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Белешка

„Битола – Спорт“ е петтата книга од серијалот „Би-
толско десеткнижие“ („Руската колонија“, „Каријатиди на 
Театарот“, Реката Драгор“, „Записи за злосреќи“) во кој, 
интересот, како и претходно, фокусиран е врз периодот 
до ослободувањето. Во нејзиното обликување користени 
се сознанија до кои дојдоа други истражувачи, но напра-
вен е и обид да се откријат и податоци што се наоѓаат во 
локалната архивска граѓа, како и во битолскиот и други-
от печат што излегувал меѓу двете светски војни и за вре-
ме бугарската управа.
Заради поширокиот интерес за темава, благото 

нивелирање на стилот и јазикот, но и обидот да се на-
прави, како и претходно, лесна приказна, можат да се 
прифатат за сосема очекувани. 
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Зачетоци

Средселски спортски игри и натпревари

Средселата (гумна, плоштади, мегдани) биле 

најпознатите социјални места, каде во поголем 

дел од средновековната и подоцнежна историја се од-

вивал заедничкиот живот на нашиот човек. Тука се 

извршувале вршидби на лебното жито, се случувале 

летните вечерни собири на младите во луштење ко-

чани, одбележувањата на колективните празници, се 

виеле ората, се прикажувале куклени и други прет-

стави од патувачки забавувачи, а се организирале и 

спортски игри и натпревари. Истите биле во јадрото 

на населено место (оттаму и „средсело“), но можеле 

да се сретнат и покрај месната црква, на некаква ли-

вада покрај течна вода, како и на други погодни ме-

ста. Во длабокото минато биле и култни места, за-

што таму се наоѓало „дрвото на животот“ (подоцна 

христијанскиот крст), па Мијаците оттаму значајните 

племенски одлуки, доколку претходно веќе не ги до-

неле в црква, ги изгласувале под него.1

1.  Тома Смиљанић, Мијаци,  Горна Река и  Мавровско Поље, Српски 

етнографски зборник, књ. XXXV,  Београд, 1925, 51–52
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Најмногу и најчесто на нив се случувале заеднич-

ките празнувања и за таа нивна специфика странските 

патописци оставиле бројни записи. За неа говори  Пи-

гафета (1567),2 Полјакот  Самуило Твардовски (1621–

1622),3  Васил К'нчов, (крај на XIX век)4, како и многу 

други.  Французинот Каниц (1860–1880), пак, опишал 

и ликовно претставил и куклен театар.5

Се разбира, средселата станале омилени места и 

за спортски игри и натпревари.

Лазарополецот  Ѓурчин Кокалески (1775–1863), 

во својата многу значајна за нашата историја „Авто-

биографијата“, ќе запише дека тој и неговите врсни-

ци во младоста таму се натпреварувале „во борење, 

во коњски трки, фрлање камен од рамо, стрелање 

– нишанење со пушка, во скокање и слично“. На нив, 

според него, имало и признанија и награди, кои ги до-

делувале првенците, ќаите, кои се состоеле од овен, 

ќилим, чоја или друго што било вредно. Не морало да 

има награди, доволно било младиот човек и само да 

го привлече вниманието.6 

2.  D-r Petar Matković, Putovanja po Balkanskom poluotoku XVI vieka 

(putopis Marka Antuna Pigafete ili drugo putovanje Antuna Vrančića 

1567 god.), RAD JAZU, knj. 100,  Zagreb, 1890, 123 
3.  Д-ръ Хр. Кесяковъ, Стари пътувания презъ  България, Съборникъ 

за народни умотворения, наука и книжнина, кн. XI, София, 1894, 158
4. Пътуване по долините на  Струма,  Места и  Брегалница, 

Съборникъ за народни умотворения, наука и книжнина, кн. X,  София, 

1893, 504
5. Етнография на  България, Том III, Духовна култура, Българска 

академия на науките,  София, 1985, 324–325
6.  Д-р Воислав Кушевски, За присуството и негувањето на народни 

форми на телесни вежбања и натпреварувања сред Мијаците според 

Автобиографијата на  Ѓурчин Кокале (1778-1863) година, Прилози 
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На вакви натпревари на градското средсело уче-

ствувале и младите велешани во средината на XIX век, 

кои, како и лазарополци, вообичајувале да се натпре-

варуваат во „тринога, камен хврлање, борење, преска-

кулица, фрс–мачка, крива војска, трчење, слепоколо, 

есирка (робство) и др. Тука ште видиш, вели  Јордан 

хаџи Константинов–Џинот, спомнувајќи си на својата 

младост, деца и момчиња како левови кога сја борат 

и страшно сја хрвајат и како брзи елени трчат“.7 

И кукушани (1874), сега на својот голем праз-

ник Св. Кирил и Методиј, најсвечено облечени, 

вообичајувале да излегуваат надвор од градот и да го 

одбелелжуваат со говори и на друг начин, а во поплад-

невните часови да присуствуваат и на „разните игри 

и борби, кои биле слични на олимписките“.8 

Во „добри денови и на панаѓури“ и во  Варош ( При-

леп) имало борење, камен фрлање и скокање.9 

Во Кумановско, пак, од спортските средселски нат-

превари се спомнуваат: трискок, сечиглава, правење 

кула, клецивојска, ракостис, свињушка, г'цка, зала-

гушка, џилит и др.10 

за историјата на физичката култура, Комитет за физичка култура на СР 

 Македонија, бр. 1,  Скопје, 1983, 70–71
7. Јордан хаџи Константинов – Џинот, Избрани страници, Приредил 

 Блаже Конески, Матица македонска,  Скопје, 1987, 50–51
8. Етнография на Македония, том 1, БАН,  София, 140 
9.  Евгений К. Тодоров, Същност и происход на бъгарските юнашки 

и хайдушки песни във връзка с отразените в тях състезания, БАН, 

 София, 1963, 60
10.  Симо Младеновски, Народни форми на спортски натпревари 

во Кумановско, Прилози за историјата на физичката култура... бр. 3, 

 Скопје, 1977, 06–103
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Фрлањето камен била наједноставната и најпо-

пуларната игра, изведувана на два начина, од место и 

со залет. Се практикувала повеќепати и била обврска 

што морала да ја исполни секој млад човек.11 

Популарни биле и 

скоковите. Ги имало 

скок од место, со за-

лет и со трискок. Оние 

со стап преку пречка, 

грмушка, вода биле го-

лем спортски предизвик 

за секој.12 

Коњската трка , 

поз ната и како кошија, 

била мошне омилена.13 

За време деспотот  Вук 

Бранковиќ местото ка-

де што се изведувала во 

 Приштина било познато 

како Потециште.14 Пред 

трките вообичаено било 

коњите да се загреваат и 

да се разигруваат.15

11.  Евгений К. Тодоров, цит. дело, 41, 43
12. Исто, 15
13. Кошија е позајмен турски термин, кој значел и коњска трка, но и 

награда ( D-r Matija Murko, Tragom srpsko–hrvatske narodne epike, 

Putovanja u godinama 1930–1932, I knjiga, JAZU,  Zagreb, 1951, 486)
14.  Стојан Новаковић, Стара српска војска,  Београд, 1893, 109
15.  Евгений К. Тодоров, цит. дело, 102

Ангелски спортски игри 
(Средновековна охридска фреска)
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Борењето била честа спортска игра не само во 

српската16, туку и во сета балканска спортска тради-

ција.17 Потврда за тоа е и фреската „Ангелски бореч-

ки зафат“ (1295) од црквата „Богородица Перивлепос“ 

(денес „Св. Климент“) во  Охрид.18

Претсвадбарски спортски игри и натпревари

За појавата и раниот развој на спортот важна улога 

имале и егзогамниот брак и иницијацијата. Во далеч-

ното минато на кандидатот кому му дошло време да 

влезе во брачна заедница, вообичаено било животна-

та сопатничка да ја бара надвор од генсот, зашто иску-

ството со домашните животни подучувало дека каде се 

случувало мешање на гените, породот е здрав и напре-

ден, поинаку – склон кон чести болести и деградации. 

За стасаната и објавена девојка – кандидатка за 

брак, особено ако, како во  Микенска Елада, со неа оде-

ло и богатство, не ретко и кралство, било сосема нор-

мално да има избор меѓу кандидати. Проверките за 

нив, преку физички и ментален тест, тогаш станувал 

стандард, оттаму и подготовките што ги преземал по-

единецот заинтересиран за девојката.

