го направил со 30 леба, Мирко Павловиќ, свештеник, исто така, дал донација од 30
леба и итн. и истите потоа ги распределувале меѓу гладните.1779
Било тоа благородно и за секоја пофалба, но ваквите и сличните
иницијативи не решавале проблеми многу со гладот, оттаму и решението
во нив да се вклучува и локалната самоуправа. Во месец март 1932 год. набавила 3 вагони пченка од по 10 тона во секој,1780 во јули истата година го направила уште со два,1781 продолжува со исто темпо и во годините што следат и потоа пченката, според одредени критериуми, им ја распределувала на
сиромашните граѓани. Проблем, за жал, не била само храната, бил и огревот, особено во зимските месеци, кога половина град мрзнел. Сиромашната Битолска општина помагала колку што можела и одвај го нивелирала
својот буџет, макар што финансиски инфузии доаѓале и од Банската управа
во Скопје, како и од Белград, кои, за жал, најчесто биле еднократни, по правило, и недоволни.
Ваквата помош, за жал, имала и една многу болна и понижувачка
страна, некогашни угледни домаќини, познати мајстори во занаетот, чија
работа заради кризата пропаднала, биле принудени да го преживуваат денот
и самите и нивното семејството преку донации од Општината или како помош од хуманитарни здруженија.
Така се роди идејата општинската помош не да се доделува, да се заработува, да се отвораат т.н. „општополезни јавни работи“ и Битола во
тоа се вброи меѓу првите градови каде започнале да се реализираат. Во своето прво интервју на битолскиот претседател Атанасије Сотировиќ, од 24
октомври 1933 год.,. дадено за весникот „Вардар“, ќе нагласи дека истите
1779. Хуманитарни рад битољског друштва „Пастир“, Вардар, Скопље, 22 децембар 1934, 5
1780. Книга бр. 31, 7 март 1932, т. 1
1781. Книга бр. 31, 25 јули 1932, т. 2
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започнале најпрвин од најбедните кваротви, Арнаут Маало, Ени Маало, Баирот со работни задачи кои биле поврзани со востановување канализација или
со физичка работа за поставување водовод на Тумбе Кафе.1782 Почнувајќи од
1936 год. истите станале и почести и побројни, а парковите и пошумувањата
најприфатливи покритија за огромните општински материјални издатоци.
Од заедничката каса, така, на 30 јануари 1936 год. биле одобрени 10.000 динари за работа во парковите,1783 во 1938 год. сумата се искачила на 60.000 динари за слична работа во булеварот „Воени инвалиди“,1784 повторно 10.000
динари биле вложени и за уредување на парковите1785 и така со ред. Некогаш
работните групи се состоеле од 10-15 работници, некогаш и од многу повеќе,
од кои најмногу биле сконцентрирани за работи во Градскиот парк. Бројот
нивни на 19 јуни 1939 год. изнесувал 19 вработени, на 5 јули - 34, на 25 истиот месец - 371786 итн.
Трошоците за ваквите работи ја принудувале Општината постојано
да се задолжува. Кредит од 20.000.000 динари имала склучено со Кралската
банска управа од Скопје на 14 декември 1939 год., следеле потоа и други
слични зајмувања. Не само што морала да се задолжува, и самиот чин на
задолжувањето бил премногу мачен, морало да се оди преку темелно образложение, барањето да биде поткрепено со техничка и друга документација,
како и со цврсти гаранции за отплата.1787

Расадници и стаклени бавчи
За прв битолски расадник, кој имал влијание и врз осовременувањето
на земјоделското производство, станал зеленчуковата и овошната градина
на лазаристите. Таму, за свои потреби, од Франција лазаристите беа донеле семиња од дотогаш непознат зеленчук и гранчиња од нови видови
овошје, со што, како што тврдат современиците, направиле „револуција на
пазарот за зеленчук и овошје“. Бавчата им се наоѓала во центарот на градот меѓу денешните Католичка црква и Работничкиот универзитет и имала,
благодарејќи изобилството вода од јазот што врвел оттука, идеални услови
1782. Вукоман Ч. Вукомановић, Претседник битољске општине за сиромашне битољске грађане,

Вардар, Скопље, 24 октобар 1933, 5

1783. Книга бр. 58, 30 јануари 1936, т. 7
1784. Книга бр. 67, 18 август 1938, т. 2
1785. Книга бр. 67, 2 ноември 1939, т. 7
1786. Градско поглаварство, 2.1.22.26/121-320
1787. Градско поглаварство, 2.1.26.61/716-730
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за одгледување. Не само слуги на паши и бегови што доаѓале со молби за
позајмки за семиња и гранчиња за калемење, голем интерес пројавиле и професионалните бавчанџии и овоштари, со што на Битола ѝ донеле и нов квалитет во исхраната на населението.1788
Покрај овој, доста рано се востановил уште еден, оној во Нижото
земјоделско школо. Произведувал благородни лозови садници, расад за
цвеќиња, кои расположиво ги отстапувал на заинтересираните, посебно на
Општината, преку која одело и облагородувањето низ околината.1789 Покрај
него, востановен бил и околиски овошен расадник, од каде се користеле и
гранчиња за калемење.1790 Кога се поставиле темелите и на новиот објект на
Нижото земјоделско училиштето во 1927 год., била подигната и цвеќарница,
која, исто така, станала своевиден богат извор за украсни цвеќиња и за индивидуалните вљубеници и за градот кога се преземале акции за негово
украсување.1791
Расадник имал и самиот град. За жал, немаме многу податоци за него, но
со оглед што повремено Општината материјално инвестирала во него, може
да се заклучи дека одиграл посебна улога во развојот на земјоделието.1792 Расадник востановен бил и на Баирот, располагал со површина од 30.000 метри
квадратни и му бил отстапен за користење на Банската управа во 1937 год. со
кирија од 10 динари годишно, под услов да произведува шумски подмладок,
кој потоа се користел за пошумување на голините.1793
Покрај стаклената бавча во Нижото земјоделско училиште, слична
имало и самиот град. Бидејќи доаѓала зима, а металната конструкција попуштила, па морало брзо да се интервенира и за таа намена, на 3 октомври 1939 год., биле одобрени општински 9,774,19 динари.1794 Во 1940 год. за
нејзино уредување и за производство цветен расад биле одвоени нови 5.000
динари1795 итн.
Сето тоа говори дека грижата за добивање подмладок на украсни и
други растенија многу рано била востановена во Битола.

1788. Артур Друлез, Цит. дело, 7, 34
1789. Книга бр. 15, 13 април 1927, т. 2
1790. Љ. Л., Министар пољопривреде г. д-р Томашевић у Битољу, Вардар, 9 јули 1933, 3Х
1791. Годишњи извештај Ниже пољопривредне школе у Битољу за школску 1925/26, Битољ, 1926
1792. Книга бр. 58, 30 јануари 1936, т. 7
1793. Книга бр. 58, 25 ноември 1937, т. 9
1794. Градско поглаварство, 2.1.18.22/354-369
1795. Градско поглаварство, 2.1.26.60/705-715
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Вода за напојување на зеленилото
Благодарејќи на двете реки и бројните водотеци што се спуштале од западната страна на градот, Битола отсекогаш изобилувала со вода. Било тоа
нејзина посебност и предност што ја забележале многумина, посебно странците. Иван Каваза (1591) запишал дека градот „изобилува со вода и чешми“,
Хаџи Калфа (околу 1600) дека „од планините течат многубројни води“, кои
го напојуваат градот,1796 Хугас Инџеџијан и Степанос Кувер Агонц (17891800) дека „од планината дотечуваат многу потоци, коишто минуваат
низ рамнината, низ маалата на населбата и оттаму се насочуваат кон
нивите, познати по производство лен“1797 итн.
Археолошките истражувања откриваат дека оваа посебност беше се
востановила уште во предосманлискиот период.1798
Водотеците беа го исшарале градот целосно, се провирале низ маалата,
низ улиците, влегувале во куќните дворови, обезбедувајќи изобилно вода за
куќни потреби, но и за полевања на пространите семејни овошни и други
бавчи. Станува јасно зошто градот се давел во зеленило и зошто патникот
што пристигал не можел да го забалежи додека не навлезел наполно во него.
Дека Битола пловела во вода ќе ја потврди и површната регистрација и
на вештачките водотеци. Неколку водени ракави, извлечени од горниот тек
на Драгорот, го шаркале градот од левата страна, едниот врвел под Тепсијата,
го допирал Емир Маало (Чинарот), врвел низ „Старата џамија“ на Сунгур
чауш беј, од десната страна, пак протекувале уште неколку други, од кои,
еден се провирал низ „Охридска“ улица, друг низ „Судска“, трет низ улицата
„Стерјо Ѓорѓиев“ итн. Два водотека го пресекувале и „Широк Сокак“, од кои,
едниот течел покрај Католичката црква, другиот покрај „Кино Манаки“,1799
итн.
Покрај за полевање на парковите, со иста намена вода се користела и
од бунари, особено каде водотечната не доаѓала. Меѓу двете светски војни,
меѓутоа, за полевање на специфични места со зеленило се изведувало и
со опремата на Противпожарната служба. Откако „Српската православна
богословија“ добила земјоделско земјиште и почнала да го обработува, го
напојувала и со неколку бунари што ги подигнала дополнително.1800
1796. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 298, 395,
1797. Маакедонија во делата на странските патописци, 1778-1826, 250-251
1798. Гордана Филиповска Лазаровска, Археолошки наоди од црквата „Свети Димитрија“ во Би-

тола, Во: Битола низ вековиите, IV, Факултет за учители и воспитувачи - Битола, Битола, 2001, 24
1799. Александар Стерјовски, Водоснабдувањето во Битола пред водоводот, 10-23
1800. Битољска богословија, Вардар, Скопље, 13 арпила 1933, 2
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Факт е, меѓутоа, дека проблем со вода уште долго ќе има, зашто и
јазовите и бунарите не успеале истиот да го разреши докрај.

Друмот Битола-Солун
Најзначајниот пат со кој Битола била поврзана со останатите градови
од регионот бил оној што водел до пристанишниот Солун. Потекнувал уште
од времето на Римјаните, ја следел трасата што поаѓала од Драч и одел преку
Охрид и Битола и го носел името „Виа Игнација“. Го беа прифатиле и османлиите, го третирале за посебно значаен од стратешко - војнички аспект и за
многу важна артерија за овој дел од Балканот. Тоа била причина да му посветуваат и посебно внимание и да биде во добра кондиција. Меѓутоа, тешкиот
ритчест терен, континуираната и жестока експлоатација, нередовната и ненавремена грижа, постојаните поткопувачки поточиња и поројните рекички,
изнудувале честа градежна корекција од помали или поголеми размери.
Бидејќи се работело и за два исклучително важни центри, Солун и Битола,
кои станале и валијатски центри, разбирливи биле и напорите и средствата
што се одвојувале за негово одржување.
Познат ран зафат, кој отпочнал од градот Лариса, е оној од 1669 год., кој
го беше го презел и лично со него раководел султанот Мехмед Четврти (16481687). Ваквата лична султанска ангажираност и не била ништо необична
поаѓајќи од важноста на одреден пат во одредени ситуации зашто и многу
други султани го преземале истото. Меѓутоа, во овој случај се работело за сосема личен интерес, младата негова сопруга, Гркинка по потекло, која била
во поодмината бременост, од Лариса, каде тој бил на лов во познатото султанско ловиште на диви животни, намера му била да ја доведе што побрзо и
побезбедно во Македонија, и тоа токму во Битола, за да ја исполни неговата
најголема желба, да го донесе на свет „Османлискиот Александар Велики“.
Патот Лариса - Битола тогаш добил генерална обнова, бил пробиен низ
планини, биле подигнати истовремено и многу мостови, некаде бил и проширен, при што ангажирана била многубројна работна рака од робови и од
месно население преку вообичаената ангарија. Султанот и младата сопруга
успешно и безбедно пристигнале во Битола, таа се породила, но, за жал, родила женско дете, кое живеело само неколку дена.
Од тој голем ангажман останал само реконструираниот пат, употреблив
додека не го разлокале поројните дождови.1801

1801. Македонија во делата на странските патеписци, 1371-1777, 570, 573
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Прв понов и посериозен зафат за друмско поврзување на Битола со
Солун, со одобрение и материјална помош на султанот, се случило во 1846
год. Очекувањата биле дека ќе биде „од огромна предност за трговските
врски меѓу Солун и внатрешноста и значително ќе ги намали трошоците
за транспорт, кој досега се вршеше со коњи“.1802 Голема реконструкција
на дел од патот Битола-Солун, посебно делот меѓу Воден и Тулбили, кој
бил во очајна состојба, се случила и во 1858 год. Ја презел и раководел
валијата Исмаил паша, кој имал заслуги и за Битола, најмногу во врска
со проширувањето и калдармирањето на улиците. И оваа изведба, како,
впрочем, и остантите, според традицијата била со многу пропусти, без
засипувања и без премостувања на речните делови,1803 а придонес во тоа
дала и територијалната недефинираност, зашто дел од него му припаѓал на
Битолскиот, дел на Солунскиот вилает, што било влог со погубни резултати.
Заради огромното значење не само за трговијата, а и од воен аспект,
го привлекол вниманието и на османлиската влада, биле одобрени 700.000
пијастри и во 1861 год. отпочнала повторна изведба на потегот Солун-Воден. Првата лопата пред многуброен народ и пред претставници на дипломатските мисии ја употребил генералниот гувернер на Солун.1804 Се тврди
дека средствата не биле докрај искористени, штедливиот и честит битолски
валија беше, наводно, изнашол подруг начин за изведување.1805 И сега, не
само што биле мобилизирани жителите од крајпатните села, биле вклучени
и војници, и граѓани од сите националности, дури и многу службеници од
цивилната и другата администрација. Поттик во работата давале лично многумина високи функционери, командантот на војската, валијата, а и владиката. Воената музика ги поттикнувала и ги забавувала изведувачите за цело
време, а бидејќи муслиманите предначеле во работата, за останатите немало
проблем. Карпестиот терен, кој создавал и најмногу проблеми, се решавал со
експлозивни материјали. Генералот и валијата усогласено работеле, генералот дури 4 до 5 пати одел во Воден и Острово да ја проверува изведбата, па
резултатите веднаш станале видливи, движењето и прометот повеќекратно
зголемени.1806
Свеченото негово пуштање во употреба било темелно испланирано,
сите странски конзули биле уредно поканети и сето тоа било проследено со
1802. Британски документи за историјата на македонскиот народ, том втори (1840-1847). 148/232
1803. Македонија во делата на странските патеписци, 1850-1864, 298
1804. Британски документи за историјата на Македонија, том 4, 142
1805. Проф. д-р Данчо Зографски, Извештаи на британските конзули во Битола од шеесеттите

години на 19 век, Гласник на Институтот за национална историја, бр. 1, Скопје, 1976, 229
1806. Цареградски вестник, бр. 389, 26 јули 1858
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голема помпа и прераснало во настан за кој се коментирало долго и нашироко.1807
Паралелно со овие изведби, течеле и работите врз одблокирање на водата од Пелагониското Блато, кои на интензитет ќе добијат по фрлањето на
последната лопата од патов.1808
Слични зафати биле преземени и во 1865 год.1809 од кои и сега резултатот бил истиот, останале само разлокани долги парцели и ударни грутки, кои
го отежнувале сообраќајот максимално, а трагата за потрошените огромни
средства целосно изостанала.1810
Во 1883-1884 год. била испланирана и реализирана повторно нова
реконструкција, сега во должина од 46.000 м.,1811 која се совпаднала и со почетот на изведбата на пругата Солун-Битола, која течела и паралелно со патот, кој, дури послужил и за транспорт на градежните материјали поврзани
со пругата.1812
Не само на оваа врска ѝ се посветувала посебна грижа, заради важноста,
голема реконструкција доживеал и патот Битола-Софија. Еднаш се презела
во 1820 год., кога требало да мине армија од 30.000 војници со артилеријата,
муницијата и со другите придружни состави.1813
Тоа е само дел од она што се преземало со обновата на овие патишта,
преку кои Битола требало да се поврзе со околните градови и со светот.

Друмско поврзување на Битола со околните градови и села
Како валијатски центар, Битола била принудена да воспоставува транзитни врски и со околните градови и околните населени помали места, вклучително и поблиските села, посебно откако станала седиште на Третиот воен
корпус. Градежните зафати врз нив се интензивирале во втората половина
на 19 век кога биле изведени и километарски изведби за кои биле потрошени
и значителни државни суми. Покрај патот за Солун, за стратешки правци
биле оценети и оние што воделе кон Скадар, Скопје, Призрен, Јанина и, веќе
спомнатата Лариса, до каде стигала Моравската и Вардарската магистрала
1807. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 38
1808. Македонија во делата на странските патеписци, 1850-1864, 292
1809. Исто, 24, 38
1810. Британски документи за историјата на Македонија, том 4, 217
1811. Али Вишко, Цит. дело, 160
1812. Македонија во делата на странските патеписци, 1889 - 1898, 199
1813. Сиџил бр. 90, 1820, 14 април, бр. 163
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која поаѓала од Белград. Се планирало да се обновува и патот што поаѓал од
Солун, врвел нив Битола, продолжувал за Драч (Виа Игнација) со голема надеж дека ќе придонесе, не само за побрзо и побезбедно патување и за забрзаниот развој на регионалното стопанство.1814
Во 60-те години од 19 век Битола била поврзана со овие градови:
• Воден и пристаништето во Солун и со југоисток од овој дел на државата;
• Велес, преку него и со североистокот, од каде се делел и патот до
Скопје, Босна, Ниш и Србија, потоа и до Пловдив, Одрин и Цариград;
• Елбасан, на запад со Драч и Скадар;
• Гревена на југозапад, оттму кон Јанина и
• Сјатиса, а на југ до Лариса.1815
• Во текот на 1883/84 год. испланирани и реализирани биле врските со:
• Битола - Градско, 56.000 метри;
• Битола - Јанина, 175.000 метри,
• Битола - Наслич, од предвидените 112.000 метри изведени биле
84.000 метри;
• Битола - Тетово, од предвидените 162.000 метри изведени биле 84.000
метри;
• Козјак - Драч, од предвидените 170.000 м., изведени биле 50.000 метри;
• Битола - Ресен 21.000 метри;
• Битола - Прилеп, изведени биле 31 одводен канал и 17 мостови;
• Битола - Лерин, изведени биле 13.000 м., 6 одводни канали и 28 мостови.
Востановени биле врски и со околните битолски села.
Валијата Ахмед Ејуп паша во последните две години од службувањето
(1882/1883) Демир Хисар го поврзал со Битола, градејќи 19.000 метри пат кој
имал 28 одводни канали и 90 мостови, додека валијата Али Ќамил паша востановил 6.000 метри за Магарево, за Нижеполе 2.000 метри со 2 моста, Брусник - 2.000 метри, а Фаик паша, Буково и Крстоар ги поврзал со 3.673 метри
пат, изведен со 5 одводни канали и 2 моста.1816

1814. Извештај за Битолскиот пашалак од францускиот вицеконзул во Битола, Белег де Буга,

45, 126

1815. Проф. д-р Данчо Зографски, Цит. статија, 249
1816. Али Вишко, Цит. дело, 160-161
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Многу важен и експлоатиран станал и патот за Белград од каде се увезувале стоки од Виена, Пешта и Лајпциг,1817 кој продолжувал и за Лариса.

Пругата Солун-Битола
Востановување
Идејата за железничко поврзување на Солун со Битола била стара и
се родила и пред Бугарија да стане независна држава и пред Солун да прерасне во важен железнички јазол. Некаде во средината на 19 век се повела
иницијатива за едно такво поврзување со намера преку Битола пругата да
продолжи и до Драч и да се поврзат на тој начин и две големи мориња. Во
1864 год. идејата беше ја пласирал сер Џон Мекнил, кој испратил и двајца
инженери да ја снимат трасата и да ги испитаат сите можности за неа,1818
меѓутоа Кримската војна стана виновна за непланираното одложување.1819
По завршувањето на војната приоритет ѝ се даде на железничката врска
Солун-Митровица, зашто се сметало дека е поважна, по што би следело и
поврзување Солун со Тракија (Деде Агач), па дури потоа, на крајот, би отпочнала и со Македонија (Битола).
Концесијата за врската Солун-Битола беше го добило здружението
„Socieeté du chemin de fer ottoman Salonique - Monastir“ на чело со Алфред
фон Каула. Била тоа мошне искусна екипа на чело со генералниот директор Фон Килман, градежниот директор Кан, неговиот заменик Генут, дивизискиот инженер Блондо, сообраќајниот инженер Штајнер, инженерот
на железничката управа Хохграсл, адвокатот на фирмата Витали и од други
стручњаци и бизнисмни, како и од илјадници физички и други работници
дојдени од сите страни на Балканот и Европа (Македонци, Грци, Ерменци,
Срби, Италијанци, Французи, Германци, Хрвати, Далматинци, Турци и др.).
Албанците, како и обично, најмногу биле чувари на објектите и телохранители.
Работите на пругава отпочнале на 28 октомври 1890 год. со старт од Солун. Првиот дел бил полесниот, немало планини и посериозни природни
препреки. До крајот на мај 1893 год. трасата била изведена до Воден, а дел
до гратчето Тошин била предадена и за експлоатација. Од потешките зафати
1817. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола, Белег де Буга,111
1818. Проф. д-р Данчо Зографски, Цит. статија, 250
1819. Извештај за Битолскиот пашалак на францускиот вицеконзул во Битола, Белег де Буга, 127
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што биле совладани дотогаш биле еден поголем мост над реката Вардар и
уште еден помал на некоја помала река. Оценките дадени од раководните
лица говореле дека работите одат добро и според предвидениот план. Проблемите, за жал, допрва надоаѓале, се наближувал ритческиот и планински
дел, каде, според планот, требало да се пробиваат 13 помали и поголеми тунели и да се изведуваат и многу вијадукти.
Според договорот склучен меѓу изведувачот и државата, Портата го гарантирала годишиот приход и ги надоместувала загубите на изведувачот доколку такви и се појават.
Железничката станица Тоџи, која била во непосредна близина на Солун, станала трикатната врска, за Скопје, Битола и Деде Агач. За Битола
во еден дел одела паралелно со таа за Скопје, особено оној дел што врвел
покрај реката Вардар. Во 1893 год. биле готови 97 километри, биле дури и
во функција до станицата Вертекоп (Воден), остатокот до Битола се градел
делница до делница и напредувал според условите што ги диктирал теренот. Најтешкиот предизвик била висинската разлика меѓу станицата Вертекоп (31 метри надморска висина) и Бладова (481 метар надморска висина)
на разделина само од 12 километри воздушна линија. Веќе се работело и на
13 тунели, потоа и на високи метални вијадукти, всушност, се гребеле планините и се пробивала трасата. Секогаш кога ќе завршел поголем или потежок зафат, каков што бил пробивот на најдолгиот тунел, настанувало општо
славје, заедничка гозба на работници, стручњаци и раководители.
Покрај тековни и очекувани, изведбата имала многу и непредвидливи
проблеми, кои биле од технички, уште повеќе, за жал, и од здравствени причини. Пробивот на тунелите или на испречените големи карпи, во услови
кога не се дозволувала, според условите што ги поставила турската страна,
употреба на посилни експлозивни материјали, настанувало одложување на
уточнетиот градежен план. Исто така, заради жешкото лето, најмногу заради
лошата вода на делот кај Воден, од работниот строј биле исфрлани најголем
број физички работници и повторно настанувало пореметување на планот.
Делница по делница пругата полека се пробивала, поврзувајќи ги Пателе, Никија, Воден, Сорович, Лерин. Кај Бладова се наоѓала и најзначајната
вештачка градба, 680 метарски тунел, кој подолго време, и покрај жестоката
упорност, не се предавал да биде пробиен.
Придружните објекти, железничките станици, се подигале паралелно со
поставувањето на шините, а во јуни 1893 год. битолската веќе била готова и
во исчекување за предавање на пругата.1820
1820. Македонија во делата на странските патописци, 1889 - 1898, 172 - 188
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Официјалното пуштање на железницата во сообраќај се случило на 13
јуни 1894 год.1821
Во почетокот возот „ползел“, како што се велело тогаш, еднаш дневно.1822 Во 1913 год. од Битола за Солун поаѓал во 7,55 часот, а возвратниот во
Битола пристигал во 16 часот.1823 Во 1936 год. поаѓале и доаѓале по две композиции до Кременица во 6,31 и 14,18, а од Кременица за Битола во 7,30 и
15,40 часот.1824
Железницата донесе капитална промена на животот на овдешното население и истото било видливо веднаш, зачмаените и подзаборавени населени места заживеале, а и сигурноста на животот станал видлив.
Ваквиот успех пројави оптимистички очекувања и планови, почнувајќи
од 1912 год., градбата да продолжи со истото тепмпо и елан и кон Драч или
Валона,1825 кое, за жал, нема да се случи, војните станале главната причина
за тоа.

Промоција на нормалниот колосек Битола-Прилеп
Железничката пруга Велес-Битола, која требало да го прероди Југоза
падниот дел на Македонија, да ја поврзе и Битола со Скопје, Белград и Европа, а Охрид да ја претстави како попатна станица до Јадранското Море, започна да се изведува со преголеми надежи и со многу помпа. Градбата ѝ била
доверена на „Европското друштво за банкарски и хипотекарен кредит“, односно на париската куќа „Шнајдер и Ко.“, која сета изведба ѝ ја препушти на
домашната „Феникс-Рекорд“ компанијата. Според планот, градбата требало
да се одвива преку три делници: Битола-Прилеп, Прилеп-Богомила и Богомила-Велес.
Првата, најлесната, во должина од 45 км, добиена била на лицитација
од 28 септември 1927 год. и чинела 69.980,324 динари или 1558,118 динари
по километар. Дел ја следела трасата на теснолинејката, дел бил нов пробив
за кое се искористило и општинско бесплатно земјиште, дел било и откупено
од сопствениците на попатните села.
1821. Времеплов, Утрински весник, Скопје, 13 јуни 2013, 27, Според Историја на железниците во

Македонија 1873-1973, Железничко транспортно преетпријатие - Скопје, Скопје, 1973, 39, следниот
ден, на 14 јуни 1894
1822. Македонија во делата на странските патописци, 1904-1905, 129
1823. Ред вожње, Општинске новине, бр. 3, Битољ, 20 јануар 1913, 6
1824. Ред вожње на прузи Велес - Битољ, Вардар, Скопље, 20 јануар 1936, 6
1825. Из других листова, Железнице у нашем округу, Општинске новине, бр. 5, Битољ, 3 фебруар
1913, 2
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Стручни лица што ја граделе пругата Битола-Велес

Пругата била завршена во 1931 год., а промотивниот воз од Битола до
Прилеп тргнал на 7 април 1931 год. во 9 часот. Бил бесплатен и ги прибирал
заинтересираните од попатните станици. На големата свеченост во Прилеп
присуствувал многуброен народ од обата града и од околните населени места, но имало претставници и од белградските министерства кои своето присуство го условиле со автомобилски превоз од Градско до Прилеп и обратно,
за кое трошоците паднале врз буџетот на Општината Битола.1826 Од Прилеп
со помош на теснолинејката Прилеп-Градско, Битола се поврзувала со Скопје
и така ќе остане додека новата пруга целосно не се предаде во употреба.
Новиот патен правец од Битола натака ќе стане и основен, не само за
патниците и за битолските стопанственици, ослободувајќи ги пополека од
оној што одел преку Солун за Скопје, па и за Белград и Европа.
Како и насекаде во врска со пругите, и во оваа забележани биле згоди и
незгоди, една била и трагична. Се случи во месец јануари 1934 год.,кога чистачот на вагони Тома Милетиќ додека го извршувал своето професионално
задолжение, чистење на вагоните, се нашол вклештен меѓу локомотивата и
вагоните и смртта настанала на самото место. Истрагата потврди дека виновен бил лично тој и неговото невнимание.1827

1826. Книга бр. 27, 4 април 1931, т. 2
1827. Битољске новости, Вардар, Скопље, 16 јануар 1934, 3

472

Александар Стерјовски

Јавни зеленила, друмски и железнички врски

Била таа прва, за жал, не и последна, имало и други, некои и доброволни, самоубиства.