16.  Вук Стеф. Караџић, О српској народној поезији, Просвета,  Београд, 

1964, 124
17.  Branislav Krstić, Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena, 

SANU,  Beograd, 1984, 447/17. 13
18. Г. К. – М. М., Фолклорното борење во  Македонија има исконски 

корења, Прилози кон историјата на спортот во Македонија, г. 6. бр. 1, 

Комитет за физичка култура на Македонија,  Скопје, 1994, 65
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Се тврди дека за раката на прекрасната  Елена, по-

зната како Микенска или Тројанска, се натпревару-

вале повеќемина.19 Слични натпревари имало, се раз-

бира, и за многу други микенски убавици.20 Херодот 

тврди дека потеклото на најпознатиот Атињанин, гра-

дителот на  Акропол,  Перикле, било од брак изборен 

од токму еден таков натпревар.21 

Индоевропските корени на претсвадбарските про-

верки се потврдени и не треба да изненади што ќе 

ги сретнеме во големите индиски епови „Рамајана“ 

и „Махабхарата“. Такви траги има и во староегипет-

ската сказна „Восхитениот принц“, потоа и во фин-

ската „Калевала“, па и во многу други книжевни дела 

од разни меридијани, што ќе рече дека обичајов бил 

општоцивилизациски. По правило, истиот се состоел 

од тест за здравје, од физичка цврстина, вештина, но 

и тест од ментална зрелост и мудрост.22 

Рудиментите му се провлекоа низ времињата и дел 

од нив ги наоѓавме и на Балканот.23 Трки со коњи, кои 

биле круна на претсвадбарските забави, а кои се из-

ведувале пред портите на невестата, ги имало до ско-

ро во градови во  Босна и Херцеговина, а биле позна-

19.  Драгослав Срејовић,  Александрина Цермановић, Речник грчке и 

римске митологије, Српска књижевна задруга,  Београд, 1979, 453
20.  Robert Grevs, Grčki mitovi, Nolit,  Beograd, 1969, 471
21. Херодотова историја, Матица српска,  Нови Сад, 1959, 358–360
22.  Ђурић Војислав, Постанак и развој народне књижевности, треће 

издање, Нолит,  Београд, 1956, 57
23.  Vojin Matić, Psihoanaliza mitske proŝlosti, Prosveta,  Beograd, 1976, 

99; R. Kajmaković, Svadbeni običaji kod Srba i Hrvata u Bosni i Herce-

govini, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, sv. XVIII, Sarajevo, 1963, 

80
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ти и во  Санџак.24 Група вооружени свадбари во во-

ен ред, на чело со старешина, именуван како војвода, 

биљукбаша или со некој друг воен чин, пред да добијат 

право да влезат во невестинскиот дом, морале да из-

ведат коњски или некакви други слични натпревари. 

Во  Зајачар истите, во првите децении од XX век, се со-

стоеле од стрелање во тиквичка, во јајце или во порто-

кал. Исти такви изведби имало и во село сосема бли-

ско до  Белград.25

Дел од нив меморирале и македонските народни 

умотворби. Регистрирани се со лексемата унери, која 

во превод значи чудо, вештина, мајсторија.26 

Во Миладиновска песна, условот пред кандида-

тите што го поставува таткото на стасаната девојката 

за мажење е: 

Кој поголем унер ќе ми сторит, 

Тој ќе земи моја мила ќерка.27

Интелектуалните проверки во нашите народни 

песни биле: од три јаболка да се препознае кое е по-

24.  D-r Matija Murko, cit. delo, 486
25.  Харалампије Поленаковић, „Ти стрељај кроз прстен јабуку“, 

Прилози за књижевност, језик, историју и фолкор, Филолошки факултет, 

књига тридесет осма, свеска 1–2,  Београд, 1972, 102
26.  Миладиновци, Зборник 1861–1961, Кочо Рацин,  Скопје, 1962, 494; 

Речник на македонскиот јазик, Институт за македонски јазик „Крсте 

Мисирков“, III, Скопје, 1966, 437
27. Исто, 210/ 147
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старо; од две истородни биволици која е мајката, од 

три еднолики девојки која е невеста28 итн. 

Проверкиве понекогаш биле поврзани и со 

иницијацијата, кои кај некои народи се совпаѓале со 

стапувањето во брак. Обично биле поврзани со успех 

во ловот.29 Во племето Масаи од  Африка се барало 

учество во седум воени походи и со потврдена хра-

брост во нив,30 кај Бушманите со физичка издржли-

вост и ловечки вештини,31 односно секогаш и насека-

де биле проверки на зрелост и издржливост.32 

Празнични и нарачани спортски натпревари

Празничните натпревари се организирале по раз-

ни поводи, најчесто како подготовка за воени походи 

(витешки), на јавни, масовни забави, на национален, 

верски или на семеен празник. Биле мошне популар-

ни и со бројна публика. 

Во витешките се презентирале, главно, вештини-

те со коњи и со оружје. Во  Дубровник се изведувале 

на празникот Св. Влахо, заштитникот на градот, или 

на Божик. Биле покрај морето, покрај  Пила, место кое 

28.  Марко К. Цепенков, Македонски народни умотворби во десет 

книги, Книга прва, Редактирал  д–р Кирил Пенушлиски, Македонска 

книга,  Скопје, 1972, 50–51/8
29.  Špiro Kuliŝić, Život zaostalih plemena,  Veselin Masleŝa,  Sarajevo, 1960, 

58
30.  О. Е. Џемс, Упоредна религија, Матица српска,  Нови Сад, 1978, 98
31.  Špiro Kuliŝić, Život zaostalih plemena, cit. delo, 96–97
32.  Džejms Džordž Frejzer, Zlatna grana, 1, Beogradski izdavačko – 

grafički zavod,  Beograd, 1977, 198–200
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оттогаш го добило името  Стрелиште. Натпреварува-

чите во  Приштина доаѓале во полна воена опрема, на 

коњи, а натпреварите се состоеле од гаѓање со лак и 

стрела во прстен, натпревар со боздогани, со копја или 

со други воени оружја.33

Две децении пред османлиското заземање на 

 Константинопол (1453) на Хиподромот, централ-

ниот плоштад, пред царот и преубавата царица и 

пред многубројни 

дворјани,  изна-

редени на балко-

ните на околните 

куќи, натпревари-

те, биле, исто та-

ка, со коњи.34 Исти 

такви, но со коњи 

со ниски седла, се 

среќавале и среде 

Унгарците, кои, иа-

ко мошне опасни и 

ризични, случаи на 

телесни повреди 

или на несреќи ско-

ро и да немало.35

Нишанот при 

стрелбите биле ја-

болко, портокал, 

33. Isto, 290
34.  Константин Јиричек, Историја Срба, Научна књига,  Београд, 1952, 

290, 292.
35. Исто

Стрелба во нишан (17 век)
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тиквичка (не поголема од тупаница), јајце. Биле по-

ставени на висок столб, пред кој се нишкал круг, па 

за успех морало да се има и извонредно прецизна ра-

ка и сосема добро и извежбано око.36 Кога пристиг-

на огненото оружје, натпревариве останале исти, са-

мо сега со пушки. Вакви натпревари во  Босна можеле 

да се сретнат и во 1930 год.,37 во  Србија и до Втората 

светска војна.38 Рудименти се сегашната „Сињска ал-

ка“ во  Далмација.

Во престолнината и во поголемите градови на  Ос-

манлиската Империја јавните празнувања најчесто 

биле поврзани со верските празници, потоа со 

раѓањето на принцови или принцези, уште повеќе со 

стапувањето на прстол на новиот султан. Празникот 

се најавувал со топовски плотуни, а не било реткост, 

особено на големите верски празници, Бајрам и Ра-

мазан, затворениците времено да се ослободуваат, а 

и нови да не се приведуваат.39 

Насекаде, посебно во престолнината, на вакви-

те празници не само што се доживувала заслепувач-

ка илуминација и заглушувачка воена музика, туку и 

претстави на разни фокусници, дресери на животни и 

други, а имало и бројни физички натпревари. Тие би-

ле прилика за секој кој мислел дека има што да прика-

же, да се пријави и да се обиде да стекне популарност 

36.  Стојан Новаковић, цит. дело, 109;  Драгутин Костић, Тумачења друге 

књиге српских народни песама Вука Ст. Караџића, Издање и штампа 

Државна штампарија,  Београд, 1937, 27, 109
37.  D-r Matija Murko, cit. delo, 486
38.  Харалампије Поленаковић, цит. статија, 98–103
39. Румелийски делници и празници от XVIII век, Отечествен фронт, 

 София, 1978, 230
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и средства. Докол-

ку го задоволел ин-

тересот и го при-

влекол внимание-

то, посебно на сул-

танот, можел да се 

надева и на пого-

лема награда.40 На 

ваквите празници 

особено популарни 

биле пеливанските 

натпревари, на кои 

имало и најбројна 

и најзаинтригирана 

публика.41

Вакви празнува-

ња имало и во  Би-

тола. Една, одржа на 

во врска со устоли-

чувањето на нови-

от султан, се слу-

чила во 1730 год.,42 

друга, која траела седум дена, се одржала во февруа-

ри 1809 год. и била во врска со раѓањето на  принце-

40. Балканот во делата на странските патописци во времето на 

турското владеење, 2, 1664–1779, Приредил  Александар Матковски, 

Култура,  Скопје,1992, 362
41. Исто, 59
42. Државен архив на  Македонија, Подрачно одделение,  Битола, Фонд: 

Регести на кадиските сиџили, Сиџил бр. 43, 1730, октомври 17, бр. 236 

(Натаму: Сиџил бр.....) 

Градски верски свечености (17 век)
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зата Фатима,43 трета била на први јуни 1862 год. и му 
била посветена на устоличувањето на  Абдул Азис хан. 
За истата весниците забележале дека небото над  Би-
тола од силната илуминација „гореше като да беше 
се запалило“.44 

Големи прослави, со илуминации и спортски нат-
превари, имало и на семејните прослави, посебно на 
оние во врска со обрежувањето. Слични имало и при 
прогласувањето на новите мајстори, кои секогаш би-
ле проследени со прегласна музика и со обврзните пе-
ливани. 

Интересна е појавата богати аги и бегови да посе-
дуваат и во својот дом да хранат и наградуваат атлети, 
делии, пеливани или други слични снагатори, кои ис-
товремено биле и телесна заштита. Во името на својот 
господар не ретко излегувале на мегдан со еднакви на 
нив, нешто слично како во пресметките со борбени 
гасаци, петли, пци и со друга, слична, менажерија.45

Арамиско – ајдутски спортски игри и натпревари

Физичката подготвеност, издржливост, снаодли-

вост, измолкнувањето од опасни хајки, заради карак-

терот на нивното занимање – грабежот, среде арами-

ите и ајдутите особено биле ценети, а и упорно биле 

градени. Оттаму, не треба да изненади што оставиле 

одредени траги и во спортот. 

43. Сиџил бр. 43, 1809, февруари прва декада, бр. 78
44.  България, бр. 12, 11 юнийя 1862
45. Френски пътеписи за Балканите XV–XVIII, Наука и изкуство, 

 София, 1975, 97
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И покрај жестоките физички измачувања и смртни 

казни, почнувајќи од средните векови, нивниот број 

без престан растел. Средновековните државички ско-

ро и да не можеле да се справат со нив, како што не мо-

желе ниту поорганизираните Османлии. Благодарејќи 

на воената организација, јатаците, потајните скри-

валишта, автономната територија, успеале да избо-

рат и статус што е надвор од општествениот систем. 

Бројноста, храброста и дрскоста ги правеле секогаш 

семоќни, па и недопирливи. Во групите ги имало не 

на десетици и стотици, туку на илјадници, а пак онаа 

на  Салих паша од 1780 год., која тероризирала меѓу 

 Елбасан и  Охрид, била составена од 7–8.000 припад-

ници и била, без претерување, по многу нешта слична 

на регуларните армии. А такви низ  Македонија и низ 

Балканот имало и многу други.46

Воената структура им се состоела од водач, обично 

наречен војвода, од бајрактар и од чети, но и од раз-

работена логистика, која се грижела за храна, оружје и 

за информации. Војводата, кој имал апсолутна власт, 

бил најспособниот, избиран преку многу строги и фи-

зички и интелектуални проверки. 

Еден, кој влегол и во историјата и за кого се пее-

ле и бројни песни и кој, пркосејќи ѝ на византиската 

власт и војска, станал господар на Родопите (у. 1345), 

бил  Момчило војвода.47 Слични, исто така, опеани, 

биле и македонските  дедо Иљо Војвода Малешев-

46. Турски извори за ајдутството и арамиството (1725–1775), 

Превод, редакција и коментар  д-р Александар Матковски, Институт за 

национална историја,  Скопје, 1961, д. 151
47.  Константин Јиричек, цит. дело, 286
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ски од  Берово,  Кузман Капидан од Охридско,  Миц-

ко војвода од  Порече, потоа  Јане Плетикоса,  Чавдар 

војвода и други.

Покрај мажи, во арамиските групи членувале и же-

ни, некои станале и војводи. Историски потврдено е 

постоењето на опеаната  Сирма Војвода.  Димитрија 

Миладинов, кој ја сретнал остарена и повлечена 

во  Прилеп во осамен дом во средината на XIX век, 

тврди дека потекнувала од Мијачијата, од село  Тре-

сонче. Уште како девојка имала извонредна физичка 

конституција, во еден ист ден во една прилика успе-

ала да пропешачи од  Крушево до  Прилеп, да се вра-

ти во  Крушево и оттаму да продолжи до  Кичево, од-

носно изодила пат во траење од 18 часа. Таква се на-

метнала и за водач на групата, истиснувајќи ги мажи-

те во натпревар.48

Покрај  Сирма Војвода, во македонскиот литера-

турен фолклор се пеат и за  Румена Војвода, за  Цве-

та,  Бојана,  Гуга,  Босилка,  Гроздена и за некои други.49

Ако се сака да се бараат корените на овие импре-

сивни и впечатливи девојки, ќе се открие мошне лес-

но дека тие по многу специфики им се мошне блиски 

на кандидатките за мажење од претсвадбарските нат-

превари од длабокото историско минато, кога во нат-

преварите за нив не учествувал кандидат спроти друг 

кандидат, туку самата кандидатка, која лично го про-

48.  Миладиновци, Зборник, 1861–1961, Кочо Рацин,  Скопје, 1962, 294

49.  Томе Саздов, Македонската народна поезија, краток преглед, 

Култура,  Скопје, 1966, 120 
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верувала кандидатот, манифестирајќи притоа силина 

и вештина рамни на најспособните мажи.50 

За поголемите ајдучки групи вообичаено било ис-

тите да имаат засолништа, главно шумски, во кои се 

домувало, се готвело, се јадело, се забавувало, а и се 

тренирало. Таквото место било познато како „ајдушко 

игрило“. Таму се виеле нивните омилени ора,51 а се 

изведувале и физички вежби и спортски натпревари, 

кои имале секогаш и најпрвин чисто практична цел, за 

справување на поединецот во ризична ситуација.52 Ис-

тите се состоеле од стрелање со лак и стрела, кревање 

тешки предмети (што било подготовка за пренесување 

ранет другар), во борење, трчање, фрлање камен, 

од разни скокови и слично. Одењето на една нога, 

всушност, било подготовка за успешен бег доколку 

ајдутинот бил ранет во едната нога. За цврста рака и 

за посебна прецизност, при стрелбите со лак и стре-

ла се практикувало и погодок на јаболко што било по-

ставено на главата на друг ајдутин.53 

Скоро неверојатно било колку овие луѓе биле ино-

вативни во својот занает. Меѓу другото, станале твор-

ци и на нашата прва спринтерица. Истата се состоела 

од опинци, под кои биле пришиени челични клинци 

(т.н. „мачки“) кои го овозможувале вкопувањето на 

опинокот во тлото, а со тоа и брзо и лесно движење. 

50.  Светислав Стефановић, Студије о народној поезији, кн.III и IV, 

Београд, 1933, 236
51.  А. Матковски и  П. Ангелакова, Патувањето на  Едвард Браун низ 

 Маке донија (1669), Историја, г. VI, бр. 1,  Скопје, 1970, 140
52.  Евгений К. Тодоров, цит. дело, 48
53.  Александар Матковски, Отпорот во Македонија во времето на 

турското владеење, том III, Мисла,  Скопје, 1983, 203
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За жал, во некои прилики ваквата иновација слу-

жела и за мачење на невини луѓе при откривање тајна 

за скриено богатство.54 

Османлиски војнички спортски игри и 
натпревари

Покрај редовните воени задолженија од тактички 

вежби за напад и за одбрана, од грижата за оружјето и 

за добитокот, османлиските војници голем дел од вре-

мето го користеле и за слободни, или за организира-

ни физички вежби и натпревари. Најмногу и најчесто 

биле за стекнување физичка кондиција и спрет-

ност. Некои нив, како натпревар во трчање, брзин-

ско искачување по дрвја и „играње како деца“, забе-

лежал и  Ами Буе (1836–1838) во воениот логор кај 

 Довлеџик додека престојувал во  Битола.55 Како игри, 

војниците употребувале и тркалање трупци, фрлање 

тешки камења, а најомилена и среде војската и меѓу 

54.  Александар Стерјовски, Нашата „Прва шпринтерица“,  Битола низ 

вековите, VI, Педагошки факултет–Битола, Битола, Битола, 2003, 53–55
55. Македонија во делата на странските патописци, 1827–1849, 245

Ајдучка спринтерица
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османлиската побогата младина секогаш им била 
играта џилит.56

Слични игри на џилитот биле оние со копје и со 
коњи, кои ги имало во и поранешните времиња. На-
родните песни добро ги меморирале и, главно, ги по-
вр зувале со епски јунаци од нашата епика.57 И тие, ка-
ко и османлиските, служеле за стекнување воена веш-
тина, самодоверба и храброст.58

Интересно е што џилитот го имале прифатено и 
децата, кој го применувале скоро со истите специфи-
ки. И тој се состоел од фрлање помал стап во височи-
на и се пречекувал со поголем. Победникот се прогла-
сувал со песничка.59

56. Македонија во делата на странските патописци, 1850–1864, 24; 
Играва вака е опишана од еден очевидец (1799): „...играта џирит е 
едно витешко натпреварување со коњи во кое наизменично се гонат 
двајца противници вооружени со џирит, лесен стап и со должина од 
околу 48 педи, којшто ù го дал своето име на оваа претстава. Оној 
што прогонува го тера својот коњ со најголем трк и со својот џирит 
којшто го фрла со забележителна јачиња и точност, се труди да го 
допре противникот кој бега во галоп. Овој, пак, наведнат на вратот 
на неговиот тркачки коњ, се труди да го одврати, со џиритот со кој 
и самиот е носител, оружјето коешто му е фрлено. Штом ќе го допре, 
а тоа речиси секогаш е така, толку е голема умешноста на овие борци, 
тој претрчува со својот коњ кон една крива линија која го поставува 
на трагата на неговиот противник и бега кога на него ќе му дојде 
редот откако ќе го прибере џилитот, чиј правец го следел, без да слезе 
од коњот на земјата и без да ја забави својата трка. Оваа игра не е 
на дофат на сите. Младите, богатите луѓе, пажевите и милениците 
на пашите, дворјаните на султанот, само тие можат да вежбаат. 
Последниве во неа стануваат многу вешти. Таа е благородна, забавна, 
грациозна; бидејќи е возвишена од умешноста и добриот изглед на 
противниците, а и со убавината на коњите коишто ги вјаваат.“ 
(Балканот во делата на странските патописци во времето на турското 
владеење, 2, (1664–1779), 363–364
57.  Евгений Теодоров, цит. дело, 104, 107 (бел)
58.  Стојан Новаковић, цит. дело, 98, 107, 108. 
59.  А. П. Стоиловъ, Български народни умотворени®, Детски играчки, 

Периодично списание, кн. XLVI, кн. девета (1894), Средецъ, 678
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Џилитење (19 век)

Томак (19 век)
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Како изгледала и како се изведувала играва може 

да се види од еден цртеж кој потекнува од средина-

та на 19 век.