Промоција на тунелот „Бабуна“
Најтешкиот дел од изведбата на пругата Велес-Битола била втората делница, Бабуна-Прилеп, во која требало да се совлада планината Бабуна, да се
пробие и тунел долг 2567 метри. Работите врз тунелот започнале уште во
1932 год. со употреба на најмодерна механизација, два компресора марка
„ингерсол“ со мотор „карела“ од 40 НР, како и други два од истата фирма, со
мотор од марка „дојц“ од 45 НР. Од велешката страна било пробиено 42.000
м3 карпи, при што биле минирани 170.000 м3 карпи. Само за изведба на сводот во тунелот бил употребен 160 м3 плочесто изработен камен, 170.000 кг
цемент и исплатени биле 70.000 дневници, што ќе рече дека овој дел бил и
многу скап.
Промоцијата на тунелов со пешачко пропатување се случило на 10 јуни
1934 год. Било во неработен ден, во недела, оттаму и многуброен народ од
Скопје и од Источна Македонија, кои во Велес пристигнале со посебен воз.
Во него се наоѓале и официјалните лица, Сењановиќ, помошник министер за
сообраќај, претставници од „Европското друштво“ на чело со потпретседателот на Управниот одбор, Жан Ревеје, претставници од дипломатската мисија
на Франција во Белград и Скопје и многу видни личности.
Во Велес сите ги пречекала маса народ и оркестарот на железничарите
кој ги поздравил со посебен марш, а од Велес до Богомила и до тунелот се патувало со различни превозни средства, најмногу со лесни коли, а кон нив им
се придружиле и жителите од околните села. Според сценариото, сите требало пешки да го минат тунелот и да излезат од другата страна.
За неговата промоција и во Битола бил организиран специјален воз, зашто и битолчани требало да бидат сведоци на историскиот настан.1828 При
средбата на двете групи во Гостиражни се одржале неколку говори, од кои
најважниот бил на народниот пратеник од Прилеп и Прилепско - Василије
Трбиќ, а имало и заеднички ручек и сеопшта веселба.1829 Следело потоа
пропешачење низ тунелот и во обратен правец со сите присутни од Гостиражни, и сега, како и претходно, подземната темнина се разбивала со карбитни ламби.
1828. Битољске новости, Вардар, Скопље, 5 јуни 1934, 2
1829. Ј. П. Алалуф, Тунел „Бабуна“ који везује равну и плодну Пелагонију са брдовитим Азотом,

готов је и отворен. Време, Београд, 12 јуни 1934, 3
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Промоција на пругата Велес-Богомила-Битола
За да се предаде во целосна експлоатација пругата Велес-Битола требало да се доврши и третата делница, пругата Велес-Богомила. И сега ритчестиот терен бил голем проблем на изведбениот план, имало, кон тоа, и
бројни други што биле од материјална природа, кои уште повеќе ја усложнувале градбата.1830
За оваа делница својот труд го понудиле и во изведбата учествувале
околу 4.000 работници, кои, за жал, за сето време работеле во исклучително тешки услови. Живееле во провизорни бараки со земјен под, спиеле
на дрвени кревети без покривки, се хранеле во кантини во кои храната била
поскапа барем за 20% од таа во градот, а и постојаниот психолошки притисок поврзан за исполнување на рокот, им го правел животот континуиран
стрес. Југословенскиот печат сето тоа ревносно го следел, не ретко заземал и
критички став.1831
На крајот сé ќе се преброди, изградбата ќе заврши и, на голема радост
на овој дел од населението, на 19 јануари 1936 год., пругата била предадена
во редовна употреба, навистина неформално, но и таква, тој ден можел да се
третира за посебен, особено за битолчани, оттаму и пречекот на првиот воз
во Битола да има толку многу народ, да излезат учениците од сите битолски
училишта, и тие од Богословијата.1832
Покрај овој, неофицијален, имало уште еден, свечен и историски. Се
случил на 19 ноември 1936 год. и се доживеал како национална победа и национално славје, оттаму и долгите подготовки и богатото сценарио.
Главната свеченост се случила во Велес, а за да биде промоцијата посвечена, се избрал и неработен ден, недела. Возот бил украсен најбогато со
разнобојно зеленило и со бројни знамиња и од Велес бил испратен во претпладневните часови од масовен народ најсвечено облечен, со радосни восклици, песни и музики. Со него патувале и високи гости од Белград, кралскиот
претставник, армискиот генерал Николајевиќ, министрите д-р Мехмед Спахо,
Ѓуро Јанковиќ, Кожул и Крек, како и банот на Вардарска Бановина, Ранко
Трифуновиќ, а имало и специјални гости, Пол Рено, поранешен министер
1830. Трајче Грујоски, Битола, 82
1831. Како се ради на изградњи пруге Велес-Прилеп?, Вардар, Скопље, 16 фебруар 1933, 6; Положај

радника на прузи Велес-Прилеп, Вардар, Скопље, 4 мај 1933, 6; Пруга Велес-Прилеп, Вардар,
Скопље, 9 новембар 1933, 3; Љуб. Лазичић, Радници са пруге Велес-Прилеп износе тешке околности под којима су радили на подизању ове пруге, Вардар, Скопље, 7 децембар 1934, 1; Да ли ће радови на прузи Велес-Прилеп ипак бити прекинути?, Вардар, Скопље, 1 децембар 1934, 4
1832. Извештај за школску 1935/36 годину, Српска православна богословија, 50
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во француската влада, Жан Реверо, претседател на Управниот одбор на
компанијата што ја градела пругата, како и војводата Василије Трбиќ.
Симболичното пресекување на лентата било посебно впечатливо.
Првин, министерот д-р Спахо гласно, да се чуе и во масата, го повикал генералот Николајевиќ да дојде и да ја пресече лентата, објавувајќи: „Господине
намесник на Н. В. Кралот, во името на Н. В. Кралот, Ве молам да ја пресечете лентата и со тоа симболично да ја пуштите во сообраќај пругата!“
И додека народот воодушевено аплаудирал, генералот пришол до лентата, која ја држеле од обете страни по двајца, од едната д-р Спахо и д-р Кожул, од другата Јанковиќ и банот Трифуновиќ, и под звуците на државната
химна од оркестарот на железничарите, пресекувајќи ја лентата, генералот
објавил: „Во името на Н. В. Кралот, ја отворам за сообраќај пругата ВелесПрилеп. Нека биде со среќа!“.
Веднаш потоа следувале честитки упатени до министерот за сообраќај
д-р Спахо, како и општонародна веселост и восклици. И додека сето тоа траело, гостите на кратко се повлекле во ресторанот на железничката станица
на мала закуска, каде повторно имало говори и честитања.
По Велес на сите станици кои биле градени истовремено со пругата,
возот бил пречекуван од маса народ, празнично облечен и со знамиња.
Имало и музики и поздравни говори. На првата, во Чашка, пламен говор одржал месниот учител Милован Ѓурѓевиќ, а на народот му се обратил и министерот Спахо. Истото се повторило и во Стари Град, па и во Богомила. Непланирано и на отворена пруга возот застанал кај селото Согле каде немало
станица. Месните жители тука гостите ги пречекале со печени пилиња и со
селска погача, на што се заблагодарил министерот Спахо.
По големиот тунел на една од попатните станици говорел и Василије
Трбиќ.
Во сите овие бројни говори од една и друга страна имало иста заедничка
нишка, била надежта дека пругата ќе го прероди овој крај, дека ќе донесе
просперитет и побогат живот.
Во Прилеп возот го пречекале околу 6.000 граѓани, од чие име гостите
ги поздравил претседателот на Прилепската општина, Цветко Петровиќ.1833
За пречекот на последната станица, во Битола, Општината темелно се
подготвила. Извршила големо чистење на градот, се потрудила и да го украси
со знамиња и зеленило, подигнала и две свечени арки (едната пред Желез-

1833. Уз велико одушевљење и усрдне поклике народа јуче је прошао први воз на прузи ВелесПрилеп-Битољ, Вардар, Скопље, 21 новембар 1936, 1-2
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ничката станица, другата пред влезот на градот), а за планираниот банкет издвоила и 7.580 динари.1834
Доаѓањето на возот било најавено за 14 часот, но масата перонот веќе
беше го зафатила одпорано. Точно во 14,10 часот возот, лазејќи, влегол во
станицата. При неговата појава, овации од народот и бучни маршеви од воената музика го пречекале и го процепиле небото над Битола.1835
По срдечните меѓусебни ракувања и поздравувања, обраќање кон гостите и кон народот имал претседателот на Општината, Драгиќ Пауновиќ,
кој, меѓу другото, истакна: „Денешниот ден навистина означува посебен
датум за Битола и за овој дел од нашата татковина, зашто денес Битола дефинитивно се поврзува со нормална железничка линија со главната
сообраќајна артерија која поаѓа од Белград“.
На генералот Николајевиќ и на министерот Спахо две девојчиња им подариле букети цвеќиња, а од името на Кралската влада присустните ги поздравил Спахо.
На чело со воената музика и со 30-на развиорени знамиња од разни
здруженија, гостите и народот се упатиле кон градот, поздравувани од странично наредените граѓани. Поворката застанала пред хотелот „Јевтиќ“, каде
потоа бил организиран и ручек за гостите и за одбрани битолчани. И тука
одржани биле поздравни говори, од кои првиот бил на министерот Спахо,
говореле и Жан Реверо и министерот за шуми и рудници Јанковиќ, како и
други.
Со тоа официјалното предавање на возот Велес-Прилеп-Битола завршило, а во 20,40 часот гостите заминале назад со истиот воз, а битолчани целосно престанале да патуваат преку Солун за Белград.1836

Возен ред Велес - Битола
Со овој воз се патувало само до Велес, кој, за жал, за овој дел од населението бил само попатна станица, зашто тука се чекал возот што доаѓал од
Гевгелија за Скопје и за Белград, за кој престојот траел предолго, дури мачни
7-8 часови. Од Битола до Велес и обратно сообраќале по три композиции,
придружувајќи се на овој возен ред:

1834. Книга бр. 58, 30 март 1936, т. 11
1835. Извештај за школску 1935/36 годину, Српска православна богословија у Битољу, Битољ, 1936, 50
1836. Јов. Д. Костић, Љуб. Д. Лазичић, Са незапамћеним одушевљењем Битољци су дочекали први

воз из Велеса, Вардар, Скопље, 21 новембар 1936, 2
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Возот бр. 5232, кој поаѓал од Велес во 1,40 часот,
во Битола пристигал во 8,22 часот;
Возот бр. 5214, кој од Велес поаѓал во 8,22 часот,
во Битола пристигал во 14 часот;
Возот бр. 5234, кој од Велес поаѓал во 12,15 часот
во Битола пристигал во 19,09 часот.
Редоследот на возовите од Битола за Велес бил овој:
Возот бр. 5231 од Битола поаѓал во 4,25 часот,
а во Велес пристигал во 10,22 часот;
Возот бр. 5215 од Битола поаѓал во 11,40,
во Велес пристигал во 16,28 часот;
Возот бр. 3233 од Битола поаѓал во 20,50 часот,
во Велес пристигал во 3,02 часот.1837
Патувањето за Белград било олеснато и со воведување директна кола
од Битола од втора и трета класа, која се припојувала кон директниот воз од
Скопје.
Бидејќи времетраењето на престојот во Велес траел предолго, здружението на трговците од Битола уште веднаш по промоцијата на пругата реагирало со претставка до надлежните власти истото да се корегира.1838
Така, Битола во 1936 год. ги доживеа техничките предности на новото
време, поврзувајќи се со брзите железнички врски и со север и со југ, со што
се олеснало патувањето и за луѓето и за стопанските производи.

Малиот воз
И Битола имала железничка теснолинејка популарно наречена „малиот воз“ или „пампурчето“ и со неа, преку Прилеп и Градско, битолчани
по Првата светска војна беа се поврзале со Скопје и Белград. Потекнувала
од времето на војната и беа ја востановиле германските воени единици
најмногу за пренос воени материјали и војска. При нивното повлекување

1837. Ред вожње на прузи Велес-Битољ, Вардар, Скопље, 20 јануар 1936, 6
1838. Потреба скрачивања времена вожње на прузи Битољ-Велес- Скопље, Нови сјај, Битољ,

бр. 24-25, април-мај 1936, 2

„Битолско десеткнижие“

477

ГРАДБИ

при крајот на војната, а да не им послужи на непријателот целосно беа ја
разнебитиле.1839
Откако границата со Грција во близина на Битола била востановена
со сите проблеми што искрснале, во кои спаѓале и грчкиот неодговорен однос кон редовната испорака потребен број вагони, непочитување на договорениот возен ред, кој сега се одвивал еднаш дневно, долгиот заобиколен
пат за Скопје преку Солун, пасошите и визите, граничните проверки и сè
друго, оваа врска станала неатрактивна, оттаму да се бараат и алтернативни
решенија.1840
Така, во сосема нови, мирновременски услови и во сосема нова држава,
со центар во Белград, започнало да се размислува за активирање на малиот,
малку и подзаборавен воз, кој поаѓал некогаш од Прилеп, а кон кој би се приклучила и Битола и сиот јужен дел од Македонија, па преку Прилеп и Градско, брзо и лесно да се патува до Скопје и до остатокот на државата.
Набргу, откако успешно биле извршени главните подготовки и
оспособување на трасата, откако и подзаборавените композиции биле доведени во кондиција, теснолинејкава, почнувајќи од 1922 год., станала активна.1841 Оттаму и мотивот Општинскиот одбор на Битола, на 24 јануари 1924
год., да донесе решение за отстапување бесплатно општинско земјиште врз
кое ќе се корегира трасата.1842
Првичниот занес од оваа врска, меѓутоа, полека почнал да спласнува,
посебно откако искрснале и бројни, непланирани проблеми. Еден бил во
врска честото испаѓање на возот од шините, особено во невремиња, кога
требало мачно и долго местење на шините, потоа и ползечкото патување,
особено кога се испречувале угорнини. Во тие горливи проблеми, за жал,
спаѓал и третманот на Битола како попатна станица, зашто почетната станица од каде возот поаѓал била Прилеп, кој двапати на ден, претпладне и попладне, тргнувал за Битола, ги прибирал патниците од попатните станици и
од Битола, па се враќал назад, од каде продолжувал и за Градско. Исто така,
имало и често непочитување на возниот ред и премногу доцнења, потоа
војската секогаш имала предност, елиминирајќи патници и стока, потем и
при испаѓањето на возот од шините, патниците биле осудени со часови и на
секакво време да чекаат на отворена пруга, односно додека возот не се постави на шините итн.
1839. Димче Најдов, Малиот воз во Западна Македонија, 2017, 7-21; Историја на железниците

во Македонија 1873-1973, Железничко транспортно претпријатие - Скопје, Скопје, 1973, 133-143

1840. Трајче Грујоски, Битола, 81
1841. Саобраћај Битољ - Градско, Битољски радикал, бр. 42, Битољ, 2 новембра 1922, 2
1842. Книга бр. 15, 24 јануари 1924, т. 5
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Вагоните, пак, биле посебна приказна. Товарните биле отворени и доколку стоката била подложна на калирање на летната жега и додека возот
стигне до Градско, можела да стане и неупотрблива. Во Градско немало соодветни служби и магацини за нејзино сместување па понекогаш чекала со
денови на некаков спореден колосек.1843 Патувањето, пак, било голема и неизвесна енигма до последните метри. Во Битола, наместо железничка станица, имало некаква провизорна просторија за издавање билети, па патниците биле принудени со саати да стојат на отворен простор и во секакви, и
во зимски услови.1844 Во месец февруари 1923 год. мостот на Црна Река бил
однесен од надојдената вода, па додека не бил поправен, Битола „неколку
дена била мртва“, односно поштата и весниците не доаѓале.1845 Алтернативни постојки, покрај редовните, имало уште неколку, една била и Светонеделската, на кои, во договор со „старешината на возот“ се активирале по
барање на поединци, со што задоцнувањата биле чести.1846
Иако мало, бавно и млако, пампурчево имало забележано и сообраќајќи
и човечки жртви. Една, со тешки, можеби и смртни последици, допрва требало да се утврди, се случила на 16 март 1923 год. Прилепчанецот Јован
Петровиќ на пат за Битола, обидувајќи се да премине од еден во друг вагон,
несреќно се лизнал и паднал меѓу шините, при што нозете му биле преполовени, а главата тешко повредена. Веднаш бил префрлен во прилепската болница и прашање стана дали воопшто ќе остане жив.1847
Големата желба на битолчани железнички да се поврзат директно преку
Бабуна со Скопје со нормален колосек делумно ќе се реализира дури во средината на 30-те години од минатиот век, по што малиот воз ќе исчезне од
меморијата на битолчани и ќе стане дел во историјата на железничкиот
сообраќај и на Битола и на Македонија.

1843. А. Б. Железнички саобраћај, Битољски трговински гласник, бр. 12, Битољ, 22 април 1923, 1;
Пруга Градско-Битољ, Битољски трговински гласник, бр. 4, Битољ, 25 февруар 1923, 3
1844. Битолската теснолинејска станица се наоѓала нешто подолу од денешниот Ловечки дом во Битола, позната тогаш како Прилепската станица, наспроти другата, именувана за Солунската станица.
1845. Саобраћај, Ред вожње Битољ-Градско, Битољски трговинсии гласник, бр. 5, Битољ, 4 март
1923, 3
1846. Наша железница, Битољски трговински гласник, бр.25, Битољ, 25 јула 1923, 3
1847. Дневне вести, Битољски трговински гласник, бр. 7, Битољ, 18 март 1923, 3
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Богомоли и цивилни гробишта
Исламски богомоли
Првата битолска џамија

И

сторијата на првата битолска џамија, позната со имињата „Ески џами“
(„Старата џамија“), „Чаушовата џамија“, „Сунгур чаушовата џамија“,
сосема ретко и „Солак џамијата“ („Левачката џамија“), која се состои од два
дела, период кој отпочнува околу 1434 година со нејзината обнова1848 и оној
што ѝ претходел. За тој по обновата, благодарејќи на османлиските документи, доста е познато, матно и загаточно остана времето што беше одминато претходно.
Македонските преданија говорат дека била христијански храм, „Св.
Спас“, кој при османлиското освојување бил преобразен во муслиманска богомола1849 и дека до 1505 год. била единствената џамија што им стоела за богослужба на муслиманите од градот.
Тврдењата за чинот на преобразбата се базира врз раниот османлиски
обичај при освојувањата на туѓа територија, а со цел до смрт да се одбрани
истата, се организирала и првата молитва, при што воопшто не било битно
каде ќе се одржи, доволен бил и сосема отворен простор, уште подобро доколку во близина имало и некаков христијански храм, особено ако бил и од
поголемите или од позначајните, тогаш без зазор и гроза се клекнувало со поглед кон Мека и се искажувала благодарноста и оттогаш таа станувала засекогаш муслиманска богомола.1850 Малите интервенции што се преземале потоа биле поврзани околу михработ, премачкувањето на светците со малтер,
1848. D-r Hasan Kaleši, Cit. delo, 66
1849. Арх. Крум Томовски, Џамии во Битола, Во: Зборник на Техничкиот факултет 1956/57,

Скопје, 1956/57. 46

1850. D-r Hasan Kaleši, Cit. delo,189, bel. 18
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подигањето минаре и ништо друго, а нејзиното христијанско потекло и воопшто не се криело.
Ваква преобразба, една од најраните, доживеала и катедралната црква
„Света Софија“ во Константинопол (29 мај 1453). Откако освојувачот,
младиот Мехмед Втори, кој оттогаш го понел ласкавиот атрибут Фатих
(Освојувач), по трите дена одобрени за сеопшт грабеж за опијанетите од победата освојувачи, за првпат влегол во градот и во црквата и во неа ја искажал благодарноста кон Бога и оттогаш таа станала муслиманска богомола.1851 Слични судбини доживеале и многу други низ Балканот,1852 па и „Св.
Софија“ во Охрид, па и битолската „Св. Спас“.
Покрај неа, според народните преданија, следело уште и најмалку 7
други битолски цркви што ја доживеале истата судбина.1853 Врз таа основа и
за доскорешната „Скршена џамија“ во Битола меѓу двете светски војни се водел и судски спор, кој беше го добила христијанската заедница.
Зошто, пак, токму „Св. Спас“ да е првата битолска црква со таква судбина, е посебно прашање и мала енигма. Како џамија подоцна била мала и
неугледна, што не значи дека таква била и како црква, аналогијата со другата, „Св. Ѓорѓи“ (подоцна „Јени џамијата“) потврда е за тоа. Најновите археолошки истражувања околу „Јени џамијата“ откриваат, споредено со сегашната џамија, значително поголема градба. Можно е и „Св. Спас“ да била
поголема, па и мотивите оттаму за преобразбата, но има и други причини,
уште побитни, прва се испречила пред освојувачите на патот кој течел од
денешното Стрелиште, каде бил и стационарот на освојувачите и кој одел
преку Баирот. За тоа сведочат и хроничарите, како и заедничкиот гроб на дел
од напаѓачите, запаметен во локалната топонимија како Крккардаш, оттаму
и прва да се понуди за исклучително важната прва молитва. Не само македонските и османлиските преданија, тврдат дека била христијански храм, оттаму, според некои, станала и „Солак џамија“ („Левачка џамија“), минарето
да ѝ биде од левата страна.1854
Ваквите освојувања и првични преобразувања, вообичаено било да се
проследат и со победничко славје, особено доколку, притоа, биле дадени и
човечки жртви, меѓу кои најзапаметено било и она при освојувањето и на
градот Сигет (Унгарија).1855

1851. Франц Бабингер, Мехмед Освајач и његово доба, Матица српска, Нови Сад, 1968, 82
1852. Немски и австрийски пътеписи за Балканите, 131
1853. Д-р Јевто Дедијер, Цит. дело, 196
1854. Д-р Милош Хр. Константинов, Битолские Турци, 27
1855. Сиџил бр. 19, 1663, октомври 3, бр. 291
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Наскоро под своја закрила џамијава беше ја презел Сунгур чауш беј,
маршал во османлиската војска и познат добротвор, кој беше ја впишал во
својот богат вакаф во 1434-35, оставајќи и средства за нејзино одржување.1856
Се знае дека покрај неа се наоѓала поголема овошна градина,1857 дека
низ дворот се провирал јаз,1858 кој, во една прилика подоцна, во согласност
на мутевелијата на џамијава, му се отстапувал за користење и на близок сосед.1859 Во четвртата деценија од 17 век била веќе руинирана и имало потреба
од ургентна и темелна обнова, оловната покривка, како што било истакнато,
ѝ била распадната, а страничните ѕидови не биле во најдобра кондиција,
што било причина да се побара одобрение од месниот суд за итна градежна
интервенција и откако посебна комисија излегла на терен и ја потврдила
состојбата, одобрението било добиено и поправката била извршена.1860 Кога
Евлија Челеби дошол во Битола, џамијава ја нашол со многу посетители, станала и една од поважните во градот.1861 Била од профилот „џума“, „џамија
на петокот“, во која се изведувале петте дневни молитви, како и тие на празникот Бајрам.
Доживеела многу премрежиња, едно било и големот пожар од 1863 год.,
кога и таа и придружните објекти (медресето и мектебот) настрадале, по што
повторно добила генералка.1862 За целото време имала верни богослужители
и богати донатори, еден, Хали сарач, во 1678 год. пред смртта ѝ го оставил и
сиот свој имот што го поседувал.1863
Познато е дека во мектебот и медресата се изнаредиле многу учители,
меѓу кои и Селим, кој во 1760 год. предавал граматика, право и теологија за
дневна награда од 23 акчиња и кој бил ангажиран истовремено и во медресето на „Новата џамија“ за 10 акчиња дневно.1864
Сунгур чауш беј преку завештанието изразил желба додека е жив, тој да
управува со вакафот, потем да биде синот Мустафа, по неговата смрт еден
од неговите најдобри синови и така со ред, додека крвно било изводливо
тоа, потоа правото да му припадне на најдобриот ослободен роб, кое три
века подоцна тоа и ќе се случи, мутевелија (управител) станала ослободената
1856. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 213
1857. D-r Hasan Kaleši, Cit. delo, 81
1858. Сиџил бр. 17, 1658, јули 2
1859. Сиџил од 1678, јули , 2 (1068, шурвал 2)
1860. Турски документи 4, меѓу 27 октомври и 5 ноември 1640 година, д. 42, ст. 35
1861. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 425
1862. Сиџил 131,1864, октомври 3, Сиџил бр. 131, 1865, април 8
1863. Сиџил бр. 24, 1678, октомври 29
1864. Сиџил бр. 55, 1760, август 2
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Старата џамија

робинка Рабие, која му го пренела истото на својот сопруг, исто така, ослободен роб,1865 што не било нешто несекојдневно, зашто и Хајрие од средината
на 19 век се стекнала со такво право, која е и најзаслужна за генералката и на
џамијава и на другите објекти по пожарот од 1863 год.1866
Својата долга и богата историја џамијава ја заврши во нашиве дни, во
1956 год., кога започнал пробивот на денешната улица „Иван Милутиновиќ“
и кога станала пречка во тоа. Ценејќи ја за значаен културно-историски
објект бил направен обид да се попречи тоа, но истото остана без резултат. На нејзиното место денес се наоѓа паркингот за коли зад „Егејската
зграда“,1867 а при нејзиното рушење била пронајдена и т.н. „Битолска плоча“,
извонредно значаен кирилски споменик од времето на Иван Владислав, која
денес се чува во Завод и музеј - Битола. Во близина на темелите, исто така,
била откриена и масовна гробница од човечки скелети, врзани меѓусебно со

1865. Турски документи за историјата на македонскиот народ, серија прва, 1, Редакција Методија

Соколоски, Ариф Старова, Ванчо Бошков и Фетах Исхак, Државен архив на СР Македонија, Скопје,
1963, 68/64
1866. Сиџил бр. 131, 1865, април 8
1867. Државен архив на Македонија, Подрачно одделение - Битола, 2. 240.94.272/576-582
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железни синџири, кое предизвика посебен интерес меѓу околните жители и
меѓу љубопитни битолчани.1868

Мал список битолски џамии од XVII век
До подигањето на „Муфтијната џамија“ (1505), „Сунгур чауш беговата“, повеќе од 60 години служела како единствена во која муслиманите
ги извршувале своите дневни и празнични верски обреди. Беше ја подигнал
Иса Факих, татко на Исхак челеби, кој по сè бил и основната причина, синот,
кадијата од Солун, трајно да се пресели во Битола, носејќи со себе поголемо
богатство и придонесувајќи во градот во подигање богоугодни капитални
дела, кои трајно ќе го изменат и ќе го красат градот. Се наоѓала во централното градско подрачје познато подоцна како Муфтијниот плац (денес широчинката околу битолскиот столетен чинар) и, не само што вложил средства
при градбата, изнашол начин и за нејзино тековно одржување благодарејќи
на пазарните такси од Житни Пазар, кој како имот му припаѓал на неговиот
вакаф, а и на рентата што ја добивал дополнително за 12 дуќани и 15 домови.1869
Покрај оваа ќе се подигнат уште неколку други џамии, повеќето сместени во потесното градско подрачје „Исхакие“ (1508), „Хаџибеговата“
(1522) и „Јени џамијата“ (1558)), нешто поназапад и „Коџа кадијната“ (1529)
и нешто понаисток - „Гази-Ајдар пашината“ (1561), со што извршена била
значителна корекција во бројот на богомолите за бројчeно нараснатото муслиманско население во градот. Вистинскиот подем нивни, сепак, ќе се случи
во следниот, 17 век, кога, како што информира Евлија Челеби, бројот, со и
без минариња, нараснал до импресивни 70.1870
Некои од нив во нашата наука посебно и студиозно се обработени,1871
најсеопфатно од Роберт Михајловски во неговата докторска дисертација,1872
1868. Д-р Душан Ристовски, Посмртни останки во синџири, Во: Битола низ вековите, 5, Педагошки
факултет - Битола, Битола, 2002,79-81
1869. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 211-212
1870. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 425
1871. Радмила Момидиќ, Џамијата Исак-Челеби во Битола, Зборник на трудови на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј Битола, бр.1, Битола, 1979, 4771; Истиот автор, Хамза бег-уч шеихлер џамија во Битола, Истиот издавач, бр. 9, 1988, 95-109; Истиот автор, Комплексот на џамијата Хаџи Махмуд - бег во Битола, Истиот издавач, бр.12-13-14,
1995, 89-102
1872. https//www.akademia.eu/900299/Robert Mihajlovski THE NINETEEN-CENTURY OTTOMAN
RELIGI0US ARCHITECTURE AND CULTURE OF BITOLA MONASTIR;http://www.kalamus.com.mk/pdf
spisanija/patrimonium 5/019%20=20007-3%20Patrimonium%202012%Robert%Mihajlovski,pdf
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а нашата намера во оваа прилика е да придодадеме уште нешто, со надеж
дека ќе се надополни истото.
Овој, 17 век, носи не само куп нови вакви објекти, а и една посебна новина, нивна дислокација. Централното градско подрачје, не само зашто било
задушено, бидејќи градот беше се проширил изникнале и многу нови маали,
кое богомолите морале да го следат. Изборот, притоа, била периферијата, оссобено западот, слободниот простор што служел дотогаш за напасување на
градскиот добиток, бил и поздрав за семејни живеалишта, следствено на тоа
и за богомоли и за придружните гробишта околу нив.
Ваквите нови населби настануваат на два начина, првиот кога богомолата доаѓа да го надополни празниот духовен простор, другиот, кога се
појавувала прва и каде нема населба. Имаретот на Сунгур чауш, според востановената традиција, требало да биде околу неговата богомола, тој, меѓутоа,
избрал место надвор од градот, при што набргу таму ќе настане и ново, приградско маало, Имарет Маало. Истото се случило и со „Пафтали џамијата“,
првин се извишила богомолата, па дошле неколкуте станбени објекти, меѓу
првите и домот на родителите на битолскиот турколог Муџаид Асимов, за да
настане потоа и новата населба.1873
Првата деснодрагорска џамија, „Коџа кадијната“, подигната пред „Јени
џамијата“, го означи токму тој процес, напуштање на централното градско
јадро и османлиското ширење во западниот дел, зголемувајќи го со нови маали, лепенка до лепенка, маало до маало, меѓу кои било и Хамза Бег Маалото.
Според османлиските документи, тоа востановуање се случува некаде
во крајот на 16 или почетокот на 17 век (најдоцна до 1634 год.), кога била подигната и „Хамза беговата џамија“ околу која ќе настане и цел комплекс во
кој спаѓале мектеб, медреса („Тувфикије“) и теке („Текето на трите шеици“„Уч шеихлер“), кое им служело на припадниците на дервишкиот ред халвети.1874 Во близина ќе настане и уште едно маало, Маалото Чауш Али или
Маалото Али Чауш, според кое била именувана и џамијата, а за кои имаме
сосема скудни податоци. Се знае дека било од мешан национален состав, во
1694 год. регистрирани биле и два свештеника, поп Пано, син на Тоде Минолски, и покојниот поп Андреја.1875 Муслиманската богомола во првите
децении од 17 век таму, покрај со стандарното име „Али Чауш“, препознавана била и како, „Паша“, во која во 1634 год. како имам служел Халил челеби, која доста рано почнала да привлекува и верници добротвори. Во таа

1873. Тврдење на Муџаид Асимов, разговор додека беше жив
1874. Радмила Момидиќ - Петкова, Хамза бег - Уч шеихлер џамија во Битола, 98
1875. Сиџил 1694 , јули, 24 (1105 , зилхиџе 1), лист 13/II

486

Александар Стерјовски

Богомоли и цивилни гробишта

година еден беше решил своја воденица од два камења да ѝ служи како редовна материјална поткрепа, под услов ујамот да биде награда за имамот, со
желба да биде надомест за исполнување на дел од вечерна молитва посветена
нему, привелегија што требало да ја поседуваат и имамите што ќе го заменат,
доколку продолжат да ја исполнуваат желбата.1876 Некој друг, по потекло од
Леринско, во 1662 год. завештил и 2.000 акчиња, од кои 1.000, преку имамот
требало да се распределуваат за бедните жители од маалово во случаи кога
не можеле да ги подмират даночните обврски.1877 Маало со име Чауш Али
среќаваме и во средината на 19 век, но на сосема другиот крај од градот, именувано како Мечкар Маало.1878
Прилепени до ова и до Хамза Бег Маалото, одејќи кон Драгорот, во 17
век се појавуваат уште две други, Бали Војводата и Синанбели Маало (Бали
Војводата денес е Маалото кај Тане Бакало, Синанбели остана со истото име),
кои како и останатите, поседувале богомоли и гробишта.
Џамијата во Бали Војводата денес позната е како „Хатуние“ и се наоѓа
на улицата „Кленовец“ бр. 6, активна е за ретките посетители од овој регион. Помал објект е, до пред некоја година и со простран двор и со столетни
дрвја, но незадржливиот освојувачки поход на станбените објекти просторот
го редуцирале само за богомолата. Посериозни градежни изведби џамијата
добила, според записот од влезот на џамијата, во 1903 и 1997 год., додека
најновите се од 2019 год., поврзани со главниот влез. И таа и „Јени амамот“
некогаш им припаѓале на ист вакаф.1879
Податоците од првата половина на 17 век говорат дека маалото Бали
Војвода живеело како и секое друго, џамијава ја опслужувале квалификувани духовни лица, кои строго внимавале и врз личното поведение и углед.
Кога во 1652 год. муезимот Ибрахим Хусеин го нарушил духовниот кодекс,
имамот од истата џамија застанал на чело група маалски жители и дошле во
судот оптужувајќи го дека „ не е добар човек“ и побарале да се отстрани не
само од џамијата, и од маалото, со закана дека никој повеќе нема да гарантира за него, по што молбата била услишана.1880
Посебен настан од животот на богомолата, кој се случил неколку години подоцна (1661), било пронаоѓање убиен маж во џамијскиот двор, чиј
идентитет веднаш бил утврден, бил Ахмед Али, веројатно жител на маалово.

1876. Сиџил бр. 3, меѓу 27 јуни и 6 јули 1634, лист 45-а - 2
1877. Сиџил, 1662, јуни 18 (1072, зилхаде почеток), лист 31
1878. Сиџил, 1865, ноември 10 (1282 , џумазел ахир 20), лист 78/5
1879. Турски документи, Пописи, Книга I, 1837/8, 212
1880. Сиџил, 1652, aприл 11, (1062, џумадал – уле , почеток)
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Правилото во ваквите случаи било крвнината да ја исплати убиецот
долку бил пронајден, во спротивно, маалото, а да ја добие семејството на
убиениот. Бидејќи убиецот да не бил откриен, крвнината, во износ од 40.000
акчиња, паднала врз маалото, но бидејќи во него живееле и многу сиромашни луѓе, компромисно решение станало еден дел, 13.000 акчиња, да се
извлечат од вакафот.1881
Сличен случај забележан бил скоро во истото време (1673) и во дворот
на „Хајдар кади џамијата“ во тогашното Кара Дибак Маалото. И сега било
пронајдено тело на убиен маж, првично откриено од малџиите, кои и први
го пријавиле, инсистирајќи истовремено службено лице да излезе на терен и
да ја утврди фактичката состојба.1882
Соседното, Синанбели Маалото, благодарејќи на близината до центарот
и до реката Драгор станало едно од поразвиените и попознатите. Документите говорат дека во 17 век било од мешан национален состав, макар што забраните за инфилтрација христијани во муслимански маали биле важечки
и строги. Лебарот Јако Станко, бил еден што живеел во него и неговата насилна смрт извршена од телакот (тријачот) од „Јени амамот“ во 1678 год.,
имало врска и со него и со истата забрана.1883 Името на овдешната џамија
било „Коџа Кали Мухридин“, како и насекаде, и овде се наоѓале гробишта,
распространети од обете страни од средишниот пат. За време жестоките
бомбардирања во Првата светска војна и џамијата и гробиштата настрадале,
па, откако настанал големиот егзодус на муслиманското население, градската
самоуправа таму го подигнала Горниот парк.
Во врска со оваа џамија, во 1853 год. поврзан е и сосема редок случај,
давајца истородни браќа во исто време и во истата џамија да служат како
имами, и уште поретко и почудно, и обајцата во таа година и да починат.1884
Во приградската населба Хаџи Доган, долго време третирана за село,
првин со жители христијани, најмногу службени одгледувачи ловечки
птици, (соколи, јастреби и др.), познати како догаџии,1885 а откако се настанале и муслимани, добила и џамија, го добила и новото име, „Хаџи Доан
(Доган)“. Муезим во 1688 год. со берат добиен од султанот Мехмед Четврти,
станал Ахмед Халифе,1886 кој во 1699 год. бил заменет со друг, исто така,

1881. Сиџил 1661, февруари, 1 (1071, џемада-ахире, почеток)
1882. Сиџил, 1673, втора декада од м.октомври (1084, џемадал-ахире крај)
1883. Сиџил бр. 24, 1678, ноември 19
1884. Сиџил, 1853, декември 22 (1270, ребиул еввел 21), лист 82/3
1885. Александар Стерјовски, Битола - Спорт, 82
1886. Сиџил, 1688, октомври 29 (1079, џемадал-л-улле, 22 јени), лист 33-2
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со берат, со Хусин Бали.1887 Неугледното минаре и гробишта, уништени во
Првата светска војна, воозобновени биле во 1935 год.
Овој мал список битолски муслимански богомоли ќе останеше непополнет доколку не се земеше предвид и „Кривата џамија“. Познато е дека во
1633 год. била активна, дека имам бил Али Каифа, но на кое маало припаѓала
остана непознато. Како интересен случај од 1633 год. остана обидот имамот
да биде убиен, а кое се случило ноќе, во неговиот дом од некој Ибраим, кој
со меч беше се нафрлил врз него, го ранил во главата и рацете, што било
причина оштетениот да го доведе во суд, но причините и за тоа останаа
неразјаснати.1888

Градежни интервенции врз битолски џамии
Градежни интервенции врз битолските џамии се вршеле скоро уште од
првите векови на османлиското присуство, а дотраеноста, уште повеќе негрижата на лицата задолжени за нив (мутевелиите), биле најчестите причини.
Меѓу првите такви интервенции се посочува зафатот во последните месеци од 1640 год., односно од првите месеци од 1641 год. врз „Сунгур чауш
беговата џамија“. Постапката била иста како и со црквите, пријава, теренска
проверка, одобрение, па изведба. Испочитувајќи го и применувајќи го тоа, во
битолскиот Шеријатски суд лично беше дошол мутевелијата на „Сунгур чауш
беговиот вакаф“ каде изјавил дека „оловната покривка и некои делови на пречесната џамија што ја изградил спомнатиот увакуфител Чауш - бег, а која
се наоѓа во спомнатот град, само што не се срушиле“ и дека е нужна „поправка и реновирање“. Следувало теренска проверка и одобрение.1889
Покрај од оваа, истата имала потреба и од други слични интервенции,
особено откако градот доживувал и несреќи од пожари. Во оној од 1863 год.,
покрај неа, настрадале и медресата и мектебот, кои, како што стои, биле „изградени во дворот“1890 и зафатот чинел високи 91.620 гроша, што, од своја
страна, укажува на сериозноста од штетата.1891
Интервенции биле вршени и врз други џамии. Една и врз џамијата од
маалото Јакуб бег, која настрадала, исто така, од пожар. Бидејќи вакафот бил
1887. Сиџил, 1699, април 26 (1110, шевзи крај), лист 12/1
1888. Сиџил, 1633, 20 декември, (18 џемаил ахир 1043)
1889. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том 4, меѓу 27 октомври и 5 ноем-

ври 1640 година, 42
1890. Сиџил бр. 131, 1864, октомври, 3, 98
1891. Сиџил бр. 131, април, 8, 133
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сиромашен, па за да се обезбедат средства, со помош се вклучил лично румелискиот валија Мехмед паша, кој во 1760 год. донирал 800 еседи гроша со
аманет првин да се даваат со камата од 15%, па откако ќе се собере потребната сума, редоследно да се подмират најпрвин платите на вработените, па
дури потоа да се изврши и потребната поправка.1892
Саледат и други, една во 1843 год. била извршена и врз „Иса Факих
џамијата“ (Чинарот); друга врз „Уч шеихер“ или „Хамза беговата џамија“
во 1857 год.; се редат интервенции и врз „Хаџи Махмуд беговата џамијата“
(1822, 1875); „Хасан Баба џамијата“ (1628/1640). Врз последната во 1883 год.
обврската беше ја презел врз себе Фазли паша, командантот на Третата османлиска армија; имало и врз „Јени џамијата“, еднаш во 1890 год., вторпат
во 1934 год. итн.
Покрај пожарите, временските непогоди, исто така, биле чести виновници за ваквите несреќи, кога обично страдале високите минариња со
преполовување.
Многу силно невреме беше се случило, меѓу другите, и во 1887 год.
кога настрадале минарињата не само на поголемите џамии, „Ајдар кади
џамијата“, „Јени џамијата“ и на неколку други, дури и на повисоките стан-

„Исхак џамија“ без минаре

1892. Сиџил бр. 55, 1760, ноември 4, бр.120
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бени објекти и доколку се случило ветерот само метар-два да бил пониско,
ниту еден покрив од објектите немало да биде поштеден.1893 Невреме имало
и во 1933 год., кога повторно настрадале минариња на „Исхак џамијата“ и
„Јени џамијата“,1894 како и на 2 и 3 декември 1935 год.1895 Искористувајќи ја
поправката на минарето на „Исхак џамијата“, извршено било проширување
и на нејзиниот трем и гробиштата.
Особено ризичен и опасен потфат била изведбата на минарето, за кое
ретко кој се нафаќал да го изврши. Кога тоа дошло на ред во „Јени џамијата“
изведувачите биле донесени од Велешко, од селото Горен Вараљевец,
специјализирано оспособени за вакви зафати. Биле тоа воиграна тројка,
татко и двајца синови, Абас Демировиќ и синовите Шабан и Рамадан. За
целото време додека траела изведбата, особено при поставувањето на полумесечината на врвот од минарето, поголема група битолчани присуствувале на исклучително ретка и потресна јавна сцена, кога само фотоапарат
на битолското фотоателје на Тегу бил активен и ја овековечил изведбата
за подоцнежните поколенија. Откако полумесечината се нашла на своето
место, се огласила и молитвата на имамот од истата џамија со познатото
„Аллахуекбер“.1896
Рушења минарињата заради невремиња, се разбира, доживувале не
само битолските, и многу други џамии насекаде. Меѓу нив е и она од 1584
год. кога паднало едното од четирите на прочуената џамија „Селимие“ во
Едрене, грандиозно дело на најпрочуениот османлиски архитект Коџа Синан. Современиците што имале прилика да ја проверат поправката, тврдат
дека никако не можело да се препознае дека новото минаре е поправено.1897
Инаку, кус преглед врз дел битолски џамии, врз бројот, како и имотите
на „Скршената џамија“, „Ајдар кади џамијата“ и „Јени џамијата“, значаен за
идните истражувачи, направен е во 1963 год.1898

1893. Димче Миновски, Пеколно невреме над Битола, Битолски весник, Битола, 1 јануари 2003, 22
1894. Опорављено је минаре битољске Јени-џамије, Вардар, Скопље, 18 априла 1934, 4
1895. Град. поглаварство, 2.1.7/5-1
1896. Исто
1897. Немски и австрийски пЪтеписи за Балканите, 445,474
1898. Архив- Битола, Фонд Народен одбор на Битолска околија, (1944-1965), Кутија бр. 195,

2.226.195.100/565-568
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Христијански богомоли
Градежни интервенции врз параклисот
„Св. Димитрија“ во 17 и 18 век
Раните османлиски документи откриваат дека параклисот „Св. Дими
трија“ во 1468 год. го опсужувале 7 свештенослужители (поп Стојко, поп
Радин, поп Димо, поп Никола, поп Михаил, поп Стар и поп Јован), што
укажува за постоење на бројна и богобојажлива православна компактна заедница во Битола.1899 Доколку, пак, се користи и неговиот иконостас како
информатор, кој бил од постар датум и бил од околу 9 метри должински, дополнително се осознава дека истиот бил и сосема скромна, а според и почестите градежни интервенции и постара и многу експлоатирана градба. Грчевитата упорност, пак, по секоја цена да се одржува во живот и во постојана
кондиција, додатна потврда е и за кислородното значење што го имал за месното христијанско население.
Токму таа древност, од друга страна, дала можност христијаните никогаш да не останат без свој храм и секогаш кога имало потреба градежно
да се интервенира врз него, секогаш со голема доверба се посегало по неа.
Најчестата формула тогаш се употребувала дека „постоела уште од времето
пред освојувањето“, леплива и мошне ефикасна,1900 нешто што се употребувало и во други прилики и со други богомоли низ Македонија.1901
Градежните интервенции врз него во овој ран период, ќе да биле и
почести. Првата за која дознаваме со сигурност потекнува од 1661 год.,
кога, како што говори османлискиот документ, поголема група жители од
христијанското маало се претставиле пред Шеријатскиот суд и, според востановениот обичај, побарале одобрение за поправка, истакнувајќи, притоа, дека
покривот и ѕидовите се во фаза на распаѓање, дека заради тоа била потребна
брза и најургентна интервенција. За да се провери веродостојноста на исказот,
според ваквите случаи, кои, инаку, се однесувале не само за христијанските,
туку и за муслиманските богомоли, судот испратил свое службено лице,

1899. Турски документи за историјата на македонскиот народ, Опширни пописни дефтери од XV
век, том 2, Архив на Македонија, Скопје, 1973, 143-145
1900. Сиџил бр. 41, 1727, јануари, трета декада
1901. Македонија во XVI и XVII век, Првод, редакција и коментар Душанка Шопова, Институт за национална историја, Скопје, 1955, 89
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Мехмед Кетхуда, на самото место да го провери тоа и откако тој го потврдил,
одобрението, без поголеми проблеми, било издадено.1902
Покрај овој документ, кој говори за овој проблем и оваа градежна
интервенција, има уште еден, кој потекнува во 1645 год. во кој се говори за
исто градежно одобрение, но за поправка на неименувана црква, а која се
наоѓала во Феруз Бег Маалото.1903 Поаѓајќи од него произлегува дека во градот постоел не само параклисов, туку уште една, втора црква, со што се урива
тврдењето за уникатноста на параклисот „Св. Димитрија“ во градот. За жал,
тоа е пребрз и сосема погрешен заклучок, зашто до подигањето на „Светонеделската црква“, во Битола постоела само една црква, само параклисов, оттаму одобрениево за интервенција што се споменува во овој документ, се
однесува на параклисов, според тоа и градежната интервенција што се споменува во него, е и најраната за која дознаваме во врска со параклисов.
Слични инервенции имало и во следните векови, една се случила и во
1713 год. („зашто /црквата/ е стара и срушена“),1904 друга во 1727 год., кога
повторно група граѓани, сега на чело со владиката Ангеле, во придружба на
Коста сапунџијата, Стојан сапунџијата, Никола лебарот и уште неколцина
други, исто така, дошле по исто одобрение, и вообичаено, и тие првин ја истакнале постарата историја на параклисов и одобрението било добиено, како
и секогаш, со вообичаеното, стандардното условување - „црквата да се поправи во поранешната димензија и да не биде поширока и повисока“.1905
Следувале и други. Во крајот на 18 век (1779) параклисов добил интер
венција многу блиска и на генералка. Меѓутоа, бидејќи била потајна и без
добиено одобрение, за кое се дознало, од румелискиот диван до битолскиот
кадија пристигнал строг укор и барање: „Според законските прописи не е доз
волено реновирање, проширување и повишување на храмовите, а црквата
во Битола, иако без дворска дозвола, била поправена. Се наредува да бидат доставени имињата на свештенииците, коџабашиите и останатите
црквени службеници, кои бесправно раководеле со поправката и истите да
бидат /доведени/ пред румелискиот диван“.1906
Како завршила истрагата и кои консеквенции биле понесени притоа,
остана непознато, меѓутоа параклисов, сепак, опстоил, доживувал и други
помали или поголеми интервенции, додека не се случила и онаа најголема
1902. Сиџил бр. 18, 1661, 1 ноември
1903. Радмила Петкова, Битолските кадиски сиџили за црквата, Во: Битола низ вековите, V, Педа-

гошки факултет - Битола, Битола, 2002, 34
1904. Сиџил бр. 36, 1713, октомври 21, бр. 15
1905. Сиџил бр. 41, 1727, јануари, трета декада
1906. Сиџил бр. 62, 1779, мај 4, 162
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од 1830 год. што го преобразиле целосно и кога ја добиевме сегашната
„Св. Димитрија“.

Градежни интервенции врз селски цркви во 17 и 18 век
Покрај врз битолската, градежни интервенции се вршеле и врз селски цркви. Во 17 век биле изведени врз црквите во селата Бучин и Смилево
(1651), Тополчани (1652), Цапари (1657), Црнобуки и врз таа во село Букри
(1663), каде и контролата на власта била поблага, па и можностите за поткуп
или непочитување на забраните многу пошироки.1907 Од бујурулдијата од
месец март 1731 год., дојдена од Румелискиот вилает во Софија се дознава
дека навистина многу христијани имале одобренија, но наместо да се при
држуваат кон условувањата, се ѕидале многу поголеми цркви, дури и сосема
нови, напати ниту имале одобренија, а тврделе дека ги поседуваат. Тоа станало причина румелијските власти да инсистираат на строга контрола од
управите што се наоѓале на пониско ниво, врз кои паѓала и најголема одговорност за ваквите нарушувања.1908
За да им се застане на патот на лесно подмитливите локални службеници, на крајот, со посебно решение им се одзело правото и се префрлило
врз централата, врз Портата и новата уредба сега гласела: „само со одобрение
од Портата може да се пристапи кон изградба или поправка на зградите, а
не по одобрение на кадиите“.1909
Меѓутоа, работите продолжиле да си течат по истиот терк, наскоро дошле и новите реформи, изнудени од големите сили за поголеми права на
христијанските народи, па поправките или градењето нови цркви станале
многу позачестени.
Покрај христијаните, понекогаш, интересно, и муслиманите имале
проблеми поврзани со отсуството на богомолен дом. Таков еден доживеале и жителите на новонастанатото битолско маало Хаџи Хасан, кои, за да
го разрешат, се обратиле до централната власт, од каде, со ферман од 1721
год. добиле одговор дека сосема слободно можат да постават мимбар во
најблискиот месџид и да си ги извршуваат верските обреди.1910

1907. Радмила Петкова, Цит. статија, 34
1908. Сиџил бр. 43, 1731, март, прва декада
1909. Сиџил бр. 101, 1833, септември 3, бр. 71
1910. Сиџил бр. 39, 1721, март, прва декада
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Индивидуален дом - христијански храм
Откако многу од христијанските храмови биле преобразени во џамии
или биле уништени, а забраните за подигање нови станале исклучително
тешки, христијаните изнаоѓале и резервни решенија, индивидуален да преобразат во божји храм, во една од просториите да импровизираат олтар со
икони, кандила и други богослужбени додатоци и во одреден ден и час да
вршат потајна богослужба. Станало традиција сопственикот на таквиот дом
да биде обично лице потесно поврзано со верата, најмногу да биде свештеник или митрополит. Богослужбата навистина не била соодветна како во
божјиот храм, но тоа се надоместувало со мирисот на темјан, пламенот на
свеќите, божјите напеви, секако, и заедништвото во молбата.
Низ нашите населени места вакви решенија можеле да се сретнат почесто. Меѓу другите, скопските католици откако во 1671 год. катедралната црква „Св. Пречесна“ им била преобразена во џамија, еден таков дом
беа го преобразиле во богомола и отпочнале да си ги вршат редовните
богослужби,1911 унијатите во Ениџе го направиле истото,1912 а ваквите
решенија особено зачестиле откако зазорот на властите од ваквите изведби
попуштил.1913
Судбината на овие потајни самопрогласени цркви скоро секогаш била
иста - штом биле откриени, веднаш биле затворани, а иницијаторите и извршителите повикувани на одговорност. Имало и сосема ретки случаи и за
легализација, но тоа било во зависност од оценките на локалните или повисоките власти или најмногу со висината на потплатите.1914
Вакви решенија во 19 век преземале и битолчани и прилепчани. За да
не дојде до казни и забрани, покренувачите на идејата поведувале и навремени акции за одобренија, а некои, заради новонастанатите надворешни
притисоци, успевале и да ги добијат, при што, се разбира, следувале и обврзните условувања, богослужбата да не биде гласна, да не ги вознемируваат
соседите, пред сè, муслиманите, доколку ги имало во близина.1915

1911. Д-р Александар Матковски и Поликсена Ангелакова, Неколку кратки патописи за Македонија,

Гласник на Институтот за национална историја - Скопје, год. XVI, бр. 1, Скопје, 1972, 254

1912. Македонија во делата на странските патописци, 1850 - 1864, 573
1913. Благој Зашов, амбасадор, Скопје, Македонско-српските односи кон крајот на 19 и почетокот

на 20 век од романските конзули во Битола од тоа време, Во: Битола и македонско-српските културни односи и врски, 161-163
1914. Турски документи за македонската историја, V, 1827-1839, 69/73
1915. Турски документи за македонската историја, V, 1827-1839, 69/73
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Таков дом-храм во Битола, посветен на св. Наум, се наоѓал во источниот дел од градот, околу кој со време беше се оформила и поширока социо - христијанска заедница, Мечкар Маало. Бил тоа постар семеен објект
од приземје и кат со пошироко предворје. Откако се прочул како богомола и
посетите зачестиле, официјалната црква беше решила да го официјализира
да го освети и да го вброи во скромниот список богомоли. По подолги подготовки, осветувањето се случило на 3 јули 1933 год. а чинот на осветувањето
го извршил ректорот на Богословијата, д-р Душан Лазиниќ, во сослужение
на протата Јеремиќ, член на Духовниот суд, свештеникот Поповиќ, еромонахот Наум и старешината на црквава, ѓаконот Павловиќ. Пред поголем број
верници, кои беа ги запоседнале црквата, предворјето и околните улици, се
извршило и вообичаеното сечење на славскиот леб и осветувањето вода и оттогаш, со името „Св. Наум“, овој дом стана нова христијанска богомола.1916

Црквата „Св. Димитрија“
Голема заслуга за прераснување на некогашниот предосманлиски параклис „Св. Димитрија“ во пространа и велелепна катедрална црква, една
од позначајните во поширокиот регион, имал пелагонискиот митрополит
Григориј (1825-1833). Има тврдење дека главниот предуслов за добивање
одобрение за градба биле севкупните промени што се случувале во државата, најмногу оние што биле во полза на христијаните. Големите потплати
на високи државни функционери, исто така, не треба да се потценат. Гласот
дека ќе се подига нов и голем храм, дека ќе биде катедрален, масовниот број
граѓани плебисцитарно беа го прифатиле, одврзувајќи ги личните и еснафските ќесиња.
Планот инсистирал не само користење на местото на поранешниот параклис и широкиот простор околу него, во кој се наоѓале множество начичкани семејни домови и дворови, кои требало да се откупат и првиот зафат,
всушност, отпочнал и со нив. Првин за 5.500 гроша две куќи биле откупени
од Ѓорѓи Папазоглу, мала куќарка за 100 гроша и 10 пари од некој Докси,
куќа за 3.701 грош од некоја старичка, куќа за 600 гроша од некој Алексо и
така по ред, до конечното исполнување на планот.
Кога сето тоа било исполнето, довербата му била дадена на претприемачот Павле Алегрија од Богацки, познат и како Павле Загоричанец, („човек
прост, но многу умен и со големо искуство во својот занает“), кој најпрвин
беше ја изготвил макетата за да се има увид како црквата на крајот ќе
1916. Вук Ч. Вукомановић, Битољске новости, Вардар, Скопље, 9 јула 1933, 4
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изгледа, додека плановите и деталите околу статистиката и другите параметри од преградежниот стадиум беше им ги отстапил на други, исто така, искусни градежници.1917 За да не боде очи со својата висина и да нема реакции среде муслиманското население, како и во други случаи, испланирано
било објектот да оди во длабочина, да соодвествува со висината на околните
градби.
Темелите биле поставени на 6 август 1830 год., а осветување на веќе
извишената црква се случило на 12 декември истата година и ваквото
деноноќно, светлосно брзање се толкува со реалниот страв од неочекувана
забрана, сосема нормална во овие времиња.
Кога, на крајот, црквата била готова, била долга 36, широка 34 и висока
10 метри, била трибродна, централниот дел бил најпростран, со 2 реда од по
6 столбови и со 5 влезови. Иконостасот досегал од едниот до другиот крај, кој
подоцна бил и позлатен.
Севкупните трошоци за градежниот материјал, многубројните високи
подмитувања, изведбата и другите, изнесувале огромни 184.622 гроша и
23 пари. Биле комплетирани од доброволни прилози, од кои најмногу дошле од еснафлиите, помогнале и кириите од црквените куќи и дуќани, но
без позајмувањата, добиени со високи камати, некои и од османлии, сумата
не би се надополнила. Тутори за 1830 и 1831 год. станале двајца извонредно
богати битолчани, Наум Никаруши и Димитрие Неда. Замена на недостатокот икони при осветувањето претставувале хартиените одрази на светци, а
зографирањето морало да причека и ќе се изведе во 1845 и 1846 год., со нови,
додатни трошоци дополнително прибирани. Забранетата камбана станало
клепалото, кое ќе повикува верници до Младотурската револуција, кога ќе
дојде и првото ѕвоно. За покривот биле употребени вообичаените камени
плочи од Плетвар, кои, со донација на семејството Пиника од Александрија
(Египет) подоцна биле заменети со посовремен покрив.
Во ова време, 1866 год., и во селото Лажец, во кое живееле 70 православни христијани и 30 муслимански семејства и покрај жестоките отпори на
муслиманите, била подигната православна црква, која немала долг век, настрадала во пожар, според христијаните, кој бил подметнат.1918
Богослужбен јазик во „Св. Димитрија“ бил грчкиот, и заради
најбројните донации од поединци кои се декларирале за Грци, и заради ангажманот на Патријаршиската општина, оттаму да биде препознавана и

1917. Пандели Цали, Цит. дело, 12
1918. Британски документи за историјата на Македонија, том 4, 168

„Битолско десеткнижие“

497

ГРАДБИ

како „Грчката црква“.1919 Словенскиот за првпат се слушнал на 14 јануари
1913 год. кога црквенослужители биле грчкиот митрополит Г. Хрисостом
и српскиот прота Г. Милојевиќ.1920 Грчкиот продолжил да се употребува и
по востанувањето на српската управа и траело до месец септември 1920 година кога на архиерејската столица седнал владиката Варнава, подоцнежен
патријарх на Српската православна црква.
По повод одбележувањето еден век од возобновувањето била организирана голема прослава, која добила не само црквено, и национално
значење, кога била објавена и кратка информативна, многу значајна книшка,
со полно, изворни и непознати податоци, со наслов „Црква св. мученика
Димитрија у Битољу“, чиј автор бил Велимир Т. Арсиќ.