Витешка војничка игра била и томак.

Од близу седумстотини стари битолски разгледни-

ци, кои ги собрал и ги публикувал битолскиот колек-

ционер  Димче Најдов, десетина се со војнички спорт-

ски мотиви на османлиската армија во  Битола. На ед-

на, поголема група војници во еднолична спортска 

униформа, чекаат на ред да се искачат и да вежбаат 

на вратила и на јажиња. Со неа беспоговорно се пот-

врдува дека на спортските активности во османлиска-

та војска им се придавало посебно внимание, барем 

Вежби на јажиња (почеток на 20 век)
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за времето кога разгледнициве се направени, а тоа е 

првата деценија на 20–от век.60 

Комитски спортски игри и натпревари

Подготвувајќи се за големиот настан, за Илинден-
ското востание, раководителите на ВМРО доста ра-
но започнале да го ангажираат населението, посеб-
но младите, идните учесници, во воени вештини и на 
спортски план. Физичките активности се состоеле во 
трчање, скокање, фрлање камен, борење, гаѓање и 
стрелање и трки со коњи. И Битолскиот револуцио-
нерен комитет совреме беше се погрижил да ги воста-
нови и да ги применува истите на својот терен.

 Трчањето се содржело од три дисциплини: тр-
чање до одредена цел, со варијанта враќање на стар-
тот и штафетно трчање без палка. Било изведувано со 
допир, допир на рамо, рака или плеќи.

Скокот бил од место, со камен во рацете, трискок 
и скок со стап. 

Фрлањето камен било токмунозе, со залет или 
прекуглава. 

Посебно омилена дисциплина било борењето. По-
бедувал оној кој успевал противникот да го постави 
на плеки.

Гаѓањето било со плиток, речен камен, а целта 
била предмет поставен на одредена далечина. Има-
ло гаѓање и со оружје. Заради стравот натпреварува-
чите да не бидат откриени, истото се изведувало да-

60.  Димче Најдов, Битола низ стари разгледници, НУ Завод и музеј, – 

Битола,  Битола, 2014, 50–51



Зачетоци

„Битолско десеткнижие“ 27

леку од населените места, обично во густи шуми или 
далечни планини. 

Трките со коњи биле повратни, до одредена цел, 
на кои имало редари, но и од и до поаѓалиштето. И 
тие се организирале на потајни места.

Покрај тоа, за идните востаници имало и воена 
обука во која се совладувале вештини за напад, за 
повлекување од опасна зона и за војување.61 

Детски спортски игри и натпревари

Благодарејќи на  Марко Цепенков, кој опиша 
повеќе десетици детски игри, но и спортски игри, се 
открива колку богат и колку радосен бил детскиот ден 
во минатото. Спортските, дел биле позајмки од спорт-
ските игри на возрасните, но има и игри, чии автори 
биле децата. Селските деца, посебно говедарчиња, кои 
денот од изгрејсонце до зајдисонце го минувале по ли-
вадите, преку нив учеле за почитување на правила, за 
послушност, истовремено се социјализирале, а и изо-
билно го трошеле вишокот телесна енергија.

Повеќето биле колективни, со групи од неколку 
до десетина деца. Имало и арбитри, наречени баша-
рии, кои обично биле повозрасни и поискусни деца. 
Тие ги прогласувале победниците, изрекувале казни, 
учеле за хиерархијата и сл. 

Игрите биле со и без реквизити.

61.  Д-р Душан Хр. Константинов, Спортски и воени вежби на 

оружените сили на Внатрешната Македонска Револуционерна 

Организација во Илинденската епопеја (1903), Прилози за историјата 

на физичката култура на  Македонија, Комитет за физичка култура на 

СР Македонија 1,  Скопје, 1978, 91–101 
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За натпреварите во трчање, скокање и борење не 
биле потребни помошни средства, за останатите се ко-
ристеле ластагарки, што ги имало во секоја говедар-
ска рака, шамии, јажиња, камења и сè друго што било 
на дофат на раката. 

Фрлањето камен го имало во три категории: стоеј-
ќи со двете раце, стоејќи со една рака и трчајќи со ед-
ната рака. Стартот бил со „нишан“ (чевел или било кој 
друг предмет). Прекршителот се дисквалификувал до-
колку го стапнел при изведбата на скокот. Победник 
бил оној кој најдалеку го фрлил каменот.

„Рипањето тринога“ имало старт и доскок. Стар-
тот бил обележан со „нишан“, а за доскокот, за да би-
де мек и побезбеден, имало дупка исполнета со слама 
или со говедски измет. Во зависност од успехот, „ни-
шанот“ се поместувал подалеку или поблиску.

Интересни биле и игрите со стап. Едната се ви-
кала „крпа на стап“ во која се употребувала шамија, 
поставена на стап во средината на игралиштето. По-
бедник бил оној кој најбрзо ќе стигнел до неа и ја од-
земал.

Позната била и играта „гемија“, денес именувана 
како „царица“.62 

Покрај  Цепенков, еден помал број слични игри 
забележаа и браќата  Миладиновци,63 малку поинак-
ви или на нив блиски регистрирани се во  Источна 
Македонија и денес.64

62.  Марко К. Цепенков, Македонски народни умотворби во десет 

тома, Народни верувања, Детски игри, 311–402
63.  Миладиновци, цит. дело, 479
64.  Симон Ренџов, Народните спортски игри во Источна Македонија, 

Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје,  Скопје, 1984, 7
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Снагатори

Боримечка и циркузанти

Во стариот Рим многу популарни биле натпре-

варите што се воделе помеѓу добро обучени борци 

(гладијатори), или сцените во кои на диви и изглад-

нети животни (лавови, тигри, леопарди и др.) им би-

ле препуштани обични граѓани, најмногу криминалци 

или првите христијани. Потребата да се види човечка 

Гемија

Игра со топка и стапови (1898)
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крв и туѓа, маченичка смрт, била позната и во нашето 

средновековие, а за разлика од Рим, кај нас најмногу 

се користеле изгладнети мечки.65 

Кога времињата се изменија и ваквите страшни 

гозби престанале, мечката продолжила да биде субјект 

во забавите. Станала актер. Со неа сега се изведува-

ле комедијки „како се гушкаат зет и невеста“, „ка-

ко спијат дедо и баба“, почнала да танцува по такт на 

дајре, да изведува боречки зафати со својот господар 

или со случаен доброволец, кој, ете, сакал да ја ис-

проба физичката сила и храброст и да ја манифести-

ра јавно и да добие аплауз или дар.66 

Сопственикот на животново кај нас се викал меч-

кар, борецот – боримечка. 

Покрај на средновековните панаѓури, при крајот на 

XVI век мечката како забавувач се појавила и на мно-

гу султански свечености. Служела за прескокнување,67 

да се поиграат со неа, да „ја влечат и си играат на 

илјада начини“,68 односно станала неодминлива заба-

ва. Продолжила, се разбира, и понатака да биде и пар-

тнер за одмерување на силата.69 

Боримечката и во српското фолклорно наследство 

е доста присутен. Се препознава со името Меѓедовиќ и 

65.  Д-р Мираш Кићовић, Старо српско позориште, Зборник радова, кн. 

X, Српска академија наука,  Београд, 1951, 20 
66.  Д-ръ Ив. Сакъзовъ, Панаирите въ средновековна Македония, 

Македонски прегледъ, кн. III, св. 4 (1927), 8
67.  Joseph von Hammer, Istorija turskog /Osmanskog/ carstva, 2,  Zagreb, 

1978, 90, 93
68. Балканот во делата на странските патописци во времето на 

турското владеење (јаничари, хареми, робови), 1664–1779, 2, 54
69.  Joseph von Hammer, cit. delo, 90, 93
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ги има, како и на други 

места, сите атрибути 

на бестрашен јунак.70 

Ќе го најдеме и на дру-

ги места. Изрезбан е и 

на камена пластика на 

конзола од столб во 

Кнежевиот дворец во 

Дубровник, потоа на 

фреската од влезната 

порта во манастирот 

„Св. Наум“, во ликот 

на светецот (копија 

на Меѓедовиќ), кој ја 

впрегнал во рало заед-

но со вол, чиј партнер 

го изел, како и во би-

толската ојконимија. 

Дел од битолско ис-

точно предградие и де-

нес е познато како  Бо-

римечка.71

70.  Vojin Matić, Ζaboravljena božanstva, Prosveta,  Beograd, 96–105
71. Постои тврдење како населбава го добила името: Меѓу двете светски 

војни дошол мечкар од село од полето со својата мечка, врзана со синџир 

и со алка на носот, кој започнал со неа да ги изведува своите точки. По 

ритамот на дајре, исправена на задните нозе, играла и покажувала и 

разни фигури. Во еден момент, откако се присобрал поприличен народ, 

мечкарот се одлучил и да се бори со неа, но таа, веројатно иритирана 

од претходното малтретирање, излегла од контрола, се нафрлила 

врз него и го повредила, нанесувајќи му неколку лузни по телото. 