Католичката црква
Името на Католичката црква во Битола, прифатено уште при нејзиното
востановување, било „Пресвето срце Исусово“, но ретко кој битолчанец го
знае, па скоро исклучиво препознатлива е како „Католичката црква“. И денес е велелепна градба во новогодски француски стил, која го краси не само
„Широк Сокак“ и сиот град. Многу акустична е, се користи за редовните богослужби на верниците од римокатоличката исповед, но и за привлечни музички концерти, меѓу другите, и за повремени настапи и на КУД „Стив Наумов“ - Битола.
Преданијата говорат дека на нејзиното место некогаш се наоѓал
христијански храм, дека бил катедрален и му бил посветен на св. Никола,
меѓутоа, ако за тоа не можат да се изнајдат сведоштва, сосема извесно е дека
во 19 век бил хотел наменет за офицерскиот кадар кој со службени задачи
доаѓал во седиштето на Третата турската армија. И за хотелов и за дел од неколкуте лево-десно прилепени приземни и трошни куќи, како и за големиот
двор од 12.000 метри квадратни што се наоѓал од источната страна, основачот и шефот на Мисијата на лазаристите, Жан Жозеф Лепавек, вложил поголема сума златни франци, донација на француската влада. Трансакцијата,
според сознанијата, се водела преку високо лице од администрацијата на Битолскиот вилает, Реџеп паша.1921

1919. Велимир Т. Арсић, Црква св. мученика Димитрија у Битољу, поводом прославе њене

стогодишњице 1830-1930, Битољ, 1930

1920. Свети Сава у Битољу, Општинске новине, бр. 3, Битољ, 20 јануари 1913, 1
1921. Отец Ристо Делијанов, 1856-2006 Католичката црква „Пресвето срце Исусово“ во Битола, Ка-

толичка црква „Пресвето срце Исусово“ - Битола, Битола, 2006, 9, 34
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За потребите на лазаристите и за неколкудесетиците католички верници од градот, во
објектов во 1857 год. била востановена скромна капелка, сместена на таванот, со димензии
од 15х7х4 метри. Уште оттогаш
нејзината внатрешност ја красела посебно значајната и ценета
икона посветена на „Пресветото
срце Исусово“, специјално донесена од Рим. Додека не дошле помошници, духовни браќа на основачот Лепавек посебен советник и
соработник му бил францускиот
конзул во Битола, Белег де Буга,
кој извесно време и просториите
на Мисијата ги користел за потребите на својот конзулат.
Капелкава служела до 1870
год.
кога,
заради нараснатите поПодигање на камбанаријата
треби и зголемениот број верници, на истото место бил подигнат сосема нов, наменски објект за црква, изведен во бароктен стил. За
време супериорот Денис Дипол (1877-1881) во нејзиниот двор била подигната и провизорна камбанарија, било поставено и црквено ѕвоно, прво што
се огласило во Битола по неколкувековниот молк, предизвикувајќи шок и
жестока реакција среде муслиманското население, оттаму и брзински да биде
замолчено и отстрането.1922
Не само ѕвоното, и црквава била со краток век, настрадала во пожар во
1900 год. Следувале потоа напори и средства за обнова. На 27 декември 1909
год. по Младотурската револуција бил обезбеден ферман за објект и нова
камбанарија, кои, според пресметките, требало да чинат 72.475 франци.1923
Изведбениот план бил подготвен во Париз од познат француски архитект,
кој се определил за новогодскиот француски стил, а изведувачи станале домашни мајстори.
1922. Артур Друлез, Цит. дело,
1923. Исто, 85
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Црквава настрадала и за
време Првата светска војна,
како и толку други објекти од
оваа регија и повторно требало да се обновува за што
биле потрошени 60.000 динари. Обележувањата на
Божиќ и Велигден во неа станале настани на денот што
се паметеле долго и на кои,
не ретко, присуствувале и
лица од српската локална
власт, особено привлечени од
пеењето на девојките од сиропиталиштето и од настапите
на Воената музика, најмногу
кога имало изведби на оргули
од У. Енсекер.1924
Црквата има три олтари,
главниот е во германски годски стил, со статуетки, изработен во Минхен (Германија).
Во неговиот центар доминира
Црквата денес
големата статуетка на „Пресвето срце Исусово“, а под
него се и тие на св. Петар и св. Павле. На другите два олтара се статуектите
на св. Богородица со чудотворното медалјонче и на св. Јосиф со Исус во рацете. Клупите за седење и клечење се од времето на градбата, додека денешната камбанарија е подигната меѓу 1938-1940 год. Камбаната е тешка 284 кг
и е дар на словенечките верници.
Извештајот за работата на црквава и за проблемите во врска со неа, кој
нуди и ценети историски сознанија, подготвен е во 1965 год. од Народниот
одбор на Битолска околија.1925

1924. Исто,117
1925. Архив-Битола, Фонд Народен одбор на Битолска околија (1944-1965), Кутија бр. 195.

2.226.195.102/571-591
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Црквата „Св. Недела“
Откако единствената црква во Битола, „Св. Димитрија“, станала претесна, грчкиот јазик единствен, дел од новодојденците во градот, главно од
приградското Јени Маало, заедно со жителите од Горно и Долно Оризари
повеле иницијатива за подигање нова богомола. Меѓутоа, заради сензитивноста на меѓурелигиските односи, најмногу заради познатата жестокост на
фанатизираните муслимански групи, морало да се настапува внимателно и
трпеливо, всушност, тоа да биде без дразби и ригиден инает, оттаму и изборот на локацијата да биде не во самиот град, туку надвор, на излезот кон
Прилеп и поблиску до заинтересираните села. Важна новина требало да биде
и јазикот, словенскиот, на што посебно инсистирале иницијаторите. Дека условите биле созреани и ветувале успех, потврда стана и наводната согласност од личен ангажман и на пелагонискиот владика Венедикт во сето тоа.
Надежно било, исто така, дека дозволата би била добиена без поголеми проблеми, зашто не се работело за нова, туку за возобновување на поранешна,
разрушена и неупотребувана црква што била некогаш на истото место.
Битно било што се располагало и со 3.000 гроша спестени пари, кои уште од
1860 год. се наоѓале на чување кај владиката Венедикт, висока сума собрана
од бројни добротвори, дел планирани и за вообичаениот поткуп, како и за
самата градба.
Уште пред да почне изведбата, видни граѓани од словенската средина го
посетиле владиката под чија јурисдикција требало да потпадне и оваа црква
и го замолиле уште еднаш да не им прави проблеми околу словенскиот јазик,
кое тој повторно го ветил и кое се потврдува и со плочата на јужната влезна
црквена порта, која била поставена при осветувањето.1926
И наместо градбата да отпочне веднаш, како и што се очекувало, од ред
причини беше се пролонгирала две години.1927 Дали во тоа прсти беше заме1926. Венедикт или Бенедикт, како некои го именувале, е мошне интересна и по многу нешта и мошне

контроверзна личност. Посериозни истражувања во врска со него ни понуди Ѓорѓи Димовски-Цолев (Ѓорѓи Димовски - Цолев, Пелагонискиот митрополит Венедикт во Битола 1853-1869, Во: Битола
низ вековите, 9, Педагошки факултет-Битола, Битола, 2006, 31-57), но останаа и понатака многу неодговорени прашања и околу неговата личност и околу неговиот престој во Битола. Во Битола беше
дошол од Видин, скоро насилно изгонет, а аурата на незадоволници и бројни непријатели ќе добие
и во верски поделената Битола, во која наскоро ќе биде преместен. Ќе доживее лично понижување
што на најсветиот христијански празник, Богојавление, кога требало да стане најсјајна светлина на
помирување, христијанска сплотеност и празнично расположение, на уличната процесија да го штитат кордони од османлиски полицајци и војници, дури, додека траела богослужбата во црквата „Св.
Недела“ тие да се прикриени и во најсветото место за христијаните, во олтарот (Британски документи за историјата на Македонија, том 4, 188, 233)
1927. Никола Ганчевъ Еничеревъ, Цит. дело, 361-362
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шал меѓувремено и самиот владика, кој почнал и да се колеба околу јазикот,
едно време зазел и негативен став, е посебно прашање. Сепак, наскоро градбата отпочнала да се извишува и во втората половина на октомври 1863 год.
била скоро готова и привлекувала внимание со својата големина и велелепност. Кога патеписецот Јохан Хан поминал во тоа време оттаму, ќе запише:
„На излегување од градот поминавме покрај нова, мошне пространа црква,
која токму тогаш ја градеа“.1928

Црквата „Св. Недела“ со камбанаријата (XIX век)

Во градбата бил искористен и расфрлениот градежен материјал од
камења и тули, плочи и друго од блиските напуштени селски гробишта, со
што значително поевтинувал зафатот, а посредни податоци за тоа дава и
Јозеф Милер.1929 Црквата во почетокот била именувана за „Киријаки“ (грч.
недела), за да биде нешто подоцна прифатена како „Св. Недела“. Во дворот,
што било посебно важно, имало бунар од здрава, изобилна вода, која повремено ја користеле и војниците од блискиот османлиски стационар што се
наоѓал кај денешното Стрелиште.1930

1928. Македонија во делата на странските патеписци, 1850-1864, 651
1929. Македонија во делата на станските патописци, 1827-1849, 655
1930. Спиридон Гопчевић, Цит. дело,112
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Паралелно со црквата била подигната и камбанарија („која изгледа како
малечка пожарникарска кула“). Црквата надворешно, како што известуваат
современиците, била „чудно насликана“, кое, исто така, оставало посебен
впечаток.1931 Останало уште да се освети, кое се случило на 13 октомври 1863
год. од владиката Венедикт.1932 Следната година, повторно со материјална
поткрепа, најмногу на еснафот ќурчии, се извршило и зографирање, навистина не на целата внатрешност, само на куполата и просхомидијата, додека
другиот дел се планирал да продолжи откако ќе се приберат средства.
Така Битола ја доби втората своја црква, во која богослужбата почнала
да се изведува на јазикот на најбројните посетители, на Македонците. Тоа го
регистрирале и современиците, меѓу другите и К. Шапкарев.1933 Наскоро поединци почнале да подаруваат и лични црквени книги на словенски јазик,
таков дар бил направен и во 1870 год.1934 Извесно време сето тоа, посебно
јазикот, се толерирало, но наскоро ќе настанат бројни тешки проблеми, договорот за јазикот, како што известува патеписецот Антонин, да се оспорува
и да се негира, а богослужбата изведувана од отец Константин, да се попречува, да му се прават и подмолни игри, повремено и кај локалниот паша,
бил оптужуван дека е и руски шпион, што било сосема доволно еден ден да
осамне и в затвор.1935
Некаква попустливост била направена единствено на празникот Велигден, во 1864 год., кога се дозволила богослужбата да се изврши на словенски
јазик, но под крајно понижувачки условувања: да се чита дел од „Евангелието“ но тој да биде преведен од грчки јазик и напишан само на парче хартија
и не со кирилично писмо, туку со грчката алфавита и сето тоа, како што стои
во еден гневен новинарски допис од Битола, „не за друго, туку да се ругајат
на јазикот ни“.1936
Понатака за подолго време грчкиот јазик целосно завладеал во црквава,
го среќаваме и во 1865 год.,1937 па верниците се осипувале и секој ден ги
имало сè помалку, а образложението гласело: „кој ли наистина ќе појде над–
вор од градот да го слуша тоа што му досадило и во самиот град“.1938
1931. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 199
1932. Ѓорѓи Димовски - Цолев, Стремежите и борбата на битолското граѓанство за еманципација

од патријаршиската доминација во црковно- училишниот домен, 447/43

1933. Кузман А. Шапкарев, Записи, 178-179
1934. Право, бр. 44, 28 декември 1870
1935. Исто, 94
1936. Съветникъ, бр. 17, 24, VII, 1864
1937. Македонија во делата на странските патописци 1864-1874, 26
1938. Исто, 94

504

Александар Стерјовски

Богомоли и цивилни гробишта

Рефлексија на тоа бил бојкот на службите, па и физички пресметки
помеѓу спротивставени групи,1939 кое траело до 1868 год., уште посигурно до
1878 год., односно до формирањето на Македонската (Бугарската) црковноучилишна општина, која почнала поорганизирано и порешително да ги
води работите, особено црквените и училишните.1940 Веќе не можело да се
случи уништување учебници напишани на словенски јазик и затворање училишта како она во 1864 год. во Бела Чешма,1941 кое, со заслуга на многумина
родољуби, посебно на енергичниот Димко Радев (Димко Паша, Димко Сараф) се реализирало уште во 1858 год., кога овие училишта отпочнале и да
се отвораат.1942
Во 1868 год., како и неколкуте претходни години, во црквава било отпразнувано Богојавлението Христово, откако првин се одржала миса во
црквава и изведена процесијата низ улиците на градот, сега под силна заштита на митрополитот од војници и полицајци од гневот на незадоволните граѓани од работата и дволичноста на митрополитот.1943 Следната, 1869
год., на истиот ден, со посебна заслуга на спомнатиот Димко Радев („еден од
првите чорбаџии во градот“),1944 бил организиран за првпат и водокрст во
присуство на многуброен народ.1945 За сите вакви и слични негови заслуги
му било оддадено посебно признание и преку весникот „Источко време“, во
бројот 42 од 1875 год., и во некрологот што му бил посветен по смртта.1946
Водокрстот подоцна станал основа и за сличен обичај со Ѓенималскиот
крсник.1947
Набргу и црквата и широкото дворно предворје станале популарни и
масовно посетувани за празнични и пазарски собиралишта, при што како на
излетиште надоаѓале не ретко и муслимани.1948 Станало обичај на Денот на
црквата (7 јули), по богослужбата, на анвонот да се искаче свештеник, кој ги

1939. Ѓорѓи Димовски - Цолев, Стремежите и борбата на битолското граѓанство...408-409
1940. Александар Трајановски, Основање и дејност на Македонската црковно-училишна општина

во Битола до 1878 година, ГИНИ, бр. 3, Скопје, 1980, 135-152
1941. Съветникъ. бр. 17, 24.VII, 1864
1942. Цареградски весник, бр. 448, 12. IX. 1859
1943. Британски документи за историјата на Македонија, том 4, 208-209
1944. Право, бр. 45, 26. X. 1870
1945. Македония, бр. 10, 1 февруари.. 1969
1946. Никола Ганчевъ Еничеревъ, Цит. дело,364-365
1947. Александар Стерјовски, Генималскиот крсник, Зборник Битола низ вековите, 11 и 12, Педагошки факултет- Битола, Битола, 2009, 13-18
1948. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 221
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читал имињата на донаторите, напишани на народен јазик,1949 а чии средства се употребувале за хуманитарни цели, поттикнувајќи ги и останатите да
го следат истото.1950 Во дворот по црквената служба следувале потоа свирки
и ора од групи, облечени и во традиционална, народна, но и во европска
носија, која веќе нашироко се прифаќала.1951 Српските претставници од власта меѓу двете светски војни, а со цел да остават впечаток дека се блиски до
обичниот човек, не еднаш можеле да се забележат во овие прилики.1952
Бидејќи пазарниот ден во Битола долго време бил во недела,1953 а во
градот доаѓале и многу трговци и однадвор, особено од Прилеп, дворот
станал и претесно пазариште. Бидејќи во градот било строго забрането
продавање свинско месо, христијание долго време само тука можеле да
го набават.1954 Во непосредна близина во 1908 год. Турците ја организирале и првата Сточарска станица, во која ги едуцирале младите за напредно
земјоделие и за напредно сточарство.1955
Тоа е, ете, дел од раната историја на оваа посебно значајна битолска богомола, а времето на христијанските цркви допрва доаѓало, странските патописци таа промена веднаш ја воочувале.1956

Црквата „Св. Богородица“
Откако христијанското население многукратно се зголемило, а за богослужби имало две цркви, при што „Св. Недела“ била и надвор од градот,
а во „Св. Димитрија“ се употребувал исклучиво грчкиот јазик, се јавила потреба, според К. Шапкарев, и од трета богомола, лоцирана во градот, која би
им служела најмногу на оние кои не го милувале многу грчкиот јазик. Така
се роди идејата да се откупи погодно градско место и таму да се подигне, не
само црква, и училиште, зашто и од него се чувствувала преголема потреба.
Во близина на Ленски Пазар имало ан, Пипер ан, кој располагал со
поширок двор, кој сосема би ги задоволувал потребите и оттогаш цело1949. Съветникъ. бр. 17, 24.VII, 1864
1950. Новини, бр. 33, 1. I. 1893
1951. А. Шоповъ, Изъ живота и положението на Бъгарите въ вилаетите, Пловдивъ, 1893, 275-277;

Новини, бр. 33, 19. I. 1893

1952. Бели петак, Битољски трговински гласник, бр. 11, Битољ, 15 април 1921, 3
1953. Македонија во делата на странските патописци 1864-1874, 13
1954. Милош Хр. Константинов, Занаети и еснафи, 26
1955. Средно општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола (1908-2008), Средно

општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ - Битола, Битола, 2008, 18
1956. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 242
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сното внимание се сконцентрирало
токму врз него. Првичните пресметки
покажале дека за откупот и за градбата
би биле потребни не помалку од фантастични 800 гроша. „Кој да ги даде?
Од каде да се земат“, се прашува Шапкарев, размислувајќи подлабоко за
идејава. „Но, ете, се појави и таков,
дури и нешто и повеќе од таков...а тој
е незаборавниот доктор Константин
Мишајков, кој заслужува вечен спомен
од сите“, дообјаснува преродбеникот.
Работејќи како лекар подолго време во
Битола, беше стекнал помало богатство
д-р Константин Мишајков
од 400 гроша, па ги приложил сите „не
оставајќи ни пет пари за себе“, додава
Шапкарев.1957 Покрај нив ја донирал и
својата куќа на Баирот, каде што живеел со сопругата,1958 а по смртта, која го
снашла во Пловдив (1807-1880), каде владика бил неговиот помал брат Панарет (1808-1883) и каде му се придружил и тој, оставајќи и други, 2.500 лири
за истата цел.1959
Условите што ги поставил за даров, притоа, биле неколку, кои битолчани радо ги прифатиле и испочитувале: да биде член на општинските одбори и неговото име да се забележи на мермерна плоча која би била поставена во идната црква. За жал, којзнае по чија наредба, иако плочата стана
значаен културно-историски споменик и дел од историјата на црквава и на
градот, денес е распарчена на неколку дела и фрлена срамно на археолошкото ѓубриште во дворот на црквата „Св. Димитрија“ во Битола.
Така отпочна градбата на двата капитални објекта, и на црквата и на
училиштето, за кои парични средства надоаѓале и од други извори и донатори, од кои најголемите биле од еснафлиите, посебно од бавчанџиите,
фурнаџиите, месарите, берберите, како и од ситните трговци, додека другите, преку доброволна работа, ги надополнувале износите. Отпорите против црквата стартирале уште со најавата за градба преку закани, жестоко
попречување за добивање градежна дозвола и преку други разни форми,

1957. Кузман А Шапкарев, Записи, 180
1958. Право, бр. 44, 28 декемврий 1870
1959. А. Д. Пиронковъ, Български дейци, София. 1941,176
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особено од членовите на грчко - патријаршиската заедница, но полетот бил
толку силен и масовен што ништо повеќе не можело да ја попречи започнатата реализација.
Архитектонското решение за црквава, која го доби името „Рождество
на Пресвета Богородица“, беше го изработил Веле Дарков. Била планирана
да биде во форма на цивилна градба и без апсида. Првите темели беше ги
ископал главниот мајстор-градител Гроздан Мито Пејовски од село Сопотница, во присуство на стариот свештеник Јован Ибишо. Во тој исклучително
посакуван, свечен и редок чин, архимандритот Ананиј почетокот беше го поздравил со зборовите „Наша црква, наша слободија“. Набргу потоа младинците Атанас Копачка, Ѓорѓи Башмариш, Веле Енглеџе, заедно со селани од
Вардино, беа донеле 20 товари вар и беа ја изгаснале тука, подготвувајќи го
ѕидањето совреме. Слични акции преземале и други групи и од други села, а
селаните од Тополчани донеле камени плочи за идниот покрив.
Црквава, извишена и подготвена за богослужба, била осветена на 25
март 1876 год., од архимандритот Ананиј, во асистенција на Јован Ибишо и
на уште двајца свештеници од Кукуш.
Истата е трикорабна базилика со тристрана апсида на исток и со три
тремови од трите страни, над кои има и галерии. Над централниот простор
се наоѓа осмоаголен тамбур со повеќеаголна купола. Долга е 29,5, широка 22,
а висината, заедно со куполата, изнессува 17 метри. Подот, заради познатите
османлиски условувања, вкопан е 1 метар в земја, а тремовите на северната и
јужната страна се од подоцнежен период. За време жестоките бомбардирања
во Првата светска војна, на 4 август 1917 год., како и толку други објекти, настрадала и таа, па во 1922 год. било преземено и нејзино обновување.
Првиот иконостас кој потекнува од првите години по градбата бил едноставен и без резба, сегашниов е комбинација од два поранешни, преземени од црквите во селата Трново и Магарево, кои меѓу 1916-1918 год. бугарските војници беа ги спакувале во 20 дрвени сандаци со намера да ги
пренесат во Бугарија, но по пробивот на Македонскиот (Солунскиот) фронт
останале непланирано во Велес и од каде биле вратени во Битола. Набргу
биле монтирани и сегашните димензии изнесуват - 12 метри ширина и 7,5
метри висина. Во пописот на грабежите, направен по ослободувањето, за
грабежот на иконостасите нема податоци.1960 Во 1944 год. битолскиот копаничар Ѓорѓи Караџовски изработи 5 дрворезбарски столови и денес се дел

1960. Документи за оштетувањата и грабежите на цркви и манастири на територијата на

Македонија во Првата светска војна, Избор, превод и коментар Ѓорѓи Димовски - Цолев и Ѓорѓи
Грамосли, Друштво за наука и уметност-Битола, Битола, 1985, 23-24
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Храмот „Пресвета Богородица“ (Реконструкција Р. Михајловски)

од интериерот. Живописот и иконописот се од два периода, првиот со изработка почнал во 1876 год., вториот по обновувањето на храмот по Првата
светска војна. Многу од иконостасните икони се дарови од еснафлии и поединци, на една, „Цветници“ стои потписот на Марија Ѕинѕифица, веројатно
мајка на преродбеникот Рајко Жинзифов. Дел на авторството на повеќето
икони, изработени во летото од 1947 год., му припаѓаат на Русинот иконо„Битолско десеткнижие“
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писец и фрескописец, Иван Мелников, кој животот како бегалец по Октомвриската револуција во Русија, беше го завршил во Битола.1961
Во храмов, на 6 ноември 1913 год., за првпат во присуство на престолонаследникот Ал. Караѓорѓевиќ, претседателот на Министерскиот совет, Н.
Пашиќ, и пред неколку министри, делегација од општината Белград, дел и од
дипломатскиот кор, отпочна службата и на српски јазик, која била во врска
со годишницата од влегувањето на српската војска во градот, кој подоцна,
како богослужбослужбен јазик, ќе остане до влегувањето на новата бугарска
управа во градот.1962

Влашката црква
Влашката црква „Св. Константин и Елена“ во Битола означи круна
на една долга и мачна борба за национално осознавање и официјално
признавање на еден етност што бил за цело време потиснуван, одрекуван
и денационализиран, а следувало по зачетокот на национално осознавање,
како и востановување цела мрежа школски институции, чиј краен успех било
отворањето на Романскиот лицеј во Битола. Се разбира, никако не може да
се заборави во тоа и придонесот на „браќата близнаци“ од Романија, како
што се тврдело, потоа и на лазаристите од Битола, посебно на супериорот
Жан Клод Фавејриал, кому животен идеал му бил да ги воведе и Власите во
семејството на римскиот поглавар како нивен духовен поглавар.
Жестокиот патријаршиски отпор против разбудените Власи се сконцентрирал најмногу да не се доживее уште еден пораз по оној со востановувањето
на Егзархијата и да не биде тоа уште едно откршување на дотогашната
патријаршиска витална гранка. Ако се придодаде кон тоа дека оттаму се
влечеле не само богати материјални износи, но и заведени силни борци за
грчката кауза, сосема е јасен пројавениот решителен отпор и таму треба да
се лоцираат најмногу и игрите и отпорите што се случувале со подигањето и
востановувањето на Влашката црква.
Нејзината градба со име „Св. Константин и Елена“ се случила во 1904
год. на кое укажувал и натписот од северната страна од црквата, како и
сеќавањата на учесниците во проектов, посебно на најангажираниот, поетот Константин Белемаче. И тој, и сите останати, за да ги осуетат реакциите
на патријаршистите и на власта најмногу, зашто сè уште се немало добиено