Разгневениот мечкар ја врзал за блискиот багрем и започнал жестоко 

да ја бие. Таа врискала, се обидувала да се оттргне и да ги одбегне 

Боримечка во конзолата од 
Кнежевиот дворец во Дубровник
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Инаку, први по-

датоци за мечкари-

те кај нас потекну-

ваат од средината 

на XVII век, а тоа се 

 Јован Мечкар од с. 

 Добромири и  Бачко 

Мечкар од с.  Кара-

мани.72

Покрај бори-

мечката, со својата 

неверојатна фи-

зичка сила и веш-

тина, траги остави-

ле и циркузанти-

те. Византискиот 

хроничар  Никифор 

Грегорас, од прва-

та половина на XIV 

век, открива дека 

тоа биле Роми, први кои стапнале на европско тло и 

дека на прочуениот Хиподром во  Константинопол, 

пред бројна публика, ги изведувале своите преопасни 

точки без заштитни мрежи и мерки, заради што мно-

ударите, сцена морничава, заради што вознемирените набљудувачи 

набрзина го напуштиле местото. Оттогаш, според неа, населбава почна 

да се именува Боримечка, тврди  д-р Трајче Груевски, подоцна познат 

општественик, политичар и универзитетски професор, кој сега живее 

во  Скопје. „Багремот се наоѓаше до мојата куќа“, додава тој, сеќавајќи 

се на своето рано детство. 
72. Сиџил бр. 15, 1652, декември 2, бр. 415

Циркузанти (16 век)
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гумина, според Грегорас, завршувале со тешки телес-

ни повреди или трагично.73

Хиподромов ос танал запаметен и како омилено ме-

сто и за други забавувачи, за магионичари, стрелци, за 

оние што одат по јаже, за пеливаните дојдени од раз-

ни страни и за сите останати храбри и моќни снагато-

ри. Особено бил исполнет и посебно забавен кога, ка-

ко што открива еден од најраните странски патописци 

од средината на XVI век, Германецот  Ханс Дершвам, 

кога на него, како посебен гостин, присуствувал и 

уживал султанот.74 

Атлети

Луѓето од предисторијата, како и оние од рана-

та историја, но и денешните непросветени народни 

слоеви, со стравопочит, не ретко и со отворен восхит 

гледале на поединците со посебна телесна градба и со 

ретка физичка сила. Барајќи ги корените, божјото по-

текло или божјиот дар, станале наједонставното и оп-

штоприфатеното толкување. Оттаму,  Херакло и  Ахил 

да се рожба на врска меѓу бог и смртна жена. Такво е 

толкувањето и за голем дел од прочуените јунаци што 

ги опеала народната песна. Тој рецепт се присвоил и 

за многумина прочуени државници и историски ли-

ца. Персискиот  Дариј, „кралот над кралевите“, е еден 

од нив. На споменикот на локалитетот  Бисутун, гене-

73.  Grattan Puxon, Ромите во Македонија и Византија, Гласник на ИНИ, 

год. XVIII, бр. 2,  Скопје, 1974, 81–97
74. Дневникът на Ханс Дерншвам за пътуването му до  Цариград през 

1553–1555, БАН,  София, 1970, 112



С П О Р Т

Александар Стерјовски34

ралите што му се во придружба, поразените бунтов-

ници во синџири, донесени пред него на поклоничко 

милосрдие и сите останати, се минорни споредени со 

неговата маркантна физичка фигура.

Ваквиот третман го прифати и литературниот фол-

клор. Јунакот  Гилгамеш од истоимениот асирски еп во 

една ликовна претстава само со една рака држи лав.

Врз таа основа претставени се и неколкуте прочу-

ени балкански епски јунаци. Толкувајќи ја необична-

та популарност на  Марко Крале,  Вук Караџиќ ја повр-

зува со Марковата грамадна фигура, а дека таа прет-

поставка била можеби реална, потврда е и фреската 

на која се наоѓа неговиот лик во неговиот,  Маркови-

от манастир, во Скопско. 

Доминантниот  Дариј и заробеници во синџири
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Благодарејќи на таа 

предност и еден оби-

чен Османлија,  Хасан, 

џинот Хасан, влезе во 

историјата. Иако бил са-

мо еден од илјадниците 

освојувачи на  Констан-

тинопол, кој јуришал, 

искачувајќи се на град-

ските бедеми на истори-

скиот ден (29 мај 1453), 

остана запаметен исклу-

чиво на таа своја физич-

ка грамадност.75 

Таквиот восхит од 

посебните физички пре-

диспозиции на поедин-

ците не е поврзан са-

мо со минатото, тој трае 

во континуитет и до ден 

денешен. Поврзан е и со 

разните панаѓурски ат-

лети – забавувачи. Го 

откриваме во врска и 

со атлетот од панаѓурот 

во  Пирот (1611),76 по-

тоа и со еден друг атлет 

(1670), чии изведби биле 

75.  Франц Бабингер, Мехмед Освајач и његово доба, Матица српска, 

1968, 81
76. Френски пътеписи за Балканите XV–XVIII, 185–186

 Гилгамеш
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во подигање тежок камен,77 па и со некои други такви 

забавувачи.78 Секогаш тие, и со појавата и со изведба-

та, рефлектирале бранови од страв и почит.79

Колку ли време и колку ли напор инвестирале овие 

луѓе за да го постигнат сето тоа, посебно е прашање.

Делии

Слични, силни и страшни мажи, биле и делиите. 

Не со име делии, кое е турско и значи лудо храбар 

маж, такви поединци имало и во војската на  Алексан-

дар Македонски. И тогаш, како и подоцна, биле, по 

правило, „крупни, добро градени, снажни, со лавов-

ска боја на лицето“.

Еден од првите што ги опишал и ликовно ги прет-

ставил е патописецот, Французинот  Никола де Нико-

ла. Тврди дека по потекло биле од  Босна или од по-

блиските нејзини краишта и дека биле од христијански 

род. Меѓусебно се именувале како заточници (едн. за-

точник) што значело бестрашници, кои предизвику-

ваат други, слични на себе, на двобои и дека не секој 

можел да го понесе тоа име, туку само оној кој можел 

на мегдан да предизвика десетина други истовремено. 

Покрај импресивната телесна градба, вештина и хра-

брост, користеле и борбени лукавства. Биле одлични 

и чести мегданџии и мегданот им причинувал посеб-

77. Балканот во делата на странските патописци, 2, 56–57
78. Исто, 55
79.  Стефан Каракостов, Българския театър, Средновековие, Ренесанс, 

Наука и изкуство,  София, 1972, 161
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на радост и задоволство, особено кога излегувале по-

бедници. 

И како лична појава биле необични и страшни: на 

грбот имале лавовска или леопардова кожа, бечвите 

им биле од мечкина кожа, главата и штитот им биле 

исшарани со орлови и други перја. 

Некои биле во служба на богати паши и бегови ка-

ко телохранители.80 

За да ја презентираат својата моќ на јавни свече-

ности и да воодушеват, особено ако, притоа, имало 

80.  Радован Самарџић, Београд и Србија у списима француских 

савременика XVI–XVII век, Историски архив–Београда,  Београд, 

1961,118–120

Делија во две сцени



С П О Р Т

Александар Стерјовски38

присуство и на султан, изведувале крвави самора ну-

вања или меѓусебни ранувања, при што имало многу 

крв, но и фрапантно издржување болка.81

Понекогаш, без господар и без контрола, нескрот-

ливи и бесни, прераснувале во груби насилници, огра-

бувачи и силеџии и на обични граѓани.82 

Народната книжевност ги запаметила со необич-

ната физичка сила и со корпулентноста.

Пеливани

Интерес кон пеливаните, како кон необична и ин-

тересна појава, пројавија многумина странци уште при 

првите посети на Османлиската Империја.  Гијом По-

стел (1560) е меѓу првите,83  Џон Ковел (1670–1679) дал 

и опширни податоци. Ги опиша како разголени борци 

до појас, кои пред мечот се мачкаат со масло и дека 

победата му припаѓала на оној кој противникот го по-

ставувал на земја со плеќите.84 Опишани се како бор-

ци посветени исцело на физичките вежби, луѓе со из-

вонредна телесна градба и сила, кои, за да го постиг-

нат максимумот во тоа, одбегнувале полови контакти 

со жени (биле „невини“). Биле толку силни што за не-

кои никаков проблем не бил преку колено да скршат 

и најдебела коска од штотуку заклан вол или да отки-

нат глава на живо теле.85 

81.  Jоseph von Hammer, cit. delo, 2, 90
82. Френски пътеписи за Балканите XV–XVIII, 484–485 
83.  Радован Самарџић, цит. дело, 337
84. Балканот во делата на странските патописци, 2, 59
85. Балканот во делата на странските патописци...1, 90



Зачетоци

„Битолско десеткнижие“ 39

Сето тоа, заедно 

со нивните меѓусебни 

одмерувања на сили-

те, кои напати има-

ле третман на титан-

ски, било основа за 

огромниот интерес 

за нив.86 

Многумина жи-

вееле под мецен-

ство на аги и бегови, 

чие име го бранеле 

во меѓусебните пре-

сметки. Триесетина 

најдобри од различни 

националности, посе-

дувал и султанот, кој милувал (1547) да присуствува 

во нивните пресметки. 

Често можеле да се сретнат и на панаѓурските и 

средселски собири, како и на градските верски и све-

чености како забавувачи. На хиподромските забави 

во  Истанбул, во средината на XVI век, биле меѓу по-

забелижителните.87 

Старите цртежи ги прикажуваат со моќни и из-

разени мускули.