1961. Роберт Михајловски, Храм „Пресвета Богородица“ - Битола, Македонска православна црква-

Епархија Преспанско-битолска храм „Пресвета Богородица“, Битола, 1994, 5-35

1962. Наше славље, Општинске новине, бр. 29, Битољ, 20 новембар 1913, 2
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Хотелот „Централ“ и Влашката црква (цртеж на Панде Петровски)

дозвола за градба, прошириле вест дека на избраното место во централното
градско подрачје, до тогашниот хотел и ресторан „Централ“, ќе се подига
обичен, семеен дом. Првите градежни зафати оделе и во таа насока, лесно
се препознавале и некакви соби за живеење, навестени и изведби биле и некакви оџаци, немало никаков христијански симбол и олтар, според тоа, впечатоците и претпоставките на дежурните душегрижници за некаква идна богомола, требало да бидат сосема без основа.
Откако, на крајот, објектот бил подигнат, првата богослужба на влашки
јазик, всушност, нејзино осветување, се случило повторно нелегално, во часови кога црквените богослужби не се изведуваат, во ноќно време. Следувало потоа, по добиената дозвола, истото и да се официјализира и да продолжи нормално да ја извршува својата света должност.
Како градба црквата имала подрумски простории, приземје и кат, додека фасадата се вклопила во околниот амбиент, особено, откако по Првата
светска војна добила и доградби. Кон тремот од северната страна се извишила и трикатна камбанарија, во која било поставено и ѕвоно, кое својот
звук отпочнало да го шири по Младотурската револуција. Имала и иконостас, во кој првите икони потекнувале од 1896 год. Престолниските му
припаѓале на Константин Шкодреано, еден надарен сликар, роден и школуван во Битола, кој и дел од животот го поминал во овој град, а останатите
биле на Димитриј Анастаси од Верија, Антон Серафини, Крсто Николов од
Лазарополе, Соломон Николов Тасевски и други.
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Така, Влашката црква, покрај влашките школи, станала моќно средиште од каде зрачела не само верата, зреело и се зацврстувало и националното чувство. Меѓу двете војни можела да се сретне и посета и богослужба и
на свештеник со повисок чин, една таква, на 3 јуни 1936 год., одржал и владиката Јеротеј.1963
Црквава во 1968 год., заради подигање на хотелот „Епинал“, се дислоцирала на улица „Стив Наумов“, бр. 30 во Влашкото Маало, пренесувајќи ги
и сите црквени реликвии берени со децении, вклучително и иконостасот,
како и мисијата што ја имала уште од првиот ден.1964

Руската црква
Неколкустотината жители на Битола кои го говореле рускиот јазик
(Руси, Украинци, Белоруси, Ерменци и др.) и кои, почнувајќи од 1918 год.
како бегалци од Граѓанската војна во Русија, нашле прибежиште и во нашиот
град, не само што успеале да живеат организирано, го правеле тоа и мошне
успешно. Се наметнале како компактна заедница, која, навистина и со наклоност од централната и локалната власт, успеала да се избори да има и свое
врталиште (Руски клуб), богата библиотека, културно-уменичко друштво,
хор, па и своја црква.
Откако се дознало дека во Битола пристигнале дрвени бараки како германска репарација и дека започнале да се распределуваат меѓу спортски клубови и друштва и членовите на Руската колонија пројавиле желба две да им
се доделат и ним. Барањето го доставиле до општинските власти и на седница на Општинскиот одбор од 11 април 1926 год. истото било разгледано
и одобрено, но наместо две, добиле една.1965 За најголемиот број членови
од Руската колонија најдоброто решение сега било во неа да се организира
православна црква, во која богослужбата ќе се одвива на руски јазик со име
„Света Тројца“. Осветувањето на црквата на свечен начин се случило на 20
јуни, истата, 1926 година.1966 Била опремена со богатство икони, главно, дар
на рускиот емигрант, иконописецот и фрескописец Иван Мелников, кој повремено бил и претседател на руското здружение. Набрзо станала и второ,
по Клубот, најпосетено руско собиралиште, посебно заради богатите и впечатливите неделни и празнични богослужби, кога надоаѓал и најброен дел од
1963. Српска православна богословија у Битољу, Извештај за 1935/ 36, 56
1964. Ристо Палигора, Православниот храм Св. Константин и Елена во Битола, Комуна на Власите

- Арм’ните - Битола, Битола, 2018, 39-103
1965. Книга бр. 15, 11 април 1926, т. 10
1966. Освећење Руске цркве у Битољу, Јужна звезда, бр. 194 (21), Битољ, 20 јуна 1926, 5
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Руската црква со дел од членовите на Руската колонија

колонијата, од амбиентот, но и заради настапите на многу успешниот руски
духовен хор, воден под диригентската палка на талентирани музичари Руси,
магнет и за многу обични граѓани од Битола.
За работата и на црквава и на здружението биле подготвени и најваж
ните правни акти (устав, правила и други), без кои не можеле истите да се
легализираат, а во управните тела биле избирани видни, честити и предани
во работата членови. Благодарејќи на нив, традиција стана строго да се внимава во трошењето на заедничките средства, да се одржува постојан контакт
и пријателски односи со локалната власт, да се збогатува работата на Клубот,
библиотеката и уметничкото друштво, да се организира и специјална, внарешна, црковна дежурна служба која посебно внимавала на дисциплината и
редот додека траела богослужбата. На нив не ретко доаѓале и духовни лица
од другите градски цркви, понекогаш и од повисоката хиерархија. Еднаш,
на празникот Дуовден, во 1936 год. богослужбата ја извел владиката Јеротеј.
Црквава била активна до 1940 год. од кога почна и нејзиното руинирање
и фасадно распаѓање.1967 Рускиот јазик престанал да се употребува, зашто и

1967. Српска православна богословија у Битољу, Извештај за 1935/36, 56
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членството на Руси значително опаднало. По 1945 год. се повела акција за
нејзина обнова и наскоро дрвената барака била заменета со тврда градба
и денес, покрај богослужбеното значење, црквава позната е и со хуманитарната мисија што ја извршува, обезбедувајќи бесплатна храна за бедни
граѓани, донација од богољубители и хумани луѓе.1968

Градски капелки
Покрај неколкуте цркви, една катедрална, „Св. Димирија“, во Битола
имало и неколку капелки. „Евангелизмос“ била од постарите, го носела
името на Општинската патријаршиска болница, во чиј двор била подигната.
Служела за постсмртно испраќање на тие што го завршиле животот во болницава, но и за сосема ретки, исклучиво привилегирани членови од Грчката
патријаршиска општина кои пројавиле лична желба вечниот престој да им
биде тука.1969 Иако мала и тесна, покрај опелата, повремено била користена
и за богослужби со повод. Една, во 1934 год., користејќи го Денот на светите
Кирил и Методиј, одржал и владиката Николај Велимировиќ, кога, не само
што потсетил на нивното капитално дело и на Моравската мисија, топли зборови употребил и за тукушто починатата Елени Пиника и нејзините доброчинства во Битола и Битолско, не пропуштајки да ги спомене и добрите дела
и на нејзините најблиски, деверот и сопругот, браќата Јован и Теохар, чии
донации помогнале да се подигне и долги години успешно да живее и работи
и болницата „Евангелизмос“.1970
Покрај оваа, а во нејзина близина, се наоѓала уште една, дојдена од дамнешни времиња, сега претставена како џамијка, но со преполовено минаре,
позната како „Скршената џамија“. Битолските преданија говореле дека некогаш била црквичка, дека му била посветена на св. Никола, но и дека била
преобразена во џамија при освојувањето на градот од османлиите. Останала
со статус црквичка до нејзиното рушење, изведено при градбата на комплексот станбени објекти во 1974 год. познат како „Грозд“. Постарите битолчани
запаметија дека внатре имало бунар со т.н. „света вода“, користена како лек
за здравствени и други проблеми. Внатрешноста оставала впечаток со иконите и кандилата, меѓу кои, на ударно место висела таа на светецот, според кого била и именувана. Некаква постара жена на љубопитници им ја
раскажувала постарата историја и дежурала во одредени денови и часови.

1968. Александар Стерјовски, Битола-Руската колонија, 152-155
1969. Петар Бојаџиевски, Здравството во Битола..., 217
1970. Завештање једне богате Битољчанке, Вардар, Скопље, 27 март 1934, 4
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Бугарските власти, кои беа ги
прифатиле преданијата за нејзи
ното драматично минато, во почетокот на 1942 год. во нејзина
близина беа организирале народна кујна, именувајќи ја и неа
со името на светецот.1971
Нешто подолу, а во близина на месноста Црвена Вода,
се наоѓа уште една капелка, „Св.
Петка“, особено популарна и посетувана од жители од овој дел на
Битола. Во нејзиниот двор, исто
така, била организирана народна
кујна со името нејзино, а нешто
пред 1935 год. бил направен и
обид, кујнава и трпезаријава да
се осовременат со градежен зафат. 1972 Традиција на црквава
Скршената џамија (цртеж на П. Петровски)
и народната кујна ја испочитувале и бугарските власти и од
1942 год. продолжиле да распределуваат бесплатни оброци за сиромашните
граѓани.1973
Капелка за сосема ограничен, интимен број верници, имало и во Православната богословијата. Ја посетувале богослови за молби или благодарности, уште повеќе богобојажливи наставници. Најчестиот, кој милувал
вечери да помине во бдение, бил Русинот Јован Максимовиќ, подоцнежниот Епископ шангајски и светец. Во западниот, широкиот двор, биле подигнати редоследно не една, две капелки. Постарата го носела името, како
и богословијата, „Јован Богослов“, поновата била „Јован Крстител“. Темелите на првата биле поставени на 20/7 април 1936 год. и беше ги осветил
епископот Јеротеј,1974 додека за втората, иницијативата беше ја дал Николај
Велимировиќ, кој на 16/3 јануари 1937 год. беше и ја осветил, а на 20/7 јануари

1971. Народни кухни и трпезарий, Пелистерско ехо, Битоля, бр. 3, 31 януарий 1942, 3
1972. Книга бр. 48, 19 март 1935, т. 10
1973. Народни кухни и трпезарий, Пелистерско ехо, Битоля, бр. 3, 31 януарий 1942,
1974. Извештај за школску 1936/37 годину, Српска православна богословија, 42
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отслужил и свечена архиерејска литургија, збогатувајќи ја, како што правел
и почесто, и со впечатлива проповед.1975
Богослужбите во вторава потоа станале дел од секојдневениот нејзин
живот, на 20/7 јануари 1939 год. била одбележана и нејзината слава, имало и
литургија, па и пригодна беседа, меѓутоа и името на светецот и на постарата,
св. Јован Богослов, никогаш не било заборавано, се користело во секоја прилика за да се одбележи.1976
Не треба да се заборави и капелката во Довлеџик „Св. Архангел Гаврил“, каде престојувале и каде биле одржани и последните поуки по гусларство на последните претставници на некогашниот разгранет Битолски
просјачко - гусларски центар.1977

Митрополија
„Пелагониската митрополија“ (денес само „Митрополија“) е еден од
најубавите и најрепрезентативните објекти во Битола. Подигната е во источниот дел од градот во новонастанатата христијанска населба од 19 век, Рочка
Маало. Во нејзина близина претходно веќе подигнати биле црквата „Св. Богородица“ (1876) и училиштето за основно образование и прогимназија,
препознатливи со името „Кирил и Методиј“. Оттука отпочнал да се гради
и развива просветно-социјалниот и верскиот живот на Македонците,
прераснувајќи во македонско – егзархистичко јадро, наспроти веќе оформениот, „грчки“ дел, во кој беа се сконцентрирале прогрчката патријаршиска
населба, грчките Машката и Женската прогимназија, Грчката митрополија
и Грчкиот конзулат.
Пелагониската митрополија била идеја и потфат на пелагонискиот митрополит Григориј, оттаму како заслуга и неговото вечно почивалиште во
црквата „Св. Богородица“. Григориј бил ценета и влијателна личност не
само среде антипатријаршистите и во османлиската управа, што станало основа да му се обраќаат почесто за влијанија и интервенции кога требало да
се решаваат проблеми со Македонците, меѓу другите, тоа го правел и Хилми
паша, главниот инспектор за време Илинденското востание.1978
Објектот е граден според плановите на архитектот Кузмен од Софија,
чии градежни траги се наоѓаат и денес во репрезентативната „Белградска
1975. Извештај за школску 1937/38 годину, Српска православна богословија, 22
1976. Извештај за школску 1938/39 годину, Српска православна богословија, 24, 26
1977. Александар Стерјовски, Просјаците - гуслари (прилог кон хомеровското прашање), Матица

македонска, Скопје, 1999, 145-158

1978. 100 години българско дипломатическо представителство в Битоля, 137
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улица“. Има тврдење дека бил
подигнат во 1906 год.,1979 што
е погрешно, градежниот запис
на фасадата, разоткриен неодамна, го демантира тоа и открива дека е подигнат во 1901
год. Според старите разгледници, објектот бил среде нивје
и бавчи и со својата доминатност долго време ги надвишувал сосема ретките инидвидуални домови.
Во архитектурната изведба, како што се тврди,
„нема никакви недостасувања
од модерни зафати“ оттаму и
привлечноста за окото. Посебно плени надворешноста
„со необароктната архитектура со тордираните столМитрополијата (цртеж Панде Петровски)
бови, кои како прототип се
сретнуваат во грчката античка архитектура“. Импресионираат тимпаноните над прозорците, некои
изведени триагонално, други лачно. „Во централната партија присутно е
вертикално расчленување со тордирани и канелирани столбови и ластри со
керамопластични изведби на капителите од корински стил“, како што открива историчарот на уметноста Лилјана Христова.1980
Мансардата од јужната страна украсена е со бароктна атика, а во раниот
период, како што укажуваат старите разгледници, пред влезните мермерни
скали имало и помал објект од непозната намена, но и тој сосема вклопен во
основната идејна замисла.
Нарачателот, епископот Григориј, многу малку го искористил објектов,
умрел месец по вселувањето,1981 што не било случај со останатите епископи
што го заменувале.

1979. Петръ Завоевъ, Цит. дело, 134
1980. Лилјана Христова, Прилог без наслов, Вистина, бр.10, Битола, 1994
1981. Петръ Завоевъ, Цит. дело, 134
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Фасадата, која плени со својот раскош и убавина, реновирана е во месец август 2003 год.1982 Со богатата библиотека, иконите, сликите и другиот
вид уметнички дела, Митрополијата се избори за значаен дом на културата
во градот.1983

Доминантни верски симболи
Во услови на целосна забрана за употреба звук од камбана, на богослужбен глас што излегува надвор од црква, мирис на темјан и на други
христијански обележја, незамисливо било најчестиот и највпечатливиот
симбол, крстот, да се истакне пркосно, да има и доминантни димензии. Оттаму, крајно изненадувачки е што го среќаваме во крајот на 19 век дури во
центарот на градот. Бил поставен на врв од висок јарбол што доминирал над
околината, а за да биде и уште позабележителен, бил составен од два дела,
првиот во висина од двекатна куќа, додатниот, со иста висина, продолжително составен на првиот, па обата, како што се гледа на една постара разгледница, непречено да зрачат со своите силни пораки. 1984
Поставен бил во некогашниот двор на Рускиот конзулат во Битола во
денешната улица „Белградска“ (тогаш бр. 26), пред сè и најмногу да означи
недопирлива, странска земја, екстериторија, потоа и сè друго.
Сосема поинаков е случајот со другиот верски симбол, со Доминантната полумесечина. Била поставена на највисоката кота од градот, на врвот
од Тумбе Кафе. Била тесно и најмногу поврзана со посетата на султанот Решад Петти на градот во летото од 1911 год. и преку неа целело да се изрази и
најтопло добредојде на високиот гостин, но да биде и силна опомена за оние
кои ја потресоа Империјата, младотурците, ветувајќи истовремено, како и
посетата на султанот, и надеж за иднината на државата. Забележлива била
од далечини, а со цел да ја видат сите, а и пораките да допрат до последниот
граѓанин.
Наскоро ќе ја снема и неа, насилно е срушена и на нејзино место во месеците декември 1912 или во јануари 1913 година ќе се извише сега друг,
најнов доминантен симбол, доминантен крст, па местово ќе добие ново име,
Кај Крсто.1985 Кога, пак, ќе дојдат и некои други, воени времиња, кога на тоа

1982. Реновирање на фасадата на Света Митрополија, Вистина, бр. 41, Битола, 2003, 7
1983. Роберт Михајловски, Презентација пред јавноста, Вистина, бр. 2, Битола, 1991, 15
1984. Димче Најдов, Цит. дело, 33/69
1985. Општинске новине, бр. 5, Битољ, 3 фебруара 1913, 3; Бегство са убиством, Општинске новине,

бр. 50, Битољ, 8 јуна 1914, 5
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место ќе биде поставен воен радар, наместо Кај Крсто ќе стане и до денес ќе
остане - Кај Радаро.
Покрај двата доминантни христијански симболи, Битола ќе добие и
трет крст. Тој е оној што му бил посветен на убиениот руски конзул Александар Аркадиевич Ростковски (1903) подигнат во 1936 год., во близина
на местото на атентатот. Бил висок 15 метри, изведен според нацртите на
градскиот архитект, Чехот Јан Дубови, со припомош на градежниот инженер Валериј Гусев, Русин емигрант. Осветувањето се случило на 7 ноември
1936 год. пред многуброен народ, членови на битолската Руска колонија,
делегација од Белград и во присуство и на српскиот патријарх Варнава, кој
во тоа време бил во посета на Битола.1986
Неговата замена, зашто бил насилно урнат за време најновата бугарскта
власт, денес доминантниот крст е од неговата спротивна страна, реплика е на
првиот, само што овој е од метал.

Камбанаријата во црквата „Св. Димитрија“
Заради општата и многу строга забрана за употреба камбани во Османската Империја,1987 изненадува податокот што го среќаваме кај Русинката М. Карлова кој тврди дека во 1868 год. во црквата „Св. Недела“
во Битола забележала камбанариска кула. Дали, заради оддалеченоста од
градот или благодарејќи на правата што беа ги стекнале христијаните со
„Танзиматот“ понекогаш се правеле и исклучоци црквените служби да се
огласуваат и со ѕвоно, допрва треба да се открива.1988 Потврда дека ова
тврдење е веродостојно е и фотографијата на кулата што ја направи Јован
хаџи Васиљевиќ при крајот на 19 век и ја објави во својата книга за Битола.
Покрај сите строги забрани, метално ѕвоно во Битола, меѓутоа, во крајот
на 19 век, сепак, одекнало, дури се огласило и од центарот на градот.
Случајов, како што е спомнато, има мошне интересна историја и заслужува да се осознае и подетално. Лазаристите беа тие што беа го поставиле на провизорна камбанарија во дворот на црквата од источната
страна и намерата им била, не само да ги објавуваат службите, да се обидат и што поуспешно да ги вратат и осипаните католички верници, од кои
во ова време останале само симболична бројка. Меѓутоа, само што се огласило, заради жестокиот отпор на муслиманското население, што посебно

1986. Александар Стерјовски, Битола-Руската колонија, 135-145
1987. Истиот, Битола-Калеидоскоп, 33
1988. Македонија во делата на странските патописци, 1864 - 1874, 199
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фрапира, и на патријаршистите, кои се нашле засегнати од непознати
причини, било принудено веднаш да замолкне, а дрвената конструкција
да се сруши до темел.1989 Морало потоа да се причека на Младотурската
револуција (1908) па повторно да се чуе еден таков пријатен звук за увото и
душата на христијаните во Битола. Сега тоа било прикачено на хоризонтална
греда меѓу две тополи на влезот од црквата „Св. Димитрија“, но, за жал, и
тоа не било со долг век, напукнало и станало безгласно, всушност, неупотребливо, па неговата замена ќе се случи дури во 1924 год.1990 Приказната и со
него се повторила, послужило и тоа само десет години, па станало безгласно,
додека камбанаријата, „стара, дрвена и неугледна“ станала отслужена.1991
Ваму, пак, доаѓал многу голем јубилеј што не смеел да се пропушти, требало
да се прослави еден век од последната обнова, кога, всушност, се подигнала
новата, сегашната црква (1830-1930).
Јубилејот, за жал, се пропуштил, меѓутоа големата желба за соодветна
камбанарија и за моќна камбана, никако не била заборавена. Првин се размислувало да биде во дворот, да биде од армиран бетон, висока 25 метри и со
украсни тули, кои визуелно би потсетувале на крвавиот Христов крст. Нацртите беше ги изработил врвен архитект, доцентот на Архитектонскиот факултет во Белград, Александар Дероко.1992
Градежните работи отпочнале во средината на октомври 1934 год., а за
да се олесни и поевтини изведбата, управата на црквата од Општината побарала ослободување од данок за внесување градежен материјал, чија висина
требало да изнесувала 70.000 динари. Одборот на Општината, на седницата од
10 јули 1935 год., истото го одбила, па и планираната заштеда изостанала.1993
Моќните и пријатни звуци од таа новоподигната и велелепна градба,
едни од најгласните во државата, за првпат се огласиле на 6 ноември 1936 година, поздравувајќи го влегувањето на возот со патријархот Варнава во Железничката станица во Битола, при неговата неколкудневна посета на градот.1994
При нејзиното осветување (7 ноември) присутни биле, покрај маса
обични граѓани, и видни личности од градот и богословите и наставниците

1989. Артур Друлез, Цит. дело, 35
1990. Тихомир, Т. Арсић, Цит. дело, 45
1991. Димче Најдов, Цит. дело, 33/79
1992. Битољска катедрала добиће звонару високу 25 метара, Вардар, Скопље, 2 октобар 1934, 5
1993. Книга бр. 48, 10 јули 1935, т. 4
1994. Извештај за школску 1936/37 годину, Православно - национално славље, Српска православна

богословија у Битољу, Битољ, 1937, 4
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од Битолската богословија, а ректорот Душан Лазичиќ одржал и впечатлив
пригоден говор1995.
Како и што се очекувало, звуците од големата камбана навистина биле
највеличествените во поширокиот регион, кои одбиени од околните ридови
и од падините на Баба Планина, како ехо се враќале во градот, галејќи ги душите на верниците и за време осветувањето на камбанаријата, како и секогаш кога се огласувале.1996

Гробишта
Гробови на муслимански светии
Мехмед Тевфик тврди дека најмалку 30-на муслимански гробови во Битола имале третман на светии и дека им припаѓале на богоугодни мажи кои
со чудата што ги направиле додека биле живи, но и откако се упокоиле, ги
привлекувале луѓето да бараат помош од нив, посебно кога се работело за
проблеми со здравје, најмногу во врска со неротството. Забележано е дека со
подеднаква ревност и без посебен зазор за исти такви маки и проблеми многупати им се обраќале и верници-христијани.1997
Гробот на Кирхор баба, кој се наоѓал на ридот во маалото Умур Челеби (денес Тепсија), бил еден од најраните. Не е познато кога и од каде дошол светецов, освен дека се случило нешто по османлиското освојување на
градот и дека останал вечен божји чувар на гробиштата каде бил и упокоен.
Гробот на Џигер баба, ученикот на Кирхор баба, бил подигнат на другиот крај од градот, на местото некогаш познато како Табие (денешното фудбалско игралиште), каде многу подоцна била подигната и една од прочуените
касарни, Белата. „Гробот му се третира за свет, пишува Тевфик, кој го посетуваат не само припадниците од неговиот ред, туку и многу други луѓе“.

1995. Извештај за школску 1935 / 36 годину, Српска православна богословија у Битољу, Битољ,

1936, 49

1996. Његова светост патријарх Варнава на Српском Југ, Сремски Карловци, 1937, 20-22 (Препеча-

тено од „Гласник“ на Српската православна патријаршија бр. 3 и 4 од 1937)
1997. Александар Стерјовски, Заеднички христијанско-муслимански култни места и свети лица во
Македонија, Во: Македонско-турски културни врски во минатото и денес, 8 меѓународен симпозиум, Универзитет „Св. „Кирил и Методиј“ - Скопје, Скопје, 1991, 1-11
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Светилиштево упорно се одржало низ времињата, успеало да стигне и до почетокот на 20 век, кога му се губат трагите.1998
Другиот ученик на Кирхор баба, Хасан баба, доброволно се пријавил наместо врз учителот, врз него да се изврши неправедната смртна казна дадена
од султанот и потоа бил закопан на западниот дел од градот. Почитувајќи го
како светец, врз неговиот гроб граѓаните муслимани подигнале турбе, нешто подоцна и џамија, позната како „Хасан баба“, која и денес е активна и
која ја посетуваат и христијани, оставајќи дарови врз гробот. Пред закопот
направил чудо, си ја зел пресечената глава под пазувата и заминал во непознат правец.1999 Денешнава градба беше ја обновил командантот на Третата
османлиска армија, Фазли паша.
Вакви гробови на муслимански светии имало и на други места низ Битола. На ридот кај „Света Недела“ некогаш се наоѓал гробот на Емини Султан, кој, според преданијата, исто така, бил убиен неправедно. Гробот на
Јумрук баба, пак, бил во близина на Кирхор баба, заедничкот гроб на Трите
шеици и денес е активен и се наоѓа во близина на џамијата во Хамза бег Маалото, двата гроба, посетувани и од христијани, се наоѓаат кај Дрвен пазар,2000
до скоро постоеше и гробот на Сунгур чауш беј во Имарет Мало,2001 шеихот Џелал Един на плацот меѓу „Широк Сокак“ и Работничкиот универзитет
беше подигнал теќе за дервиши, кое опстоило до Првата светска војна (денес
таму се наоѓаат индивидуални гаражи)2002 итн.
Список на вакви светии и муслимански свети места даде Милош
Константинов,2003 обид истите да ги систематизира и да ги разработи,
придодавајќи и свои откритија, направи и проф. д-р Златко Жоглев.2004

Муслимански гробишта
Основната слика што ја понесувале странските патописци за нашите
краишта, почнувајќи уште од најраните векови, била дека скоро на секој чекор се наоѓале гробишта, ги имало во градовите и селата, многу и во нивната
поблиска околина.
1998. Д-р Јован хаџи Васиљевић, Цит. дело, 22
1999. Немски и австрийски пътеписи за Балканите,466
2000. Мехмед Тевфик, 216 - 230........ј
2001. Александар Стерјовски, Првиот битолски имарет, 39-51
2002. Артур Друлез, Цит. дело, 6
2003. Д-р Милош Хр. Константинов, Битолските Турци, 29
2004. Златко Жоглев, Заеднички христијанско-муслимански свети места во Битола, Во: Битола низ

вековите, 10, Педагошки факултет- Битола, Битола, 2007, 7-15
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Скоро обврзно се наоѓале околу џамиите, а бидејќи бројот нивни бил
многу богат, таква била и бројката на гробиштата. Доколку тврдењата на
Евлија Челеби се точни (1661) дека во Битола во негово време богомолите броеле 70, може да се претпостави и колку гробишта можеле да се
набројат.2005 Останале сочувани потоа само околу „Старата џамија“, „Хајдар
кади џамијата“, „Џамијата на стариот кадија“ (близина на Горниот Дрвен
Пазар). „Исхак џамијата“, до скоро и околу „Јени џамијата“, како и уште неколку други („Хасан баба“ „Хамза бег“, „Џамијата на бектешите“ и др.).
Најпространи и најбројни биле оние кои настанувале по страшните и
погубни заразни болести и епидемии, какви што биле чумата, колерата, големите сипаници и др., кога покосот бил страшен, со илјадници одземени
животи. Бидејќи гробиштата околу џамиите не можеле да ги прифатат сите,
се поаѓало во освојување и на околните ридови и неплодните полиња. Кога
во 1568 год. од чумата само еврејската заедница од Солун беше изгубила над
7.000 сонародници, податоците говорат дека мртвите беа ја освоиле сета
градска околина.2006 Нешто слично во 1573 год. беше се случило и во Скопје
кога, како што се тврди, гробовите „зафаќале поголем простор отколку самиот град“.2007
Комуналната служба на Третиот армиски корпус во Битола, како што
тврди Едвард Лир (1848), беше се одлучила отпадоците од Црвената и Белата
касарна да ги изнесува во источниот, ненаселен дел од Битола (денес Боримечка) каде имало „едно пасиште кое служи за гробишта“.2008 „Куќата
на смртта“, пак, биле главните градски муслимански гробишта, кои се
наоѓале на ридот од северозападот, познат за цело време како Турбе, Тулбе
(Туљбе),2009 за кои Лир остави и сликарско сведоштво.
Постарите битолчани паметат и други вакви гробишта, кои ги имало
повторно на периферијата од градот. Едни, веројатно за починатите од воените состави и во првите децении од 20 век се наоѓале спроти Офицерскиот
дом (денес станбена зграда), други под денешниот Студентски (порано Воената болница), трети на просторот околу Зеленото Пазарче за доселениците
муаџири (денес нова станбена населба) итн.2010
2005. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 425
2006. д-р Александар Стојановски, Градовите на Македонија од крајот на XIV до XVII век, Инсти-

тут за национална историја-Скопје, Скопје, 1981, 56
2007. А. Матковски, П. Ангелакова, Францускиот патеписец Philippe de Fresne-Canaye во
Македонија 1573 година, Историја, год. VI, бр. 1, Скопје, 1970, 141
2008. Македонија во делата на странските патописци, 1827-1849, 655
2009. Исто, 658
2010. Сеќавање на Зухди Малик, бербер (10. 10. 2019)
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За жал, доцна е сфатено дека гробиштата во наслените места претставуваат потенцијална опасност за здравјето на граѓаните, особено доколку
биле лоцирани на висински места, зашто отпадните материи, преку подземните води, особено во врнежливи денови, се слеваат и изобилно ги загадувале семејните бунари.