Прогласувањето на новите мајстори во  Солун, во 

средината на XVIII век, кои траеле со денови, не мо-

86.  Радован Самарџић, цит. дело, 337
87. Дневникът на Ханс Дерншвам за пътуването му до Цариград през 

1553–1555, БАН,  София, 1970, 112

Пеливани (17 век)
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жело да поминат без нивниот настап, следен со вос-

хит од присутните.88

 Иса Пеливан, син на  Салиха, од село  Меџитлија, 

од 1828 год. е еден од пораните забележани битолски 

пеливани.89

88. Френски пътеписи за Балканите XV–XVIII, 97
89. Турски докукменти за македонската историја, V, 1827–1839, 

Институт за национална историја,  Скопје, 1958, 21

Пеливани пред  Црвената касарна (почеток на 20 век)
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Инаку, меѓу себ-

ните пресметки има-

ле стандардизирано 

сценарио. Почну вале 

со ритуал на прет-

ставување, кој се со-

стоел од ритмични 

скокови и теманиња 

упатувани кон при-

сутните, посебно кон 

видните личности. 

Битката, без оглед кој 

ја понесол победа-

та, секогаш завршу-

вала со помирувачко 

меѓусебно подигање, 

кое го има денешното 

фер–плеј значење.90 

Пеливанската тра-

диција доста рано поч-

нала да гасне и да се 

губи, кај нас продол-

жи да живее со ретки 

манифестации само во 

неколку осамени региони од  Западна Македонија и 

прашање е на ден кога и таму сосема ќе исчезне. 

 

90. Аноним, Пътуване въ долините на  Струма,  Места и  Брегалница, 
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Пеливан од 30–те години на 20 век
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Здруженија

Гимнастиката како школски педмет

Спортот, како органзирана форма на физичка ак-

тивност, во  Османлиската Империја отпочна да се 

спроведува по изнудените реформи од големите сили 

за модернизацијата на државата и за давањето пого-

леми права на немуслиманските народи. Во контекст 

на тоа се случија и големите промени и во школски-

от систем со „Законот за народно образование“ доне-

сен во 1869 год. Со него гимнастиката стана обврзен 

предмет, а спортските активности – редовна практи-

ка. Така отпочна и неговото популаризирање, масов-

но прифаќање и формирање бројни граѓански спорт-

ски здруженија.

Во наставните планови предметов фигурира со 

терминот гимнастика, таков ќе остане и до почето-

кот на Втората светска војна. Пред Првата балкан-

ска војна меѓу 17-те предмети во тригодишните грчки 

граѓански школи и во  Скопје и во  Битола застапен е со 

2 часа неделно.88 Таков број часови има и во осмого-

88.  Д-р Влад. К. Петковић, Средње и стручне школе у ослобођеним 

крајевима пре ослобођења,  Београд, 1913, 9
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дишните српски школи. Во егзархиските класни учи-

лишта го среќаваме со еден час неделно, во реалните 

четиригодишни гимназии во првите два класа со 2 ча-

са, а во следните два со по еден, а во класичните гим-

назии во првиот клас е со два, додека во останатите 

три класови со по еден час неделно.

Грчката машка гимназија во  Битола, која отпочну-

вала со подготвителен, прв клас и во која школувањето 

траело пет години, предметов бил застапен со 3 часа 

неделно и тоа во сите класови. Со три часа неделно 

фигурира и во наставниот план на Американската ми-

сионерска школа во Битола, додека во Романската се-

думгодишна гимназија бројот нешто му е поднамален, 

па во првите две години го има со два, во следните 

три години (III, IV, V), со еден во VI клас, а со два часа 

е во завршниот, VII клас. Во двегодишната битолска 

Грчка учителска школа во првиот клас застапен е со 

2 часа, а во вториот со 1, односно со вкупно три часа 

неделно. Со пристоен број од два часа неделно го има 

и во петгодишната битолска Централна виша женска 

грчка школа, додека во романската од овој тип, која е, 

исто така, петгодишна, бројот е со еден час неделно.89

Сето тоа потврдува дека во османлискиот период 

на гимнастиката ѝ се придавало посебно внимание и 

дека во севкупниот живот на младите започнала да го 

зазема заслуженото место.

Поаѓајќи од тоа, новиот учител на штипското но-

воселско училиште, поранешниот ученик во Военото 

училиште во  Софија,  Гоце Делчев, на предметов му 

89. Исто, 12–13, 17–20, 27, 31,36–38
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приоѓал со посебно внимание и од учениците барал 

постојана физичка активност.90

Такво значење на гимнастиката во школите ù се 
придава и по османлиското заминување од овие про-
стори. 

Во Српската кралска гимназија во  Битола, која от-
почна со работа на втори декември 1913 год. и во која 
во наставниот план биле предвидени 18 предмети, за-
стапена е со 2 часа неделно во сите 8 класа, исто колку 
што имале и некои носечки предмети.91 Таков фонд 

часови имало и во Богословијата.

Наставници странци 

„Законот за физичкото образование“ имал на-
вистина големи амбиции за генерална промена во 
осовременувањето на школството, но тој апроксима-
тивно не пошол од реалноста, дали можел да се им-
плементира во услови на една крајно конзервативна 
и полузаспана држава. Најпрвин, видлив и нагласен 
отпор кон него имале турските власти, кои не мно-
гу радо гледале на неговата примена, особено не во 
христијанските школи, па уште од првиот ден рабо-
теле врз негово вешто омаловажување и изигрување. 
Не треба да се заборави дека и самите школи не биле 
целосно подготвени за неговата примена од едностав-
на, но многу битна причина, не располагале со соод-

ветен стручен кадар. 

90.  Симон Ренџов, цит. статија, 7
91. Српска краљевска гимназија у Битољу за 1913–1914 школску 

години,  Битољ, 1914, 25



С П О Р Т

Александар Стерјовски46

Каква била таа состојба со кадарот по гимнасти-

ка пред Балканските војни бегли податоци даваат 

истражувањата направени непосредно по војните, кои 

откриваат дека била поразителна, дека само некол-

ку наставници располагале со некаква стручна под-

готовка. Се открива, притоа, дека во скопската Ни-

жа гимназија (1911–1912), покрај петте наставници со 

филозофски факултет, работел само еден со некаков 

курс од оваа област, кој истиот го имал положено во 

Прага, дека во Грчката гимназија во  Битола од 9 на-

ставници – 6 биле со факултетско образование и само 

еден имал, исто така, некаква гимнастичка школа.92

За да се корегира сето тоа, а со предизвик да се 

ис користи приликата, црквено – просветните општи-

ни започнале на проблемов да му посветуваат посе-

риозно внимание и да бараат ургентни и долгороч-

ни решенија. Во прво време, немоќни самите да ги 

разрешат, школите одлучуваат помош да побараат 

од околните центри, од  Софија,  Белград и  Атина, ка-

де состојбата била многу поповолна. Реакциите отта-

му, од добро познати причини, се брзи и позитивни и 

одреден број кадри набргу пристигаат и се вработува-

ат во нашите школи. Во Грчката гимназија во  Битола 

вработен бил некој си  Конди, во Романската гимназија 

некој си  Николао,93 а за развој на фудбалот бил анга-

жиран Гркот  Јоанидис94 итн.

92.  Д-р Влад. К. Петковић, цит. дело, 41–42
93.  Ѓорѓи Димовски, Битолските училишта до 1918 година со посебен 

осврт на гимназијата до 1945, Гимназијалното образование во 

Битола, Гимназија „Јосип Броз–Тито“ – Битола,  Битола, 1965, 11, 14
94.  Димче Миновски, Фудбалот во Битола низ децении, Битолско 

фудбалско подрачје,  Битола, 1969, 11
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Но, тоа не е и сè. По 

Младотурската револу-

ција (1908) и Бугарска-

та егзархија, врз ко ја 

падна грижата за неј-

зините школи во  Маке-

донија, се вклучила во 

тоа. Најпрвин побара-

ла и добила одобре-

ние од бугарската вла-

да за испраќање десе-

тина наставници во на-

шите градови. Меѓу пр-

вите што се ангажи-

рани бил Швајцарецот 

 Даниел Бланшуд, по-

знат стручњак и педа-

гог, кој во  Бугарија веќе 

имал изградено богата кариера, станал и началник на 

Сојузот на јуначките друштва, началник и на Јуначкото 

друштво во  Ќустендил итн. Првото негово задолжение 

во  Македонија било организирање на гимнастиката во 

најпознатото и најпрестижното егзархиско училиште 

надвор од  Бугарија, во Машката гимназија „Кирил и 

Методиј“ во  Солун. Следното, исто толку важно, би-

ло поставување основи и на друштвото „Јунак“ во ис-

тиот град, а потоа уште и во неколку други градови. 

Бланшуд во  Солун дошол на 21 декември 1908 год. 

и веднаш го оформил „Јунак“ и тој декември стана да-

тум на раѓањето на ова познато и мошне популарно 

 Даниел Бланшуд
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здружение, како и на останатите што биле формира-

ни со тоа име во  Македонија.95 

Наскоро доаѓаат и други наставници – странци. 

Најмногу ги има по Балканските војни, од кои, и во 

 Србија и во  Македонија, најбројни се Чесите. Присти-

гаат:  Франтишек Хофман,  Богдан Коутек,  Јарослав Во-

шта ( Зајачар,  Скопје),  Франтишек Вањик ( Крушевац, 

 Тетово),  Алојз Соколовски ( Штип) и други. По нив 

пристига и втората група, која не се задржува подол-

го, па од нивната работа и нема некоја поголема тра-

га.96 Некои се акомодираат целосно, прифаќаат ново 

државјанство, остануваат до крајот на животот, зе-

маат активно учество и во судбоносните настани на 

земјата. Има случаи и за менување на личните иден-

титети ( Адолф станува  Милан,     Франтишек Хофман – 

 Мирослав Воиновиќ итн).

Макар што немаат посолидно стручно образова-

ние, всушност, биле обични занаетчии, како спорти-

сти биле одлични, добро го познавале и „Тиршовиот 

гимнастичен систем“, оттаму и големиот придонес 

што го дале во развојот на спортот воопшто кај нас, 

особено голема е нивната улога во востановувањето 

на соколството. 

95.  Душан Станимировиќ, Елементи и појави на модерните спортови 

во Македонија до Првата светска војна, Прилози за историјата на 

физичката култура во Македонија, бр. 1, 1975, 78; Истиот, Почетоци на 

спортот и физичкото образование во Македонија, 33–34
96.  М-р Андон Симовски, Чехословачки соколи–стручни кадри по 

гимнастика и соколство дојдени во Вардарска Македонија помеѓу 

двете светски војни, Прилози за историјата на физичката култура во 

 Македонија, бр. 1, 1978, 74



Здруженија

„Битолско десеткнижие“ 49

Дел од нив ( Јосиф Прохаска,  Адолф Бартипан) ра-

ботат и во  Битола.

 Чех, кој дошол во  Битола пред Прохаска, а не бил 

спортски работник бил некој си  Новак. Пристигнал во 

предилинденскиот период и дал значаен придонес во 

развојот во стопанството, но и во револуционерната 

борба на македонскиот народ.97 Прохаска дошол од 

Лесковачката реална гимназија и се вбројува за еден 

од основачите на битолската Српска гимназија. Бил 

вработен со Указ бр. 24377 на  Н. В. Кралот од 12 но-

ември 1913 год. Во Гимназијата имал вкупно 14 часо-

ви (1913/1914) во сите паралелки со еден час недел-

но.98 Пред него на истото место требало да биде вра-

ботен некој си  Богдан Каутек, привремен учител по 

гимнастика во Нишката гимназија, но бидејќи навре-

ме не се јавил на работа во Битола, неговото место го 

зазел Ј. Прохаска.99 

Работата на Српската гимназија во Битола би-

ла прекината по отпочнувањето на Првата светска 

војна и Прохаска, пред повторно да се врати во гра-

дот (1919), ја доживеал големата голгота на српската 

војска и бил еден од оние напатени војниици што се 

нашле на  Крф. Таму станал поткомесар на болничка 

чета, а откако бил преместен во  Солун, работел како 

97.  Никола В. Димитров, Чехот Новак (повод за натамошни 

истражувања), Битола низ вековите, бр. IX, Педагошки факултет – 

Битола,  Битола, 2006, 61–77
98. Извештај за 1913–1914 школску годину, Српска краљевска 

гимназија у Битољу,  Битољ, 1914, 12, 17
99. Битољске вести, Општинске новине, г. I, бр. 29,  Битољ, 20 новембар 

1913, 11 
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преведувач во Заробеничката команда, за кое добил 

посебно признание, дивизиска благодарница. 

По обновата на наставата во Гимназијата во 1919 

год., тој повторно е во неа. За жал, во поствоените 

несредени услови не можел на својот предмет да му 

го даде она значење што требало да го има, кое било 

причина да добие додатни, воннаставни задолженија, 

по нужда станал административец (секретар и биб-

лиотекар).100 Двапати отсуствувал од работа, први-

от пат од 1–5 март и вториот пат од 24 април до 1 

мај 1914 год., секако со одобрение на инспекторот на 

Министерството за просвета. Причините за тоа не се 

наведени во школскиот летопис, кој, инаку, ги беле-

жел сите отсуства. Школските екскурзии во околни-

те излетнички места или села, што биле организира-

ни во пролетта и летото во 1914 год., паднале во не-

гова режија.101 

Вториот,  Адолф Бартипан, во  Битола доаѓа непо-

средно по Првата светска војна, односно во учебната 

1920/1921 година и во градот останува цели две деце-

нии. Имал големи заслуги не само за развојот на сокол-

ството, туку и во спортот воопшто, а особено попула-

рен станал по изведбата на „Живиот шах“ во 1923 год. 

Во 1928 год. формиран бил фудбалскиот тим СК 

„Раднички“, маалска екипа од  Ѓупски Баир, во чија 

управа влегол и тој.102 

100. Извештај за јануар–јул 1919 године, Битољска гимназија,  Битољ, 

1919, 8, 10, 12
101. Српска краљевска гимназија у Битољу за 1913–1914 школску 

годину,  Битољ, 1914, 33, 43
102.  Димче Миновски, цит. дело, 50
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Во Гимназијата вработен бил како контрактен вре-

мен учител по вештини.103 Во учебната 1929/30 год. 

имал вкупно 23 часа, а истовремено бил одговорен 

и за спортската збирка. Главен организатор бил и на 

школските и на јавните гимнастички презентации. Во 

склопот на културно – уметничката вечер од 8 март 

1930 год., како негов прилог биле вклучени и ритмич-

ки вежби изведени со гимназистите,104 какви што ќе 

има и во следните учебни години.105 

Ангажманот во Гимназијата му се обновувал секоја 

година. Едниот со решение бр. 4627 бил на 23 февруа-

ри 1934 год.,106 другиот за учебната 1935/1936 год. бил 

заверен под бр.4847 на 30 јули 1935 год. Од последно-

то решение може да се констатира дека веќе го менал 

личното име, отсега тој е  Милан, а причините можат 

да се претпостават.107 Следните две учебни години бил 

на списокот вработени во Прилепската гимназија ка-

ко наставник, исто така, по гимнастика.108 Во  Битола 

103. Во меѓувоеното просветно дело за учителите по „вештини“ (рачна 

работа, цртање, ракопис, пеење, гимнастика) имало три звања: учител 

по вештини, времен учител по вештини и договорен наставник по 

гимнастика по час или дневничар ( м–р Андон Симовски, Кадровскага 

состојба на наставата по физичко воспитување во средните училишта 

во Вардарска Македонија помеѓу двете светски војни....75)

104. Извештај за школску 1929/30 год., Битољска гимназија,  Битољ, 

1930, 7, 12
105. Извештај за школску 1933/34 год., Битољска гимназија,  Битољ, 

1934, 21, 23
106. Извештај за школску 1933/34 год., Битољска гимназија, Битољ, 

1934, 4
107. Извештај за школску 1935/36 год., Битољска гимназија,  Битољ, 

1936, 6, 12
108.  М-р Андон Симовски, Кадровскага состојба на наставата 

по физичко воспитување во средните училишта во Вардарска 
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се вратил во учебната 1939/1940 год. со решение на 

Кралската бановинска управа бр. 45965 од 2 март 1940 

год.,109 но набргу му се губат трагите. 

По ослободувањето повторно доаѓа во  Македонија, 

го среќаваме во  Прилеп на старото работно место. Ту-

ка го дочекува и крајот на животот, закопан е во При-

лепските градски гробишта.110

Додека работел во  Битола, хонорарно ја покривал 

наставата по гимнастика и во Богословијата.

Македонија помеѓу двете светски војни, Прилози за историјата на 

физичката култура... бр. 3,  Скопје, 1977, 75
109. Извештај за школску 1939/40 годину, Државна реална гимназија 

у Битољу,  Битољ, 1940, 3, 14
110.  М-р Андон Симовски, цит. статија, 75

 Бартипан со битолските соколи
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Курсеви по гимнастика за домашни наставници

Бидејќи проблемот со наставата по гимнастика со 

увезените наставници не можел да се разреши цело-

сно, се прешло на создавање домашни кадри преку 

брзинско оргнизирани курсеви. 

До отпочнувањето на Првата балканска војна ор-

ганизирани биле три такви курсеви и, според оценки-

те, доста успешни. Сите биле под раководство на ис-

кусниот  Даниел Бланшуд. Првиот и третиот биле во 

Солун, вториот во Битола.

Првиот отпочнал на 6 јули и траел еден месец, од-

носно до 6 август 1909 год. На Швајцарецот, притоа, 

му помагале, покрај скопскиот началник, на Гимна-

стичкото друштво „Вардарски јунак“,  Јосиф Буреш и 

Солунски курсисти (1912)
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уште неколцина други. Посетеноста, како за прв курс, 

била импресивна, пристигнале 48 заинтересирани учи-

тели од цела  Македонија, три од околината на  Едрене 

и еден од  Разград. 

Сместувањето било во бугарската Машка гим-

назија.

По инсистирање на егзархиските школи од  Бито-

ла,  Прилеп,  Охрид,  Крушево,  Кичево и од други ме-

ста од  Битолскиот вилает, од 20 јуни до крајот на ав-

густ 1911 год., бил организиран и вториот курс, сега 

во грижа на „Пелистерски јунак“ од  Битола. Повтор-

но раководител и учител бил  Даниел Бланшуд, кому 

во работата му помагал повторно  Јосиф Буреш. Пат-

ните и дневните трошоци за обајцата паднале врз би-

толското здружение. 

И сега учесниците, вкупно 40, имале колективно 

сместување, во просториите на Трговската гимназија.