Цивилните гробишта во Довлеџик
Најпознатото битолско излетничко место, Довлеџик, за кое Евлија Челеби тврди дека, според природниот раскош, било господова градба каква
никаде на друго место не можела да се сретне,2011 почнувајќи од 1830 год., по
масакрот врз Албанците, започнало да се деградира и да се напушта. Убиените Албанци, чија бројка никогаш не била утврдена, а се оперира меѓу 5001.000 лица,2012 овде добиле заедничка гробница,2013 додека во нивна близина,
во два мавзолеја, со засебни турбиња, почивале нивните водачи, Арслан беј
и Вели беј. Колективната гробница наскоро била избришана од меморијата
на битолчани, двата гроба, пак, биле излокани од брзите води на Драгорот и
со тоа споменот и за нив наполно згаснал и никој повеќе не ги спомнува.2014
По масовниот наплив доселеници од потпелистерските села, кои
најпрвин почнале поинтензивно да го окупираат западниот дел од градот,
истовремено и по зголемената бројка од католичко - протестантски заедници
и нивни покојници, за кои немало гробишта, местово станало мошне привлечно за востановување на нови гробишта, заеднички, православно - католичко - протестантски.
По договорениот и реализираниот трипартитен договор, трите заедници заеднички решиле и да настапат пред османлиската власт и да побараат на тоа место, кое во градот било познато и како Шехир Аллти (тур.
Шестиот Град), да се погребуваат нивни покојни членови, односно да се
формираат гробишта. Местово располагало со површина од 1.400 квадратни
аршини, кое, според тогашните оценки, било доволно да послужи за една
таква намена за подолг период. Во летото 1864 год. меџлисот го разгледал барањето и го дал одобрението, со укажување дека е вакафско место,
дека, како и секој вакафски имот, подлежи на закупнина. Барателите ги

2011. Македонија во делата на странските патописци, 1371-1777, 426
2012. Александар Стерјовски, Довлеџик, Во: Битола низ вековите, IV, Факултет за учители и воспи-

итувачи - Битола, Битола, 2001, 50
2013. Никола Ганчовъ Еничеревъ, Цит. дело, 352
2014. Мехмед Тевфик, Цит. дело, 209
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прифатиле укажувањата и условите и наскоро таму почнале да ги вршат
погребувањата.2015
Во 1865 год, врвејќи по патот Охрид-Битола, патеписецот Хенри Тозер
забележал гробови, но не понудил и други податоци за нив.2016
Иако одобрувањето се случило во 1864 год., традицијата за погребувања,
меѓутоа, била и постара, потврда за тоа биле, не само гробовите на убиените
Албанци, туку погребувања и на првите католици и протестанти. Меѓу нив
бил погребот и на австрискиот вицеконзул Франц Селнер, кој починал од тифус на 27 април 1863 год.2017
Следеле потоа и други, особено откако се оформиле и официјализирале
гробиштата. Еден се случил и на 12 февруари 1875 год., кога бил погребан основачот на Лазаристичката мисија, Лепавек, кому неговите колеги и ученици
му подигнале и привлечен надгробен споменик, врз кој, преку епитаф, му ги
регистрирале и делата што ги реализирал, како и идеите што требало допрва
да ги гради.2018 Тука бил погребан и генералниот конзул на Австро-Унгарија,
Франц Едлер фон Кнапич, кој овој свет го напуштил на 7 октомври 1886 год.
и на кого му било посветеното, исто така, забележително вечно почивалиште,
сосема достојно на функцијата што ја извршувал. Бил тоа многу впечатлив
мермерен саркофаг со, исто таков, впечатлив мермерен крст2019 итн.
Гробиштава натака станале интересни и користени и од припадниците
на православната вероисповед, особено за жителите од горните битолски населби, повеќето дојденци од потпелистерските села, кои, почнувајќи од крајот
на 19 век, масовно нагргнале да го освојуваат градот. Погребувањата, меѓутоа,
наскоро морале да прекинат, зашто пристигнала крајно изненадувачка општинска забрана. Додаток нејзин била и наредбата и постоечките гробови, кои
требало да се дислоцираат во активните, Светонеделски и Буковски гробишта.
Следувало реакција од незадоволното месно население кое преку општинскиот
одборник Стеван Борозановиќ, исто така, жител на горните маали, се повела
акција за отповикување на забраната, со образложение дека Буковските и Светонеделските гробишта се предалеку за нив, по што следело повлекување на
забраната.2020 Но таа не важела за долго, наскоро дошла корекција и општинска повторна одлука за забрана и за дислокацијата.
2015. Сиџил бр. 131, 1864, август 2, б р. 88
2016. Македонија во делата на странските патописци, 1864-1874, 52
2017. Од архивските документи на д-р Валентина Илиева, почесен конзул на Република Австрија до-

биени од Виена. Благодарност за отстапката на истите.
2018. Артур Друлез, Цит. дело, С. М.,
2019. Архивски материјали на д-р Валентина Илиева.
2020. Книга бр. 15, 12 ноември 1924, т. 6
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На просторот каде што се наоѓале овие гробови и денес се среќаваат
некои, дури и со убави мермерни саркофази, но според негрижата заклучокот е дека повеќето се напуштени и потврда за масовно емигрирање на населението од поблиските села и од горните градски маали. Истото, меѓутоа,
не се однесува и за католичките и протестантските гробови, тука ги нема,
ги среќаваме во новонастанатите Католички и Протестантски гробишта, во
близина на Буковските гробишта, како ново решение.

Буковските гробишта
Меѓу постарите битолски православни гробишта кои ќе станат основа
за подигање и на Српските воени гробишта, спаѓаат Буковските. Најрано ѝ
припаѓале на Патријаршиската (Грчката) црквено - училишна заедница и во
времето на основањето се наоѓале надвор од градот во близина на сè уште неоткриениот антички локалитет Хераклеја. Освен пристапната врска, која течела
паралелно со патот кој водел за Грција преку Велушина, друг пристап нeмале и
додека не биле оформени Светонеделските, биле и главните
православни гробишта.
Капелката „12 апостоли“,
која се наоѓа до работ од патна
врска, била основата врз која
наоколу се ширеле гробовите
и западно и северно и најчест
употребуван јазик и писмо
врз гробовите биле грчкиот
и грчкото писмо. Меѓу двете
светски војни, заради службената забрана за употреба друг
освен на српскохвратскиот
јазик, таквата практика престанала, но по Првата светска војна се јавил нов, рускиот
јазик, во делот каде никнале
и Руските православни гробишта. По ослободувањето,
како засебна целина и на меРан гроб со грчко писмо од втората половина
сто откратено од ридот, форна 19 век, во кој е закопан грчкиот конзул,
мирани се и Партизанските
криќанецот Лоренцо Пери
гробишта.
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Меѓу двете светски војни околу 30-те години, откако стана јасно дека
гробиштава станале претесни, преземени се зафати за нивно проширување,
па во 1935 год. откупен е плац од 2.200 метри квадратни,2021 кон коj биле придодадени и гробовите за кои никој не се грижел, практично, биле напуштени,
па откако посмртните останки им биле преместени во заедничка гробница,
ослободените места се понудиле на заинтересираните за гробови.2022 Покрај
овој, бил откупен уште еден плац со коj се овозможувало и проширување и
олеснување за пристапот до гробиштава.2023 Следела на крајот и изведбата на
оградата и на главниот влез, како и обновата на трпезаријата, за кои дел од
трошоците ги презела врз себе Oпштината.2024
На крајот се вработило и платено лице чија задача била да ги чува и редовно да ги одржува парцелите и гробовите со косење на тревата и со слични
активности, со што гробиштава станале огледни, такви какви што требало
и да бидат, на задоволство на граѓаните кои тука ги погребувале своите
покојни роднини.2025

Еврејските гробишта
Евреите, Битола ја избираат за постојано место за живеење во 1492 год.
и во неа ќе останат трајно, до егзодусот од 1943 год. Уште со првиот упокоен
сонародник одредиле и место што ќе послужи и за вечен покој на покојните
од својата вероисповед, дали тоа бил ридот, каде подоцна ќе се формираат
и денешните Еврејски гробишта, или било некое друго, османлиските документи не откриваат. Откриваат, меѓутоа, дека станала традиција закопот да го вршат сонародници врз доброволна база и со одобрение на власта и дека тоа продолжило додека наскоро не пристигнале соплеменици од
други градови, кои насилно ја прекинале востановената традиција, грубо
наметнувајќи се ним да им припадне тоа задолжение, кое, очекувано, предизавикало негодување, па и жестока реакција, по што закопот прераснал
во проблем кој дошол и до месниот суд. Во почетокот на 1627 год., група
од 55 од изреволтираните староседелци, предводени од Острог, Давид и Барух, се претставиле пред судот, носејќи со себе и релевантни документи и
побарале нивните стари права да им се вратат и да продолжат со закопот.

2021. Книга бр. 48, 10 јули 1935, т. 11
2022. Книга бр. 48, 24 август 1935, т. 7
2023. Книга бр. 67, 10 февруари 1938, т. 12
2024. Книга бр. 48, 2 октомври 1935, т. 9
2025. Книга бр. 24, 28 мај 1929, т. 15
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Судот, откако ги проверил сведоштвата и ги ислушал забелешките, ја извршил корекцијата и традицијата продолжила и понатака.2026
Гробовите кои се наоѓале на североисточниот рид од градот, во т.н.
„Еврејските гробишта“ до 1929 год. биле расфрлани насекаде, всушност,
биле на сиот рид, кое поттикна иницијатива дека е крајно време да се уредат, расфрлените од поширокиот простор да се приберат во означениот простор, нему да му се даде и целовитост со ограда, да има и посебен влез, кој би
имал и уметнички примени. Барањето дошло на дневен ред на седницата на
Одборот на Битолската општина, на 9 мај 1929 год., и по дискусијата се зазел став дека е оправдано, но дека пред да отпочне градбата треба уште еднаш да се проучи предметот и доставената техничка документација, па дури
потоа да се дозволи стартот. Задолжената комисија за проверката се состоела од Григорије Ташковиќ, општинскиот инженер, и одборниците Илија
Дарковиќ, Лазар Србиновиќ, Лазар Ќермеле и Јаков Израел и нејзина задача
била, не само да ја проучи документацијата, да излезе и на терен и темелно
да провери дали истата коренспондира со реалноста, да достави извештај за
тоа, дури да го изнесе и својот став за натамошната постапка.2027 Иако некои
побитни забелешки немала, сепак, како што истакнала, посакала да биде на
терен додека траела изведбата. Тоа и се случило, помагала во разрешувањето
на проблемите што изникнувале непланирано, советувала околу азимутот и
поставувањето на оградата, како и околу некои други, тековни проблеми.2028
Еврејските гробишта денес претставуваат културно - историски споменик, кој нуди можност да се следи долгата и бурна историја на овој етност.
Заради атакот што бил извршен врз нив за време Втората светска војна и заради идните планови, со амбиција истите да прераснат и во скромен музеј
сместен во влезниот објект, денешните битолчани барем малку треба да се
оддолжат кон своите некогашни сограѓани кои дадоа не мал прилог да ја има
Битола каква што ја имаме денес.

Протестантско - католички гробишта
Паралелно со изнуденото, мекото напуштање на гробиштата во
Довлеџик, припадниците од протестантската и католичката вероисповед
вложувале напори за изнаоѓање алтернативно решение и место за нивна што

2026. Турски документи за историјата на македонскиот народ, том 2, меѓу 9 и 17 јануари 1627 год.
2027. Книга 21, 9 мај 1929, т. 7
2028. Книга бр. 21, 28 нај 1929, т. 13, 17
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поскора замена. Идејата најпрвин проистекла од двајцата битолски конзули,
италијанскиот и австрискиот.
По упорни траѓања и доста дилеми, на крајот, сепак, било изнајдено
едно, кое, според првите проценки, наполно ги задоволувало основните
барања, било јужно од Буковските гробишта, што е најважно, било и слободно, имало само некакви лозови насади, некои и необработени и напуштени, што ќе рече, погодливо за спогодување со ретките сопственици, кон
тоа и по квадратура одговарало, било и попространо од тоа што го имало во
Светонеделските гробишта. Меѓусебната поделба на протестантски и католички гробишта предвремено била договорена, протестантската заедница
се определила за западниот дел, каде сега се наоѓа Античкиот театар, додека
на католичката ѝ припаднал источниот, кој нешто подоцна бил и ограден, па
добил и интегрален профил. Името на вториов станал Католички гробишта
„Света Сесилија“.
Откако во 30-те години од 20 век почнале организираните ископувања
на локалитетот Хераклеја, први на удар се нашле токму протестантските гробишта, кои еден по друг гроб започнале да се дислоцираат. Откако и протестантската заедница во Битола значително се намалила, решението станало
нивно и целосно пренесување во други градови низ Македонија, каде веќе
функционирале вакви гробишта и каде протестантските верници сè уште
биле во поголем број.

Католички гробишта
Случајот со Католичките гробишта малку бил поинаков. Тука тие трајно
се стационирале, добиле и тврда висока ограда, железна порта и континуирана грижа, најмногу зашто се активни. Во нив можат да се сретнат гробови
и од постар датум и со латинично писмо, но и понови, кај кои македонскиот
јазик и кириличното писмо доминираат.
Гробовите во нив скалесто се подредени најмногу заради ритчестиот простор. Со закопот се почнал од горниот дел, каде се наоѓаат и постарите гробови.
Во овој дел забележителна е и посебната мермерна плоча со наслов „Ќерки на
христијанската љубов св. Винко Павлески“, на која врежани се имињата на деветте чесни сестри, кои работеле во битолските француски училишта и кои починале во Битола. На тој список, на второ место стои името на Мери Виолет,
најзаслужната за основањето и на редот и на Француското женско училиште
во Битола, која починала на 1 февруари 1925 год. на 66 години.2029
2029. Ѓорѓи Димовски - Цолев, Мисијата на милосрдните сестри...234
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Како и во сите гробишта и во овие може да се сретне понекоја интересна, понекогаш и потресна животна сторија на упокоен. Една, поврзана е
со гроб кој се наоѓа уште на првото плато при искачувањето влево, мермерен
е, целиот е од зеленкаста боја, со додатен краен бел столб на кој се наоѓа муслимански знак од полумечечина и ѕвезда и текст. Истиот е на албански јазик
и со албанско латинично писмо. Под него има потпис од тој што го подига,
некакво албанско семејство. Починатата е млада жена од 32 години, упокоена во 1960 год. Литературата во врска со неа би исплела мошне интересна
приказна, за ќерка која застанала против националните традиции и против
семејството со својата тврда лична одлука да го гради животот самостојно и
да решава за себе сама, наспроти семејните и националните традиции, која
семејството на крајот, по смртта, се определило да го испочитува, па како
компромис нејзиното вечно почивалиште останало во овие гробишта, но сепак да нема дилеми, ставило и свој знак, свој потпис, јазик и писмо, а со тоа
се нагласила и нејзината национална припадност.

Влашки гробишта
На исток од овие гробишта и во нивна близина се наоѓаат Влашките
гробишта. Заради слободниот простор, кој кај другите гробишта видно отсуствува, овде гробовите прават слободен избор за место и се со пристојно
меѓугробско растојание. Гробиштава уредени се со патеки, тревни и други зеленила, оградени се со цврста висока ограда, личат на упокојувалишта што
шират околу себе спокој и инспиративни евокации. Во нив се влегува преку
две доминантни железни порти од патот што води за Бистрица, од кои, над
главната стои натписот „Mârmintsa armâneshti“.
Првичната основна причина за нивното настанување е тековна,
дневна политика, најмногу онаа во врска со патријаршискиот жесток отпор
упокојувањето на национален првенец и носител на преродбата на Власите,
Апостол Маргарит, да биде погребан во дотогашните, традиционалните, Буковските гробишта, каде без проблем дотогаш биле закопувани сите од оваа
етност.
Во подрачјата на Турската Империја, најмногу во Северна Грција и
Македонија, каде биле сконцентрирани седиштата на Власите, со припомош
на романската пропаганда, потоа и на лазаристите од Битола, најмногу на супериорот Жан Клод Фавејриал, Апостол Маргарит беше ја засилил борбата
на Власите да им се даде право да отвораат училишта и да учат на свој мајчин
јазик. Во страв дека тоа ќе стане инаугурација и на посебен влашки национален идентитет, кратење и на виталното грчко стебло, кое го застапувале
и за кое се бореле и многу Власи, патријаршистите жестоко беа застанале
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против било какви обиди во тој правец. Но, тој процес веќе беше зафатил
длабоки корени кое ништо повеќе не можело да го запре. Во Авдела и Клисура, како во 20-на други влашки места, веќе работеле приватни училишта
на влашки јазик благодарејќи токму на посебниот ангажман на овој национален водач, кој наскоро станал е и генерален инспектор за сите вакви
школи (1878).2030 Големиот национален занес и промените што се случувале
во меѓувреме на политички план, беа го забележале и дипломатските претставници на странските земји,2031 истиот беше ги понесол и сонародниците
кои работеле и живееле и надвор од татковината, од каде не само што пристигале морални, но и многу значајни материјални поддршки. Меѓу другите,
Д. Гергадис, трговец од Крајова, испратил 1.000 наполеони за таа битка, силогот од Галац, 500 ливри и така по ред, како и многу писма кои биле „полни
со патриотизам што трогнуваат“.2032
Таквата Апостолова дејност сосема очекувано предизвикала жестоки
реакции среде патријаршистите, биле преземени и неколку обиди и за негова
физичка ликвидација, од чии последици, во есента 1903 год., тој и ќе почине.
Сега, пак, настана нов, многу тежок меѓунационален проблем, каде ќе
му биде вечното почивалиште и кој ќе го испрати до гробиштата и ќе го опее,
зашто веќе бил анатемисан и откажано му било правото за вечен покој во Буковските гробишта и за грчки свештеници да го отпратат.
Така, во трка со времето, а додека се изнајде место, додека не стигне
и одобрение за закоп на друго место, иако мртов морал да чека разрешение, односно да биде балсамиран. За тоа време во влашката заедница паднал
предлог да се откупи поголема нива во близина на Буковските гробишта и
таму да му биде неговиот вечен покој. Во меѓувреме се изнашле и 10 влашки
свештеници кои пристигнале од 17 влашки населби и во присуство на романскиот конзул и дел од дипломатскиот кор, како и пред бројни граѓани,
најмногу Власи, Апостол станал првиот кој бил закопан во таа нива, која
малку потоа послужила и за други покојници, за отсега станала виканите
Влашки гробишта. Милтон Манаки тоа беше го регистрирал и на филмска
лента, која стана и трајно сведоштво за едно крајно драматично, бурно и несфатливо време гледано преку денешна диоптрија .2033
Вечното почивалиште на Маргарит со својата надгробна изведба
во прилепскиот сивец и со камената пластика денес е централно дури и

2030. Артур Друлез, Цит. дело, 40
2031. Документи од виенската архива за Македонија од 1879-1903, 72
2032. Македонија во делата на патописците, 1889-1897, 156
2033. Ристо Палигора, Цит. дело, 35-41
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најубавото во гробиштава. Обградено е со четиристрана железна ограда, има
подно постолје над кое стои саркофаг и впечатливо мермерно торзо, од кое
покојникот со исправена глава и гордо гледа кон изгревот на сонцето.
Вториот ваков тензичен закоп од влашката заедница, кој се случил
дури истата, 1903 год., доживеал иста таква меѓунационална драма и набој.
Патријаршистите беа веќе решиле нивата каде бил погребан Маргарит да не
прерасне во трајни Влашки гробишта. На денот на закопот, не само домот на
покојникот и целата околна регија биле тврдо блокирани од патријаршисти
од сите возрасти, наоружани со палки и други тврди предмети. Во обид
покојниот да се изнесе од домот, настанал жесток физички судир меѓу двете
групи, при што морала да интервенира и османлиската служба задолжена да
го чува редот и мирот, специјално доведена за оваа прилика. Постоела сосема реална опасност да дојде и до несакана завршница, па со припомош на
трезвени и толерантни претставници од обете страни, се изнашло соломонско решение, покојникот да не биде закопан покрај Апостол Маргарит, туку
во Светонеделските гробишта и да не биде испратен и опеан од свештеници.
Но и тоа било само прикриена маска, залудените грчки националисти, другиот ден многу рано, речиси во ноќните часови, довеле грчки свештеник, го
откопале мртовецот, го опеале на грчки јазик и повторно го вратиле назад
во гробот.2034
Починатиот се викал Христо Димитри, а случајов како посебен, предизвикал поширок интерес и во научните истражувања.2035
Крајот на драматичната приказна со Влашките гробишта, инаку,
стана онаков, каков што се и очекувал, по првите упокоени сосема ретки
покојници Власи по Маргарит, отпочнале да се редат и други и на крајот изнудената нива прераснала во посебни национални, Влашки гробишта.

2034. Пандели Цали, Цит. дело, 53-55
2035. Христо Силяновъ, Освободителните борби на Македония, т. 2, София„ 1943, 262; Никола Ми-

новски, Дејноста на странските пропаганди во Битола и Битолско во предилинденскиот период,
Во: Битола и македонско-српските културни односи и врски, 250
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Бурса, 420
Бустани Халил ага, 20
Бутела, 9
Бутели, 9
Бутурац, Станко, 362
Бухарали Баба, 341
Бучин, 494

В
владика Варнава, 498
владика Венедикт, 502, 504
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патријарх Варнава, 519, 520
реката Вардар, 470
село Вардино, 508
Вајганд, Густав, 370
Валона, 471
Вангел Карапаша, 420
Вараљевец, Горен, 491
Вардарска Бановина, 56, 333, 336, 337,
386, 451, 455, 474
Варна, 420
Варош, 99, 100, 101, 112, 123, 128, 219
Васиќ, Милош А., 321
Василев, Владимир, 122
Василев, Доре, 145
Василевски, Мишко, 297
Василиј Втори, 14
Василики, 127, 143
Васиљевиќ, Александар, 265
Васко адвокатот, 265
Вафијадис, 147, 208
Вафијадис, д-р, 171
Вафијадис, д-р Димитри, 139, 143
Вахид ефенди, 300
Везенков, Стојан, 32, 35, 254
семејство Везенкови, 254
Velešanov, Dragan, 369
Велес, 111, 212, 301, 307, 358, 402, 404,
434, 443, 468, 471, 472, 473, 474,
475, 476, 477, 508
Вели беј, 79, 524
Велимировиќ, д-р Мил., 65
Велимировиќ, Николај, 217, 461, 514
Велјановски, Димитар (Митко), 72,
116, 253, 407
Вело Гиго Топал, 155
Велушина, 116, 444, 526
Верија, 511
Веселиновиќ, Стева, 220
Виена, 120, 309, 469
Викторија, 141
Викторович, Виктор Иванович, 363
Виолет, Мери, 529
Витали, 469
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Вишко, Али, 47, 50, 58, 237, 239, 260,
291, 295, 392, 403, 405, 410, 413,
415, 419, 467, 468
владика Григориј, 145
Владика Јосиф, 222
владиката Јосиф, 44
Владимир, 156
Владислав, Иван, 14, 199, 484
Владислав, Иван, внук од брат на цар
Самуил, 9
Влашко, 409
Влашко Маало, 512
Воден, 69, 117, 212, 444, 466, 468, 469,
470
Волксбунт, 86
де Вос, Марсел, 84, 146
Вранчиќ, Антун, 98
Врање, 347
Врањевци, 285
Вујовић, Бан. М., 73
Вукмановиќ, Светозар-Темпо, 215
Вуко, 272
Вукомановић, Вукоман Ч., 237, 383,
462, 496
Вукомановић, Вук. Ч., 86

Г
митрополит Григориј, 496, 516
отец Герасим, 374
Гагачев, инж. агр. Вангел, 188
Гагиќ, Елена, 110
Ѓакомети, 318
Галац, 531
Галон, Силвано, 89
Гаџовски, Стево, 2
Гевгелија, 347, 476
Гега Маале, 314
Гега Маалеси, 106
Гега Маало, 177
Генимаале, 374, 375, 376
Гени Маале, 176
Гени Маало, 175
Генов, Георги, 345
„Битолско десеткнижие“

Генут, 469
Георги, 268
Георги Генов, 399
Георгиев, Борис, 210
Георгиеви, 122
Герасим, 370
Гергадис, Д., 531
Германија, 75, 84, 85, 86, 87, 207, 310,
336, 442, 501
Гине од село Смилево, 253
Гинов, Тома, 274
Главинче, 154
Главинче, Никола, 275
Главинче, Сотир, 153
Глоковиќ, Г., 55
Глушченко, Павел С., 259
Гогин, Александар, 259
Гогу, Александар, 242
Гогуса, 431
Гојковиќ, 62
Гокче Бунар, 30
Големо Езеро, 335
Големото Езеро, 334
Голц, Колмар, 458
Гопчевиќ, Спиридон, 134, 330
Гопчевић, Спиридон, 134, 299, 309,
331, 402, 414, 415, 448, 459, 503
Горна и Долна Маала, 162
Горна чаршија, 426
Горниот Дрвен Пазар, 192
Горниот Парк, 177, 453, 454, 488
Горно Оризари, 67
Горно средсело, 245
Ѓорче Неделко, 112
Гостиражни, 473
Гошева, проф. д-р Вера, 250
Гошевски, Трајан, 77
Градски парк, 273, 449, 450, 451, 459,
462
Градско, 300, 468, 472, 477, 478, 479
Граешница, 16
Грамата, Димитрија, 258
Грамос, 124
Грамосли, Ѓорѓи, 100, 508
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Грац, 269
Грдан, Димитар, 293
Грданов, Матеја, 253
Грдано, Димче, 352
Гревена, 468
Григориј владиката, 345
Григориј, митрополит, 344
Григорович, Виктор Иванович, 9,
13, 34
Груевски, Љубомир, 219
Груевски, Љупчо, 309
Грујиќ, Даринка (Меибл), 348
Грујоски, д-р Трајче, 215, 351
Грујоски, Трајче, 136, 192, 275, 399,
400, 404, 441, 474, 478
Групчев, Иван, 293
Грција, 11, 28, 75, 168, 177, 178, 315,
432, 434, 444, 478, 526, 530
Губерина, 154
Гулевски, Александар, 219
Гули, Питу, 345
Гургур Чешма, 445, 446
Гурман, 136
Гусев, Валериј, 55, 354, 519
Густинчич, инж. Драгутин, 270

Д
гази Коџа Даут паша Узунчаршили,
420
поп Димо, 492
село Десово, 398
Дабижив, 96
Дабижив, христијанска населба, 130
Давид, 527
Давидовиќ, Љуба, 220
Давков, Атанас, 273
Давкови, 126
Дадо, Цветко, 34
Далип ефенди, 47
Дамјанович, Александар, 259
Дамјановски, Никола, 71, 265
Дамјановски, Ристе, 265
Данабаси, Домника, 339

538

Данабаш, 173, 179, 180, 205, 273
Данабаши, 199
Даничић, Ђуро, 99
Даринка, 263
Дарков, Веле, 508
Дарковиќ, 251
Дарковиќ, Димитрија, 382, 385
Дарковиќ, Илија, 226, 242, 269, 418,
459, 528
Дарков, Илија, 262
Дарковски, Димитар, 263
Дарковски, Димко, 264
Дарковски, Илија, 263
Даут паша, 252
Дебар, 19, 254, 278, 301, 410
Дебарска каза, 35
Девеани, 400, 445, 446
Деде Агач, 469, 470
Дедијер, д-р Јевто, 106, 114, 115, 124,
206, 214, 395, 396, 482
Делијанов, Отец Ристо, 498
Дембел Чаршија, 397, 398, 399, 458
Демирај, Шабан, 313
Демировиќ, Абас, 491
Демировски, Ајри, 107, 158
Демирхисар, 254, 275, 278
Демир Хисар, 468
Демирша ефенди, 300
Дерншвам, Ханс, 98, 103
Дероко, Александар, 520
Десоецо, 398
Дијаманди, 152
Дијан, 34
Дикова, Гордана, 141
Диков, Алексо, 140
Диков, Методија, 140
Диков, Сотир, 140
Диковци, 208, 274
Димевски, Славко, 351
Димески, д-р Димитар, 288, 290, 292,
293
Димиќ, 52
Димиќ, Ѓорѓи, 410
Димитри, 285
Александар Стерјовски
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Димитрие, аптекар. види, Чопи;
Димитриевски, Мито, 77
Димитрија, 127, 392
Димитријевиќ, Анастас, 188
Димитријевиќ, Ристо, 166
Димитријевиќ, Ташко, 436
Димитријевски, Марјан, 85
Димитријевски, проф. д-р Марјан, 80
Димитриу, Елена, 378
Димитриу, Јоан, 339
Димитриу, Јован - Пиника, 340, 365
Димитриу, Теохар - Пиника, 339
Димитри, Христо, 532
Димитров, м-р Никола В., 185
Димитров, Никола В., 208, 254, 274,
275, 278, 279, 330, 427
Димитровски, Д., 146
Димитровски, Димитар -Такец, 150
Димитровски, дип. инж. Димитар,
436
Димитровски, дипл. арх. Димитар,
179
Димитровски, инг. арх. Димитар, 107
Димитровски, Томаќи, 107
Димко Паша, Димко Сараф.
види, Радев, Димко
Димко Штипјанчето, 399
Димовска, Милица, 174
Димовски, Ѓорѓи, 40, 62, 69, 185, 291,
295, 347, 360, 369
Димовски, Ѓорѓи - Цолев, 9, 11, 13,
14, 78, 100, 165, 166, 175, 199, 279,
347, 502, 504, 505, 508, 529
Димо од Велес, 34
Димо Папуџијата, 357
Димчов, 437
Динев, Ангел, 294
Диово, 89
Диоген, 125
Дипол, Денис, 500
Добрев, Живко, 344
Добрица, 97
Добровени, 179
Добромири, 69
„Битолско десеткнижие“

Добро Поле, 83
Доброслав, 97
Доброслава, 97
Довлеџик, 18, 19, 78, 79, 89, 213, 439,
440, 445, 516, 524
Doklestić, Ljubiša, 11, 18
Докси, 496
Долг Манастир, 12
Долната Чаршија, 356
Долно средсело, 245
Дореви, 145
Драгор, 13, 71, 79, 95, 102, 115, 116,
118, 119, 120, 129, 135, 162, 163,
165, 175, 176, 182, 183, 203, 225,
226, 233, 235, 242, 246, 251, 252,
254, 260, 263, 274, 286, 287, 298,
299, 308, 312, 321, 331, 332, 350,
392, 395, 398, 418, 419, 428, 436,
454, 457, 464, 487, 524
Драгош, 454
Дракул, Симон, 129, 290, 291, 293, 294
Драма, 307
д-р Аристидес, 368
Драч, 465, 468, 469, 471
Дрвен Пазар, 327, 356, 405, 522, 523
д-р Ѓорѓи, 127
д-р Дума, 251
д-р Едит, 345
д-р Кожул, 475
д-р Косиќ, 138
д-р Медонса, 165
д-р Наталија, 268
д-р Никола Татарчев, 125
Дровен, 81
д-р Пастор, 127
д-р Продром поп Симеон, 269
д-р Рајс, 185
д-р Спахо, 475
д-р Туџаров, 178
Друлез, Артур, 347, 413, 463, 500, 520,
522, 525, 531
д-р Чопи, 74
Дубови, д-р Јан, 217, 261, 272, 382, 519
Дума, д-р Александар, 418
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Дупка, 16
Дурлез, Артур, 362, 458
Душан, 270

Ѓ
Ѓорѓевиќ, Аца, 342
Ѓорѓевиќ, д-р Никола, 380
Ѓорѓевиќ, Крста, 242
Ѓорѓи, 34
Ѓоргиев, Зоран, 167
Ѓорѓиев, Зоран, 166
Ѓоргиев, м-р Драги, 23, 45, 94
Ѓорѓиев, Петар - Калица, 399
Ѓорѓиевска, Аница, 95
Ѓорѓија, тимлерот, 236
Ѓорѓи од Богоцко, 34
Ѓорѓи Ристовски, 137
Ѓорѓо од с. Дреново, 34
Ѓорески, Владо, 10, 190
Ѓупска Маала, 176, 180, 187
Ѓупски Баир, 177
Ѓурѓевиќ, Милован, 475

Е
Евгениј. види, Ристовски, Ѓорѓи
Евгенија, 262
Еврејско Драгор Маало, 162
Еврејско Маало Река, 162
Евренос бег, 11
Евроазија, 77
Европа, 14, 17, 68, 73, 78, 85, 110, 149,
162, 169, 171, 204, 234, 306, 340,
405, 469, 471, 472
Егејско Море, 76
Египет, 365, 497
Егри Каш, маало, 102
Егри Каш Маало, 209
Един, Џелал, 413, 522
Едит, 346
Едрене, 21, 23, 491
Ејуб паша, Ахмед, 59
Економовиќ, 261
Елбасан, 300, 468
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Елена, 236, 377
Елена, сопругата на Теохар, 377
Емин ефенди, 49
Емини Султан, 522
Емир бег, маало, 102
Емир Маало, 114, 206, 214, 328, 464
Емир Челеби Маало, 22
Енвер беј, 370
Енглеџе, Веле, 508
Ени Маало, 462
Ени Махле, 175
Еничерев, Никола, 323
Еничеревъ, Никола Ганчевъ, 28, 31,
51, 324, 444, 502, 505, 524
Ениџе, 111, 495
Енсекер, У., 501
Епинал, 84
Епир, 178
Ерифили, 177
Етхем ефенди, 300
ефенди, Али, 322
Ефенди, Мехмед Назми, 341
Ештреф ефенди, 300

Ж
Жагар, Херма, 269
Жан Жозеф Лепавек, 357
Живковиќ, Хаџи Никола, 254
Живковић, Трајан, 305
Жинзифов, Рајко, 509
Житни Пазар, 245, 389, 391, 392, 395,
485
Жоглев, проф. д-р Златко, 522

З
Завоев, Петар, 134, 414
Завоевъ, Петръ, 134, 313, 350, 411,
414, 445, 447, 517
Загреб, 190, 453
Заде, Солак, 14
Заим Ахмед ага, 20
Замаули, 143
Замаули, д-р, 143
Александар Стерјовски
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Замаули, д-р Михајло, 143
Занданџи Маало, 281
Зариќ, Василије, 72
Зарчевиќ, Ираклије, 53
Зарчевић, Мих. Р., 432
Заткарпатието, 379
Заткарпатска Русија, 380
Зашов, Благој, 495
Зволу, 52
Здравева-Маретиќ, Здравка, 213
Здравковиќ, Станоје, 437
Здравковска, Жанета, 415
Зекирија ага, 300
Зија бег, 120
Зија, Кенан, 120
Зилхер, Фридрих Филин, 310
Зиса, Сотир, 146
Зис, Леонид, 259
Зисовска, Ленче, 146
Златан, 266
Злокуќани, 177
Зографски, Данчо, 294
Зографски, проф. д-р Данчо, 300, 406,
466, 468, 469
Зози Крушевеанул, 405
Зотовиќ, 410
Зулфиќар, 103
Зумбурли, 102
Зумбурли (денес Арнаут Маало), 244
Зухди, берберот, 245

Ѕ
Ѕинѕифица, Марија, 509

И
Ибишо, Јован, 508
Ибраим, 489
Ибраим, Хаџи, 309
Ибрахим, 307, 308
Ибрахим ага, 20, 282
Ибрахим, Али, 420
Ибрахим ефенди, 49
Ибрахим-паша, 390
„Битолско десеткнижие“

Ибрахим, Џафер, 407
Ибри, 111, 369
Иван, 145, 156
Иванов, 151, 152
Иванов, Илија, 150
Ивановски, Владимир А., 296, 297
Ивановски, Јован, 181
Ивановски, Менде, 453
Ивановски, Тоде, 453
Ивановъ, Й., 9
Ивановъ, Йордан, 9
Идриси, 12
Идриси, географ, 9
Изет паша, 120
Измир, 107
Изник, 420
Израел, Јаков, 311, 528
Илиева, д-р Валентина, 525
Илиевска, Соња, 178
Илиевски, Пеце, 2
Илија, поп, 285
Илиќ, Александар, 372
Илиќ, Воислав И., 313
Илми Мумтаз ефенди, 300
Иљашевич, Валентин, 342, 348
Имарет Маало, 290, 321, 341, 348,
486, 522
Имер бег, Февзи, 58
Иналџик, Халил, 18
Индија, 300
Ине бег Маало, 21
Инџеџијан, Хугас, 16, 464
Ирби, 12, 212, 358
Иричекъ, д-р Конст., 334
Иса-бег, 321
Исмаил, Али, 392
Исмаил ефенди, 47
Исмаил, Зија, 304, 373
Исмаил паша, 466
Исмаил Рахми ефенди, 49
Истанбул, 126, 213, 306, 334, 370, 420
Истомена, Наталија, 268
Истра, 76, 269
Исхак-бег, 321
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Исхак, Фетах, 484
Исхак челеби, 96, 98, 323, 421, 485
Италија, 75, 76, 90, 154, 300
Ицо од Крушево, 34

Ј
владика Јеротеј, 512, 513
епископ Јеротеј, 515
епископ Јосиф, 442
поп Јован, 492
прота Јеремиќ, 496
Јагодина, 307
Јадранското Море, 28, 300, 471
Јаков, 165, 302
Јанакиевски, Т., 306
Јанакиевски, Томе, 14, 95
Јанина, 300, 467, 468
Јанински, Али паша, 424
Јани од Битола, 34
Јани, Тодор, 35
Јанко, 263
Јанковиќ, 475
Јанковиќ, В., 220
Јанковиќ, Ѓуро, 474
Јанковска, Данка, 165
Јанчевска, проф. д-р Љубица, 84, 89
Јарошенко, 65
Јасминка, 156
Јахи ефенди, 49
Јевтиќ, д-р Павле, 65
Јевтиќ, Никифор, 150, 335
Јени Маало, 251, 502
Јени Мале, 175
Jenneys, E. W., 369
Јефремов, Кирил, 259
Јефтиќ, 251
Јефтиќ, Никифор, 413, 416, 419
Јиричек, Константин, 99
Јоан, поп во Варошот на град Битола,
100
Јован, 35, 263, 366
Јован, Димо, 102
Јован и Мијал, 179
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Јованова, д-р Марија, 208
Јовановиќ, Владо, 354
Јовановиќ, П., 192
Јовановиќ, Чеда, 354
Јовановски, Владимир хаџи, 378
Јован, од Турбе маало, 102
Јован Хаџи Васиљевић, 60
Јовичиќ, м-р Вас., 65
Јовновић, Велибор З., 399
Јовче бунар, 444
Јовчевски, Јовица, 160
Јонке, Славка, 371
Јосип, 270
Јосиф, епископ, 225
Јосиф, митрополитот, 377
Јохан Хан, 119
Југославија, 68, 73, 75, 76, 215, 223,
268, 411, 435
Јужна Албанија, 78
Јумрук баба, 522
Јуруковски, Томе, 127
Јусуф ефенди, 49
Јусуф телакот, 330
Јусуф челеби, 101

К
архитект Кузмен, 516
мис Камерон, 371, 372
отец Константин, 504
Хр. Константинов, д-р Милош, 482,
522
Кавадарци, 147
Каваев, Филип, 459
Каваза, Иван, 421, 464
Каваци, 235
Каддуси Баба, 341
Кади Ахмет ефенди, 396
Кади заде Ахмед ага, 20
Кадиќ, Милутин, 432
Кадри ага, 437
Кадрие, ќерка на Мехмет, 422
Каетана (Блага Вода), 334
Каетана (Благата Вода), 213
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Кажиќ, Милутин, 456
Каифа, Али, 489
Кајгас, 244, 314, 381
Калаузи, д-р Јован, 161
Калверт, 170
Калверт, Чарл, 169, 300
Кале Баир, 14
Калеши, Хасан, 425
Kaleši, D-r Hasan, 11, 95, 96, 323, 326,
389, 403, 421, 425, 481, 483
Kaleši, Hasan, 96
Kreşevljanović, Hamdija, 256
Калина Чешма, 16
Калугерица, 16
калфа Димо, 35
Калфа, Хаџи, 464
Камениот Мост, 251
Камен Мост, 131, 410
Кан, 469
Кандилчев, 181
Кандилчева, Мила, 180
Кандилчев, Димитар, 180
Кандилчеви, 180, 431
Капустин, Атонин, 10
Караѓорѓевиќ, А., 65, 220
Караѓорѓевиќ, Александар, 22, 158,
215, 218, 225, 226, 227, 228, 377,
411, 456, 510
Караѓорѓевиќ, Ѓорѓи, 120
Кара Дибак Маало, 488
Каракол, Ченгел, 293
Караманди, Елпида, 349
Каранфилов, Анастас, 349
Каранфилов, Ѓорѓи Стефанов, 420
Каранфиловски, Никола, 106
Кара Оглан Маало, 22, 98, 322
Карапашовски, д-р Наум, 410
Кара Табак Маало, 393
Караџа беј, 97
Караџовски, Ѓорѓи, 508
Каринте, Елени, 153
Карлова, М., 134, 200, 519
Карлова, Русинката М., 111, 197
Карпов, Глигор, 432
„Битолско десеткнижие“

Касаљ, 382
Касаљ, инж. д-р Мирослав, 273, 382
Касим паша, 340
Касим Челеби Маало, 102
Касим Челеби Маалото, 244
Кацујани, Константин, 124
Квартот Димитри, 50, 118, 171, 177,
182, 206, 207
Кварт Робев, 128
Келблу, 258
Ќемал беј, 460
Кемал, Мустафа, 45
Ќенан беј, 437, 453
Керестеџијата, Ташко, 264
Ќерестеџијата, Ташку, 275
Керимовиќ, Даут, 417
Керимпашино Брдо, 225, 442
Керимпашин Парк, 437, 456
Керимпашин Рид, 437
ќерка на Атанасије Сотировиќ, 454
ќерка на Ристе, 36
ќерка на Тимуршах, 261
Кермеле, Лазар, 72
Ќермеле, Лазар, 528
Кесарија, 127
Кети Герас, ќерката на Сотировиќ,
451, 454
Кетхуда, Мехмед, 493
Кина, 380
Кинам, 11
Киријаз, 370
Киријаз, Ристо, 150
Киријакис, Константинос Георги, 125
Кирил, 156
Кирјазовски, Ристо, 173
Ќирковиќ, Јован, 302, 431
Кирхор баба, 521, 522
Кичево, 272, 386
Клајиќ, Радомир, 433
Клеопатра, 97
Клисе, 101, 169
Клисура, 531
Ковата, 419
Кожани, 78

543

ГРАДБИ

Кожуваро, Николе, 186, 187
Кожул, 474
Козјак, 468
Козмеску, Коста, 453, 460
Коломонос, Исак Калов, 302
Коломонос, Исак С., 165, 302
Кол, Хариет, 369
Колц, Голмар, 408
Коминовиќ, Цветан, 453
Комнина, Ана, 11
Конески, Блаже, 11
Константин, 36
Константинов, Ангеле Робе, 345
Константинов, д-р Милош, 294
Константинов, Душан, 309
Хр. Константинов, д-р Душко, 257,
424, 425
Константиновиќ, Стојан, 376
Константинови, Милош и Душко,
425
Константинов, Милош, 136, 522
Константинов, Милош Хр., 328, 330
Константинов, Павле, 398
Константиновски, Ѓорѓи, 263, 264,
273
Константиновски, Милош Хр., 278,
279
Константинопол, 44, 103, 183, 299,
300, 370, 444, 482
Копачка, 139
Копачка, Атанас, 508
Корзика, 270
Корча, каза, 34
Ќосе Ахмед Зекирија паша, 35, 36
Косово, 299, 300, 430
Коста, 261
Коста и охриѓанецот Алекса, 34
Коста сапунџијата, 493
Костиќ, Тодор, 253
Костић, Јов. Д., 476
Костов, Владимир, 230
Костов, Кирил, 136
Костовски, Тодор, 146
Костур, 34
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Котевиќ, Коста, 332
Котев, Петруш, 376
Кочани, 301
Кочанковска, Весна, 311, 424
Кочанковски, Јован. Д., 297
Кравари, 444
Крагуевац, 146
Краиничанецъ, Тодоръ, 145
Крајова, 531
Кралска Југославија, 195
Краснух, д-р Влад., 65
Кратово, 116
Крек, 474
Кременица, 454, 471
Кренски, 229
Крива Воденица, 14, 59, 85, 86, 87,
445, 454
Кривашија, Лазар, 400
Кривашија, Лазо, 140
Крккардаш, 482
Крк Кардаш, 19
Крклино, 19
Крстевски, Александар, 131, 341, 359
Крстиќ, Даринка, 409
Крстиќ, Мисет, 452
Крстиќ, Тома, 195, 261
Крстоар, 468
Крулеј, 249, 258
Крушево, 35, 71, 144, 253, 254, 262,
325, 336, 386, 415
Крф, 270
Кузинери, Еспри-Мари, 255
Кузмановиќ, 251
Ќука, Васил, 280
Ќука, Зози, 280
Ќука, Кости, 280
Ќука, Пренда, 280
Кукуречани, 103, 408
Кукуш, 508
Кулоглу Хасан, 285
Куманово, 72
Кунце, 229
Курдерес, 131, 155, 177, 233, 410
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Регистар

Л
село Лажец, 497
де Лавижери, Тиво, 81
Лавци, 59, 102
Лазаревски, Ѓорѓи, 310, 383
Лазаревски, проф. Ѓорѓи, 87
Лазаровска, Гордана Филиповеска,
99
Лазаровска, Гордана Филиповска, 14,
95, 464
Лазарополе, 511
Лазиќ, 319
Лазиќ, Мих. С., 318
Лазиниќ, д-р Душан, 496
Лазичиќ, д-р Душан, 380
Лазичиќ, Душан, 521
Лазичић, Љуб. Д., 354, 381, 474, 476
Лајпциг, 469
Лала, Димитрие, 207
Лала, Стерјо, 124
Ла Мале, 165
Лапе, Љубен, 159, 408
Лариса, 10, 20, 421, 465, 467, 468, 469
Ла Табана, 163
Леали, 440
Леар, Хенри Остин, 405
Лебеле, Ставре, 253
Леже, Ед., 249
Ленски Мост, 178, 235, 394, 405
Ленски Пазар, 242, 245, 394, 506
Лепавек, Жан Жозев, 179
Лепавек, Жан Жозеф, 131, 413, 498,
500, 525
Лерин, 57, 69, 73, 80, 449, 468, 470
Лешњаревиќ, Петар, 220, 221, 266,
269, 376, 450
Лешче, 392
Лила и Марина, сестри близначки,
427
Лиле, ќерката на Ташули Палигора,
177
Лилин, Ѓорѓи Танковски -, 81, 89
Липја, 16
„Битолско десеткнижие“

Лир, Едвард, 111, 116, 117, 121, 122,
523
Лобри, 185
Лозана, 147
Лојзе, Долинар, 223
Locke, W. E., 369

Љ
село Љубојно, 409
Љубица, кнегиња, 254
Љубљана, 266, 453
Љубојно, 166, 190

М
поп Михаил, 492
село Магарево, 411, 468, 508
Маалеси, Бејлер, 123
Маало Али Чауш, 486
Маало Дабижив, 96, 128
Маало Двегреди, 177
Магарево, 239
мајстор Коста од Населич, 34
мајстор Никола, 34, 35
мајстор Никола од Смилево, 35
мајстор Петран од Крушево, 35
мајстор Стојан од Прилеп, 34
мајстор Хасан, 35
Макаренко, К., 393
Макаренко, Константин, 268, 385
Македонија, 10, 11, 18, 59, 65, 72, 77,
78, 99, 105, 129, 131, 149, 183, 193,
212, 220, 236, 250, 286, 314, 321,
335, 345, 346, 352, 362, 370, 377,
382, 426, 430, 434, 444, 469, 471,
473, 478, 479, 492, 529, 530
Македония, 9
Македонски, Александар, 12
Македонски Брод, 275
Максимовиќ, Јован, 380, 515
Малик беј, 113, 122
Малик, Зухди, 133, 414, 523
Манаки, 158
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Манаки, Милтон, 60, 72, 90, 145, 442,
459, 531
Манди од село Писодер, 404
Маневић, Т., 239
Мани, Едвар, 443
Мани, Едвард, 29
Манчев, Васил, 288, 292, 359
Маргари, 253, 261
Маргарит, 253
Маргарит, Апостол, 530, 532
Маргарит, мајсторот, 24
Маренко, Евгениј Кр., 259
Маретиќ, Здравка Здравкова, 252
Марија, 36, 152
Марика, 152
Маринковиќ, д-р Влад., 65
Мариово, 79
Марковиќ, Едо, 134
Marković, Edo, 240, 411, 458
Марковски, Трајче - Шнајдеро, 156
Марсеј, 224, 270
Маслинков, Ѓорче (Ѓорѓи) Ристов,
186, 262
Маслинков, проф. д-р Божидар, 262
Масот, 167
Матковски, А., 105
Матковски, А., 307
Матковски, Александар, 10, 14, 281,
282
Матковски, д-р Александар, 422, 495,
523
Матовъ, Д., 408
Махмуд ага, 236
Махмуд бег, 308
Махмуд ефенди, 98, 300
Махмуд ефендија, 440
Махмуд Селим, 47
Махмуд челеби, 98
Мацали, 124
Мацалис, М., 192
Мацалис, Михаил, 192
Мачески, Спиро, 352, 397
Мачкиќ, Петар, 272, 453
Маџар Маало, 175, 177, 243
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Мегаломајсторо, 205
Мегленци, 69
Медонс, 263
Медонс, заболекар, 264
Мекензи, 12, 111, 212, 358, 369
Мекнил, Џон, 469
Мелиха, 370
Мелников, Иван, 510, 512
Мемсуддин, шејхот, 341
Мете од Крушево, 35
Метјус, Мери, 346
Метјус, Мери Л., 106, 346, 369, 370
Методи, инж., 268
Метхат ефенди, 300
Мехмед, 252, 327, 391
Мехмед IV, 420
Мехмед ага, 20, 103, 421, 422
Мехмед ага, син на Хасан, 396
Мехмедали ефенди, 47
Мехмед бег, 102, 321, 326
Мехмед Втори, 482
Мехмед ефенди, 47, 260, 437
Мехмед Освојувачот, 22
Мехмедоглу, м-р Филиз, 57, 316
Мехмед паша, 23, 490
Мехмед Тевфик, 98
Мехмед терзи, 392
Мехмед Четврти, 465, 488
Мехмет Тахир ефенди, 49
Мехмет Фаик ефенди, 49
Мехмет Халил ефенди, 49
Мечкар Маало, 176, 487, 496
Мизрахи, Аврам Ј., 166
Мизрахи, Пепи, 166
Мијачијата, 163
Микена, 10
Миладинов, Димитрија, 27, 283, 287,
288, 359
Миладинови, Братя, 289
Милано, 34
Милер, Јозеф, 26, 118, 148, 404, 421,
503
Милетиќ, Тома, 472
Миличевић, Ж., 42, 62
Александар Стерјовски
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Милјовски, Кирил, 77
Милојевиќ, Г., 498
Милошевиќ, 65
Милошевиќ, Крста, 56
Миневски, Блаже, 415
Минов, Мице, 122
Миновски, Димче, 451, 491
Миновски, Никола, 81, 89, 345, 532
Минолски, Тоде, 486
Минхен, 501
Мирахор, 21
Миризливи Ливади, 36
Миросављевиќ, Душан, 250
Мирослав, 97
Мирчевска, проф. д-р Катерина, 84,
89
Мисирков, Крсте Петков, 359
Митев, А., 369
Митрески, Димче - Јавашо, 296
Митровица, 469
Миту (брат на Манди), 404
Михаилиди, 251
Михаилиди, Филип, 418
Михаиловић, Константин, 15
Михајлови, 180
Михајловиќ, Тодор, 57, 303
Михајловски, Аргир, 178
Михајловски, Роберт, 137, 200, 253,
278, 485, 509, 510, 518
Мицевски, м-р Силјан, 2
Мишајков, д-р Константин, 507
Мише Железаро, 265
Мишиќ, 151
Мишиќ, Лазар, 442
Младенова, Марија Ив., 342
Могила, 325, 422
Мозер, Били, 228
Мојсо, 235
Момидиќ-Петкова, Радмила, 35
Момидиќ, Радмила, 213, 252, 485
Момчиловиќ, Миливоје, 223
Монастир, 9, 10
Монев, Љубиша, 50
Морис, Жак, 166
„Битолско десеткнижие“

Москополе, 124, 177
Мостот кај Сали, 175, 176
Муарем бег, 327
Муарем терзи, 392
Муариф, 48
Муаџир Маал, 177
Мукос, 339
Мурат Втори, 22, 321
Мурат Први, 11
Мурат Трети, 18
Муса ага, 284
Муслихуди, 101
Мустафа, 391, 396, 483
Мустафа, Али, 322
Мустафа бег, 211, 327
Мустафа ефендија, 32, 114
Мустафа спахија, 285

Н
владика Натанаил, 444
генерал Николајевиќ, 474, 475, 476
еромонах Наум, 496
поп Никола, 492
Нада Бабицата, 315
Надежда, 156
Надица, 270
Најдов, Д., 224
Најдов, Димче, 71, 136, 148, 203, 209,
413, 478, 518, 520
Нале, Јован, 275, 385
Насим, 166
Наслич, 468
Наум, 236
Наумовски, Марко, 77
Нахама, С., 192
Нахмијас, Аврам, 153, 154
Нахмијас, Жак, 154
Неда, Димитрие, 497
Недков, Б., 9, 13
Ненова, Анастасија, 349
Ненов, Сотир, 230
Ненчев, Илија, 229
Неолица, 35, 63
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Несторовиќ, Богдан, 435
Несторовиќ, д-р Димитрије, 269
Неумања, 83
Нешовиќ, Божидар, 250
Нижеполе, 285, 468
Нијази бег, 411
Нијази ефенди, 300
Никаруша, Адам, 339
Никаруши, Наум, 497
Ники, внука на Рајна Алексова, 147
Никија, 470
Никифор Јефтиќ, 417
св. Никола, 12
Никола, 102, 236, 263, 265
Никола, арамијата, 285
Никола, Кара, 35
Никола лебарот, 493
Никола од Дебар, 34
Никола, син на Ристе Крушеецо, 71
Николе Кожуваро, 262
Николиќ, Борис, 310
Николиќ, д-р Андра, 65
Николиќ, Коста, 57
Николић, Јевта, 18
Николов, Георги, 345
Николов, Крсто, 511
Николовски, 199
Николовски, Тома, 178, 264
Нита, Михаили, 143
Ничевиќ, Тодор, 166
Ниџе, 68, 80, 85, 89
Ниш, 348, 398, 468
Новак, татко на Дабижив, 96
Новаков, Георги - Џонгар, 253
Новата Маала, 103
Ново Брдо, 15
Ноневски, Борис, 221

Њ
Његош, П. П., 72
Њујорк, 272

548

О
Горно и Долно Оризари, 502
Обедник, 16
обител, 10
Обител, 10
Обрадовиќ, инж. Јован, 251
Обреновиќ, Александар, 408
Овсјаниј, Н., 358
Овчи Пазар, 13, 393
Одеса, 300
Одрин, 468
Оксфорд, 380
Олбенда, Јосеф, 165, 302
Олимпија, 97
Омер Шукри ефенди, 239, 304
Опленац, 225
Орел, 268
Ореово, Долно, 69
Оруч ага, 286
Орхан ефенди, 47
Освјаниј, Н., 363
Осман ефенди, 47
Османли, 127
Османли, д-р Александар, 152
Османлиска Турција, 62
Острец, 177
Острово, 466
Острог, 527
Ото, 272
Охрид, 13, 80, 99, 130, 215, 221, 229,
283, 300, 301, 307, 321, 322, 439,
465, 471, 482, 525
Охризаде, 344

П
браќата Пешка, 416
владика Панарет, 507
ѓакон Павловиќ, 496
поп Пано, 486
свештеник Поповиќ, 496
семејство Пиника, 497
семејството Петрови, 405
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Павле Загоричанец. види, Алегрија,
Павле
Павле, кнезот, 226
Павлова, А., 369
Павловиќ, 437
Павловиќ, Мирко, 461
Пазар, Пекмез, 373
Пајтончето, 235
Палигора, Ристо, 512, 531
Палигора, Ташули, 177
Палигоровиќ, Ташко, 156
Палигоровиќ, Ташку, 410
Панајот, 34
Панајотовиќ, д-р Ѓ., 65
Панче, 145
Папазоглу, 437
Папазоглу, Георги, 124
Папазоглу, Ѓорѓи, 496
Папазоглу, М., 220
Папазоглу, Ф., 11
Папакоч, 144
Папрадиште, 253
Паралово, 69
Параскева, 370
Пардо, Соломон, 427
Париз, 51, 81, 131, 166, 500
Парк Абдулкерим, 448
Парк Никола Тесла, 454
Паркот Кај Врбите, 455
Паско, 143
Патако, Стевче, 107
Патале, 145
Пателе, 470
Патчеви, 419
Патчев, М., 293
Пауновиќ, Драгиќ, 222, 309, 319, 350,
386, 476
Паша Капуси, 36
Пашиќ, Н., 510
Пашиќ, Никола, 220, 378
Педагошкиот факултет, 5
Педагошки факултет-Битола, 10
Пејовски, Гроздан Мито, 508
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Пекмез Пазар, 130, 159, 305, 308, 352,
395, 396, 424, 538
Пелагонија, 9, 10, 11, 12, 13, 79, 85
Пелагониско Блато, 219, 272, 467
Пелагониско Поле, 80, 89
Пелагониското Поле, 80
Пелистер, 27, 69, 114, 115, 139, 203,
266, 334, 335, 336, 337
Пелопонез, 78
Пердика, 97
Пери, Аристотело, 148
Пери, Лоренцо, 148, 406, 526
Петар, 180, 263
Петар Втори, 220, 400
Петар и Јанко, 179
Петар, кралот, 226
Петерско, 443
Петилеп, 402
Пети, проф. Викторија, 296
Петков, 268
Петкова, Радмила, 405, 493, 494
Петкова, Радмила Момидиќ -, 32,
253, 260, 281, 420, 486
Петковиќ, инж. Методије, 385
Петковиќ, Методија, 335, 418, 452
Петковић, др Влад. К., 371
Петковић, проф. Велимир М., 354
Петков, Методија, 273
Петковски, Драги, 188
Петковски, Сашко, 168
Петко од Битола, 9
Петре, 36
Петрова, Радмила, 192
Петров, д-р Петар, 190, 192
Петрови, 190
Петровиќ, Викторија, 371
Петровиќ, Илија, 354
Петровиќ, Јован, 479
Петровиќ, Леонида (Нида), 152, 210
Петровиќ, Нида (Леонида), 412
Петровиќ, Цветко, 475
Петров, Илија, 273
Петров, Петар, 207
Петровски, Ѓорѓи, 121
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Петровски, Михајло, 121
Петровски, Панде, 202, 315, 326, 511,
515, 517
Петти, Решад, 417
Пешиќ, Вангел, 449
Пешка, Александар, 142
Пешта, 469
Пигаловски, Спиро, 420
Пили, 148, 248
Пинд, 124
Пиника, Елени, 514
Пиника, Јован, 514
Пиника, семејството, 377
Пиника, Теохар, 514
Пири папуџијата, 389
Пиронковъ, А. Д., 507
Пиронковъ, Ал. Д., 145
Пјаниќ, Милош, 418
Планина, Баба, 89
Плевен, 150
Плетвар, 497
Пловдив, 23, 78, 98, 99, 307, 468, 507
Подград, 30
Подмочани (Ресенско), 72
Под Тепсијата, 189
Поешево, 179
Полска, 381
поп Ефтимов, Александар, 107
Попов, д-р Михаил, 166
Попов, д-р Михајло, 264
Поповиќ, д-р Ѓока, 65
Поповиќ, д-р Драгољуб, 65
Поповиќ, д-р Јустин, 380
Поповиќ, Михајло, 57, 303
Попов, Михаил, 174
Попов, Михајло, 189
Поповска, Јулијана, 212
Попов, Христо, 122
Поп-Сауловиќ, Никола, 158
поп Христов, Георги, 106, 107
Португал, 162, 164
Преспа, 13, 166, 254, 278
Преспанското Езеро, 379
Призрен, 377, 467

550

Прилеп, 13, 59, 63, 99, 111, 117, 130,
150, 183, 212, 278, 283, 299, 300,
301, 322, 358, 408, 423, 425, 430,
431, 468, 471, 472, 473, 475, 476,
477, 478, 502, 506
Прифти, Кристаќ, 313
Прличев, Гр., 283
Прличев, Кирил, 293
Продановиќ, Јован, 386
Пуквил, патописецот, 11
Пулхритудов, Владимир, 259

Р
валијата Рушит паша, 413
поп Радин, 492
село Рамна, 419
село Ротино, 460
Рабие, 484
Радаро, Кај, 295
Радев, Димко, 505
Радев, Симеон, 113, 407
Радомир, Гаврил, 13
Радослав, 97
Рајачиќ Љ., - Чарга, 313
Рајс, Р. А., 69, 185
Рамадан, 491
Рамиз беј, 122
Расел, Џон, 300
Рахма Хатум, 103
Раши, Хазнадароглу, 393
Раштани, 214, 251
Ревеје, Жан, 473
Реверо, Жан, 475, 476
Рено, Пол, 474
Ресен, 130, 154, 301, 386, 468
Реџеп ефенди, 49
Реџеп паша, 498
Решад Петти, 22, 221, 441, 518
Решид, Далбухар, 234, 242
Решит паша, 78
Рибникар, Владислав, 76
Риза беј, 122
Рим, 244, 500
Александар Стерјовски
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Ристе, 264, 265
Ристе Крушеецо, 71
Ристиќ, Драгутин, 222
Ристиќ, Јевтимије, 383, 385
Ристо, 263
Ристовски, Ѓорѓи, 136, 148
Ристовски, д-р Душан, 485
Ристовски, Томо, 76
Ристо Ѓорѓи од с. Костенец, 34
Ристо и Лазо Јованови, 277
Рихтер, 249, 258
Рјаскова, Д., 345
Роа, Пол, 84
Робев, Димитар А., 289
Робев, Теодосие, 425
Робевци, 122, 124, 128
Роксани, внука на Рајна Алексова,
147
Романија, 339, 381, 510
Ростковски, 62, 129
Ростковски, Александар Аркадиевич,
448, 519
Рочка, 375
Рочка Маало, 176, 516
Ругузинаро, Киро, 420
Румелија, 22, 35, 51, 215, 357, 420
Русија, 168, 259, 510, 512
Русинов, 368
Руска Федерација, 137
Рустем ага, 20
Рустем бег заде, 20
Рустем беј, 261
Рушид паша, 22

С
браќата Спанаковиќ, 410
министер Спахо, 476
поп Стар, 492
поп Стојко, 492
село Согле, 475
село Сопотница, 508
Сабри ефенди, 300
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САД, 140, 146, 152, 177, 178, 185, 190,
271, 272, 368, 369, 370, 381, 407,
409, 419
Сади беј, 121, 210
Садик беј, 428
Саздов, д-р Томе, 212
Сајдија, 252
Самарџиќ, Вангел, 273, 382
Самарџиќ, Ванѓел, 320
Самарџиќ, инж. Вангел, 135, 383
Самарџиќ, инж. Ванѓел, 354
Самарџиќ, Ставре, 442
Санџак, 177
Сараево, 256
Сартов, министерот, 296
Сауловиќ, Никола поп, 225
Сафер, 327
Света Гора, 307
Света Гора македонска, 13
Свештарот, Васил, 419
Свидерски, Димитриј, 259
Севантија, 370
Сезан заде Мули Хасан, 20
Секулиќ, Сотир, 242
Секулови, 188, 200
Секуловски, д-р Димитар, 147
Секуловски, д-р Димитар (Пицаки),
188
Секулов, Христо, 349
Селим, 483
Селим ефенди, 300
Селнер, Франц, 525
село Граешница, 179
селото Ѓавато, 72
Селце, 16
Серафини, Антон, 511
Сервини, Лазо, 152, 153
Серес, 99
Серфиџе, каза, 34
сестра Рамон, 39
Сигет, 482
Сиднеј, 141
Сидовска-Чуповска, Проф. д-р
Силвана, 370
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Сидовски, Кочо, 254
Сидоровска-Чуповска, Проф. д-р
Силвана, 50
Сика, 290
силахшорот Рустем беј, 24
Силяновъ, Христо, 532
папа Симеон, д-р Продром, 213
Симеоново Брдо, 442
Симион, Ѓ. П., 414
Симион, Ђ. П., 414
Симић, Инг. Стојмир, 333
Симјановиќ, 251
Симон Дракул, 369
Симон, Ђ. П., 442
Синанбели Маало, 177, 330, 381, 454,
487, 488
Синанбели Маалото, 343
Синан ефенди, 49
Синан, Коџа, 491
Синан, Синан, десоецо, 398
син на Ѓорѓи, 34, 36
син на Ѓорѓо, 35
син на Јорго од Костинец, 34
син на Константин, 236
син на Миле, 36
син на Михаил, 236
син на Никола, 35
син на Никола од с. Бабаница, 34
син на Танас од с. Богоцко, 34
Сјатиса, 468
Скадар, 300, 301, 402, 443, 467, 468
Скембер, 50
Скилица, 11
Скоберне, 189, 190
Скоберне, Златан, 266
Скоберне, инж. Јосип, 423
Скоберне, Јосип, 59, 189, 195, 250,
258, 259, 261, 266, 269, 270, 277
Скопје, 10, 65, 66, 67, 73, 99, 146, 220,
222, 240, 248, 250, 272, 300, 306,
307, 321, 325, 333, 336, 348, 385,
393, 399, 420, 430, 453, 456, 461,
462, 467, 468, 470, 471, 472, 473,
476, 477, 478, 479, 523
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Скочивир, 179
Скрјабин, 124, 300, 402, 428
Скрябинимь, Н., 29
Славија, 235
Слепче, 422
Словенија, 147, 190, 269, 270
с. Магарево, 139
Смаил бегот, 206
Смилево, 35, 86, 253, 254, 262, 265,
309, 494
Смилевски Баир, 177
Смиљанић, Тома, 244
Смирна, 255
Смолево, 64
де Совбеф, Фернер, 105
Соколовски, Методија, 16
Соколоски, М., 94, 96, 392
Соколоски, Методија, 484
Солун, 28, 30, 31, 67, 69, 81, 89, 136,
150, 162, 163, 171, 186, 188, 220,
229, 255, 256, 270, 299, 300, 313,
317, 318, 340, 346, 347, 348, 357,
360, 465, 466, 467, 468, 469, 470,
471, 472, 476, 478, 485, 523
Сонти, 124
сопругата на Теохар, 377
Сорович, 470
Сотир, 419
Сотировиќ, Атанасије, 237, 273, 451,
454, 461
Сотиров, Никола, 289
Сотировски, Д-р Никола, 40, 53, 346
Софија, 18, 21, 23, 24, 98, 229, 296,
312, 313, 345, 408, 410, 467, 494,
516
София, 9
Спанаќови, 419
Спасиќ, Драгутин, 226
Спасиќ, Таше, 449
Спахо, д-р Мехмед, 474
Спенсер, Едмунд, 12, 29, 211, 234,
335, 406
Спиридон Гопчевић, 19
Спространови, 156
Александар Стерјовски
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Србија, 64, 136, 143, 220, 222, 225, 299,
300, 371, 468
Србинови, 263
Србиновиќ, Илија, 428
Србиновиќ, Лазар, 528
Средно средсело, 245
Сремски Карловци, 380
Ставрев, Петар, 173, 181, 187, 301,
327, 435
Станбол, 398
Станболиска, Сузана, 28
Станислав, 97
Станко, Јако, 330, 488
Станко, син на Дабижив, 96
Станоевски, Цветан, 358, 363, 369
Станојевиќ, Љуба, 318
Станојевиќ, Милан, 407
Станчев, Димитар, 344
Старавина, 69
Стари Град, 475
Старова, Ариф, 484
Стебинг, Е. П., 88, 90
Стевановиќ, Димитрије, 76
Стерјев, Таше, 290, 292, 293
Стерјовски, Александар, 3, 11, 13, 17,
22, 27, 35, 42, 44, 55, 64, 68, 70,
73, 74, 77, 79, 80, 83, 90, 122, 130,
133, 148, 155, 165, 179, 190, 214,
215, 235, 237, 241, 257, 259, 268,
275, 290, 292, 304, 306, 307, 311,
317, 319, 323, 336, 342, 348, 350,
357, 376, 381, 394, 395, 399, 414,
418, 419, 426, 440, 447, 449, 457,
464, 488, 505, 514, 516, 519, 521,
522, 524
Стефан Карапаша, 409
Стефанов, Алексо, 419
Стефка, 150
Стојадиновиќ, д-р Милан, 215, 350
Стојан, 327
Стојанов, Александар Илиев, 315
Стојановиќ, Ристе, 452
Стојановски, Александар, 14, 344
Стојановски, д-р Александар, 523
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Стојановски, Д-р Александар, 16
Стојановски, Максим, 254
Стојан од Прилеп, 34
Стојаноски, Борис, 85
Стојан сапунџијата, 493
Стојко сапунџија, 112
Стојовић, Љ., 75
Стојовић, Љуб., 109
Стојчевски, Анастас Димитриев, 188
Стојче Дограмаџијата, 266
Стокиќ, д-р Влад., 65
Страла, Александар (Алеко), 207
Стрежевското Езеро, 235
Струга, 72, 116, 301, 386
Струмица, 99
Стрчин, 59
Суботиќ, д-р Бр., 332
Сулејман, 322
Сулејман ефенди, 300
Сулејман Законодавецот, 22, 98, 397
султанот Селим, 18
Сунгур чауш, 129, 130, 389, 486
Сунгур чауш бег, 321
Сунгур чауш беј, 95, 96, 98, 326, 390,
464, 483, 522
СХС, 377, 378, 434

Т
банот Трифуновиќ, 475
село Тополчани, 508
село Трново, 508
Табаков, Никола, 288, 289, 293
Табие (денешното фудбалско
игралиште), 521
Тадиќ, М., 306
Талви, Соломон, 166
Талевиќ, Наки, 452
Талевски, Андон, 210, 214
Талевски, Гоце, 214
Талевски, Јован, 296
Талевски, Павле, 210
Тамбуровски, 148
Тане Бакало, 487
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Тане, син на Митан, 422
Тановиќ, Јован, 76
Тановић, Стефан, 116
Танушевски, Марјан, 53
Тасеви, 188
Тасевски, Живко, 166
Тасевски, Соломон Николов, 511
Тасиќ, Мирјана, 165
Таста, Бохор, 452
Татар Пазар, 420
Татарчев, Данаил, 349
Татарчев, Данило, 125
Татарчеви, 206, 208
Татарчеви, д-р Никола и Олга, син и
снаа на Данаил, 428
Татарчевиќ, Данило, 428
Тахир ефенди, 49
Тачи Палигура, 404
Ташко Бу‘ар, 404
Ташковиќ, Григорие, 85, 140, 148,
152, 262
Ташковиќ, Григорије, 271, 435, 528
Ташковиќ, инж. Григорие, 383
Ташковиќ, инж. Григорије, 269
Ташковић, Инж. Глиго, 272
Тевфик, 234
Тевфик, ехмед, 13
Тевфик, Мехмед, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
22, 28, 31, 35, 36, 47, 48, 78, 200,
234, 246, 317, 328, 390, 397, 413,
424, 427, 445, 447, 458, 483, 485,
505, 521, 522, 524
Тегу, 491
Темкова, Керафилка, 371
Теодоровиќ, П., 192
Теохар, 365
Тепсија, 78
Тетово, 72, 321, 468
Тефик ефенди, 49
Тефик, Ибрахим, 269
Тиквеш, 358, 404
Тимаев, 368
Тимаев, Е., 402
Тирана, 166, 300, 301
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Тирски, Вилхем, 9
Титово Брдо, 442
Тихомир, 520
Тиченко, Леонид, 259
Тодоровски, Глигор, 243
Тодоровски, д-р Глигор, 22, 101, 120,
225, 295, 415
Тозер, Хенри, 525
Толи - Монастир, 9
Толи-Монастир, 11
Томиќ, Сима Н., 408
Томовски, Арх. Крум, 481
Топалови, 155, 156, 205
Топаловски, д-р Јован, 156
Тополчани, 494
Топчидер, 254
Тотенборг, 86
Тошева, Вера, 106
Тошев, Андреј, 126
Тошин, 469
Трајан, 285
Трајановски, Александар, 357, 505
Трајковиќ, Илија, 264
Трајковиќ, Илија (Иљо Трампе), 190
Трајковски, Илија, 265
Трајковски, инж. Методија, 264, 265
Трајковски, Јовко, 418
Трајковски, Петар, 266
Трајковски, проф. д-р Дејан, 189,
264, 265
Трајковски, Томислав, 264, 265
Трајко од с. Трбецко, 34
Трајчев, Серафим Велјанов, 290
Тракија, 469
Трампевски, Илија, 263, 265
Трампе, Иљо, 189, 264
Трап, 285
Трбиќ, Василије, 473, 475
Треблинка, 168
меанџијата Трендафил, 35
Тренчев, Сотир, 349
Тресонче, 265
Трифуновиќ, Ранко, 474
Трново, 69, 239, 411
Александар Стерјовски
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Трновски, Симеон, 123
Тромбев, проф. д-р Ѓорѓи, 5
Трпковиќ, инж. Драгутин, 250
Трст, 76, 269, 270
Тулбе, 523
Тулбили, 466
Тулон, 348
Тумбе Кафе, 41, 57, 64, 73, 81, 225,
295, 440, 441, 442, 445, 452, 459,
462, 518, 538
Турбе, 244, 523
Турбе маало, 244
Турбе, маало, 102
Тургењев, И. С., 376
Турунџев, Александар, 230, 293, 394,
457
Турција, 11, 29, 78, 111, 127, 140, 153,
163, 261, 263, 316, 402, 439

У
Ужице, 150
Узунов, Хр., 293
Узунов, Христо, 107
Улан, Лудвиг, 310
улица „Генерал Гојковиќ“, 49
улица „Климент Охридски“, 49
Умур Челеби (денес Тепсија), 521
Унгарија, 277, 381, 482
Уркухар, Дејвид, 79
Ускудар, 420

Ф
Фавејриал, Жан Клод, 510, 530
Фазли паша, 48, 490, 522
Фаик паша, 48, 468
Факих, Иса, 485
Фанка, 141
Фанче, 263
Фараџи, М., 192
Фатима, 390
Фатих (Освојувач), 482
Фатхи Баба, 341
Февзи бег, Имер, 58
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Феких, Иса, 390
Феруз Бег Маало, 493
Феруз Беј Маало, 100
Феруз маало, 395
Феруз Субаша Маало, 100
Фетхие, 261
Фила, Филота, 151, 263
Филип, 97
Филиповиќ, Стефан, 310
Флорат, Адолф, 131
Флоренс, 346
Фон Килман, 469
Форум, 244
Франко, Челебон, 168
Франкфурт на Мајна, 428
Франц, Алојз, 147
Франц Едлер фон Кнапич, 525
Франција, 11, 83, 84, 131, 140, 146,
168, 300, 348, 357, 359, 371, 442,
462, 473
Франше д’ Епере, 215, 350
Фредиќ, Влајко, 65
Фред, Прокопије, 217
Френч, генерал, 345
Фронтингем, Џон, 347
Фулхер од Шартр, 9

Х
г-ѓа Харлеј, 325, 345, 348
хаџи Васиљевић, Јован, 408, 439, 447,
458, 519, 522
Хазниедар заде, 20
Хајдар кади, 98
Хајредин бимбаша, 47, 339
Хајрие, 484
Халил, 251, 308
Халил ефенди, 47, 260
Халил челеби, 486
Хали сарач, 483
Халифе, Мехмед, 308
von Hammer, Josеph, 207
Хамза бег Маало, 522
Хамза Бег Маало, 297, 486, 487
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Хамза ефенди, 49
Хамунзен, 248
Хан, Јохан, 10, 39, 47, 51, 184, 444, 503
Хараламбо, 57
Хараламбо, инженер, 303
Хариклија, 179
Харманли (Тракија), 334
Хасан, 102, 129
Хасан ага, 20
Хасан Ајрула ефенди, 47
Хасан баба, 522
Хасан бег, 162
Хасан бег Маало, 102
Хасан бег Маалото, 244
Хасан Беше, 298
Хасан, Кулоглу, 285
Хасан, Циганинот, Гулаб, 284
Хасан челеби, 322
Хастахане Бавчеси (Болничката
Бавча), 213
Хаџи Абдул Фетах ага, 35
Хаџи Али ага, 282
Хаџи Али Хајдар ефендија, 300
Хаџи бег, 98
Хаџи - бегово маало, 94
Хаџи беј, 63, 215
хаџи Васиљевиќ, Јован, 100, 175
Хаџи Васиљевић, д-р Јов., 109
хаџи Васиљевић, д-р Јован, 18, 30, 77,
79, 123, 234, 241, 328, 332
хаџи Васиљевић, Јован, 100, 109, 175,
395, 396, 408, 422, 439
Хаџи Доан, 189
Хаџи Доган, 488
Хаџи ефенди, 47
хаџи Ибраим, 307
Хаџи Ибраим ефенди, 49
Хаџи Исмаил, 20
Хаџи Јани, 34
хаџи Јани од Костур, 34
Хаџи Калфа, 440
Хаџи Константинов, Јордан - Џинот,
13, 29, 287, 359, 363, 443
хаџи Коста, Диоген, 171
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хаџи Коста, Наум, 125
Хаџи Махмуд бег, 253
Хаџи Рамазан Абдулах, 391
Хаџи Ристан, 103
Хаџи Самсуддин ефенди, 260
хаџи Смаил бег, 114, 214
Хаџи Халил ага, 20
Хаџи Хасан, 237
Хаџи Хасан маало, 494
Хеленица, 271
Хенсон, Пеги, 106, 346, 369
Хентови, 419
Хераклеја, 526, 529
Хераклеја Линкестис, 13, 16, 306
Херма, 270
Х’зр, 251
Хилми паша, 516
Хипокрит, 127
Хирш, 166
Хисни паша, 290
Хитрово, конзул, 289, 358
Хололчеви, 155, 205
Хололчевиќ, Крум, 268
Хонијат, Никита, 11
Хохграсл, 469
Хрибар, Иван, 266
Хрисоку, Томаки, 148
Хрисостом, Г., 498
Христова, Лилјана, 517
Христов, Павел, 410, 419
Христовски, д-р Никола, 189
Христовски, Методија, 228, 457
Христовъ, Георги П., 145
Христодуло, Атанас, 442
Христо и Георги Дума, 124
Хрупишта, 34
Хусеин, 282, 285
Хусеин, Ибрахим, 487
Хусеин, Коџа, 14
Хусеин, Хатиџе, 343
Хусеин челеби, 392
Хутари, Шејх, 340
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Ц
Цали, 148
Цали, Анастас, 136
Цали, Пандели, 140, 497, 532
Цалис, Пандели, 363
Цане Боксеро, 144
Цапари, 89, 494
Царево Село, 301
Цариград, 32, 468
царот Самуил, 13
цар Самуил, 9, 199
Царска Русија, 62
Цветковиќ, Драгиша, 76
Цветковска, Рената Бојаџиевска -,
346, 413
Цветковски, Владимир, 89
Цветковск, Рената Бојаџиевска -, 347
Цеље, 190, 269
Цепенков, Марко, 13, 16, 27, 114, 404
Цепенков, Марко К., 12, 13, 16, 17,
77, 109
Цилевци, 122
Цилка, Грегори и Катерина, 370
Цингара, Наум, 310
Цовари, 410
Црвена Вода, 515
Црешево, 16
Црквено Маало, 101
Црн Mост, 446
Црна Река, 64, 479
Црн Мост, 13, 119, 123, 125, 235, 274,
296, 332, 428, 445
Црнобуки, 104, 494
Црномаровиќ, Петар, 57

Ч
браќата Чипуровци, 404
село Чарлија, 422
Чајкановић, Веселин, 212
Чакар, 156
Чаламани, 302
Чаламани, адвокатот, 264
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Чаламани, Телемах Тодор, 302
Чауш бег, 98
чауш Јани, 35
чауш Кара Зика Крсте, 35
чауш Кара Никола, 35
Чашка, 475
Чекуткови, Илија и Вангел, 174
Челеби, 422
Челеби, Абди, 102
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