Следната, 1912 година бил одржан и третиот курс, 

повторно во  Солун. Таа година за првпат бил направен 

обид и за обединување на сите егзархиски здруженија 

од  Отоманската Империја, како и за оспособување дел 

од присутните за учество во Сесловенскиот соколски 

слет што требало да се одржи во  Прага во истата таа го-

дина. Делумно и се успеало и во двете амбиции. Позна-

то е дека 31 член од друштвото во  Скопје и уште 10 од 

друштвото од  Солун, под водство на  Јосиф Буреш и на 

 Даниел Бланшуд, отпатувале и учествувале во истиот.111 

111.  Душан Станимировиќ, Елементи и појави на модерните спортови 

во Македонија до Првата светска војна..., Прилози за историјата на 

физичката култура во  Македонија, бр. 1,  Скопје, 1975, 78–79; Истиот, 

Почетоци на спортот и физичкото образование во Македонија, 65–68
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Вакви, сега т.н. „предњачки“ курсеви биле орга-

низирани и по Првата светска војна. Траеле подол-

го, околу 6 месеци, и имале интензивна, и теоретска, 

и практична, настава. На крајот на курсот учесниците 

полагале и завршен испит и со добиената диплома, на 

која стоело „гимнастички стручњак“, имале право да 

се вклучат во работата и во школите и во друштвата. 

Во 1927 год. во  Скопје организирана била Жуп-

ска предњачка школа за наставници од поширокиот 

регион. Траела 6 месеци и била посетена од 38 учи-

тели и 21 учителка, повеќето вработени во основни-

те училишта. Истиот го завршиле и доста Македонци 

Жупски предњачки курс во  Скопје (1931)
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од повеќе градови на  Македонија, меѓу другите, не-

кои и од Битола. 

Останатите жупшки школи не траеле повеќе од 

месец дена.

Бидејќи потребата од ваков кадар бил иманентен и 

понатака, следи организирање и на други жупски шко-

ли. Еден бил одржан во времето меѓу 15 септември и 

15 октомври 1930 год. повторно во  Скопје. Доаѓаат и 

тие од 1932, 1933, 1934 и од 1935. Покрај жупски, ор-

ганизирани биле и сојузни предњачки школи и во по-

големите градови на Југославија. Пред војната, еден, 

кој траел 6 месеци, одржан бил во  Љубљана (за мажи), 

друг во  Марибор (за жени).112

Битолски наставници по гимнастика 
меѓу двете војни

Благодарејќи на ваквите ангажмани, состојбата со 

овој кадар меѓу двете војни значително била подобре-

на. Навистина,  Јосиф Прохаска заминал од  Битола, но 

затоа бил заменет со  Адолф Бартипан, кој скоро ис-

цело ја покрил наставата по гимнастика, а ги водел и 

курсевите во соколското друштво.

Почнувајќи од учебната 1934/35 год., Гимназијата 

добила уште еден наставник по гимнастика,  Богдан-

ка В. Депиновиќ, на која доделени ѝ биле 16 часа 

112.  М-р Андон Симовски, цит. статија,75–80;  Никола Ставриќ, Осврт 

врз написот „Кадровската состојба на физичкото вооспитување во 

средните училишта во Вардарска Македонија помеѓу двете светски 

војни“, Прилози за историјата на физичката култура во СР  Македонија, 

г. 1,  Скопје, 1978, 127–130
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( Бартипан имал 19), што упатува на заклучок дека 

бројот на паралелките се зголемил. Со неа, и со слич-

ните на неа, стандардниот и исклучив модел маж – 

гимнастичар, полека се рушел и полека се градел и се 

прифаќал и новиот, дека гимнастичар и наставник по 

гимнастика може да биде и жена.113  Депиновиќ рабо-

тата ја продолжила и следната учебна година, кога по-

кривала 20 часови.114

Следните години во Гимназијата работат и други 

наставници по овој предмет. Договорот со Бартипан 

во учебната 1938/39 год. не бил обновен, но затоа се 

примени двајца нови,  Марко Пеливановиќ, кој бил на-

значен со одлука на Кралската бановинска управа бр. 

41004 од 14 октомври 1938 год. (18 часа) и кој истов-

ремено работел и во Богословијата, и  Цветан Дамевиќ 

(8 часа). Последниов бил посетител на курсот одржан 

во  Љубљана.115 Непосредно пред почетокот на Втора-

та светска војна во Гимназијава работеле тројца нас-

тавници по овој предмет, Бартипан, Пеливановиќ и 

Дамевиќ.116

Покрај Бартипан, кој во Богословијата имал нај-

долг стаж, повремено таму работеле и Пеливановиќ, 

 Димитрије Владимировиќ (Димитрие Владимиров) 

од  Скопје и други. Последниов со работа отпочнал во 

1930 год., а во Богословијата прифатен бил од учеб-

113. Извештај за школску 1933/34, Битољска гимназија, 12
114. Извештај за школску 1935/36 годину, Битољска гимназија,  Битољ, 

1936, 14
115. Извештај за школску 1938/39 годину, Државна реална гимназија 

у Битољу,  Битољ, 1939, 12
116. Извештај за школску 1939/40 годину, Државна реална гимназија 

у Битољу,  Битољ, 1940, 14
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ната 1937/38 год. со одлука на Св. арх. синод, од 18 

март 1938 год. Следната година се открива дека го 

напуштил работното место и дека бил заменет со 

 Пеливановиќ.117

 Дамевиќ, сега Дамев, продолжил со работа и кога 

во  Битола доаѓа бугарската власт. Новиот ангажман 

му е во Основното училиште „Отец Паисиј“ (денес ОУ 

„Гоце Делчев“).118 

Тоа е дел од историјата на наставничкиот кадар 

по предметот гимнастика во Битола меѓу двете свет-

ски војни. Можно е да бил вклучен уште некој друг, 

но документите тоа не го забележале.

Работничката младина и обврзниот спорт

Со „Законот за обврзно физичко воспитување“ од 

1934 год. и со Уредбата бр. 1175 од 25 февруари 1937 

год., сите машки лица на возраст од 11 – 20 год. кои 

не биле опфатени со редовното школување (чираци, 

калфи и др.) биле обврзани да посетуваат часови по 

физичко воспитување. Специјален оддел, Отсек за об-

врзно физичко воспитување, кој бил формиран во по-

големите градови и кој се состоел од шеф, лекар, оп-

штински службеник, од квалификувани спортски ра-

ботници и од активни офицери, го водел списокот и 

се грижел за исполнување на обврската.

117. Извештај за школску 1937/38 годину, Српска православна бого-

словија у Битољу,  Битољ, 1938, 14
118. Ѓорѓи Лазаревски, 50 години ОУ „Гоце Делчев“ – Битола, Основно 

училиште „Гоце Делчев“ –  Битола, 1994, 19
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Причини за преземањето вакви чекори биле тем-

ните облаци со појавата на фашизмот, уште повеќе со 

катастрофалните резултати при воената регрутација 

на младите. Заради крајно лошата исхрана, голема-

та беда и живеењето во тешки хигиенски услови, 

огромен дел од кандидатите биле бришени од спи-

сокот за обврска. Така, од 62 регистрирани регрута 

во 1925 год., на пример, само 5–6 биле испратени на 

отслужување на воената обврска, а следната година 

од 30 регрутирани само 5 биле физички способни.119

Шеф на Отсеков во 1939 год. во  Битола бил  Илија 

Мажевиќ, познат спортски работник, по ослобо-

дувањето и наставник по гимнастика во Гимназијата. 

Наградата за неговото задолжение, која изнесува-

ла 600 динари и материјалната поткрепа за Отсеков 

од 3.000 динари, паднале на товар на општинскиот 

буџет.120

Наставата се одржувала на определени вежбалиш-

та секој работен ден меѓу 14 – 15,30 часот, а во недели-

те и во празниците меѓу 8 – 10 часот. Крајот на курсот 

се одбележувал со отворени лесноатлетски натпрева-

ри, кои биле јавни и посетувани и од граѓанството.

Надзорот врз Отсеков и врз неговата рабо-

та го вршеле тројца градски советници, избирани 

од локалната самоуправа. Во 1938 год. биле во со-

став  Драгутин Станковиќ,  Јован Бојаџиевиќ и пи-

сарот  Ахило Михајловиќ,121 во следната година од 

119. Документи за борбата на македонскиот народ....том втори, 20–21
120. Книга бр. 67, 13 април 1939, т. 30 и 31
121. Книга бр. 67, 10 февруари 1938, т. 2
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 Никола Србиновиќ,  Крсто Миновиќ и писарот  Илија 

Машевиќ.122

Заради материјални причини, најмногу заради не-

можноста да се изготви прецизна евиденција на об-

врзниците, многумина успевале да ја избегнат ваква-

та обврска.123 

Одбојност кон спортот

Иако најголемиот дел од младата популација спор-

тот со радост и уживање го прифаќал, имало случаи 

и на честа одбојност. Причините биле различни. Дел 

ѝ припаѓале на влијанието на постарата генерација, 

која во него гледала само губење време и неоправдано 

одвојување од катадневните задолженија на младите. 

Размислувањата биле: наместо синот да биде посветен 

на изучување на занаетот и вадење на насушниот леб, 

со спортот времето се денгубело не само во бесполез-

ни, дури и опасни игри. Ваквиот однос некои забеле-

жани случаи и го потврдувале тоа. Без стручњаци и без 

соодветна спортска едукација, не ретко во спортските 

активности биле забележани и полесни, но и потеш-

ки телесни повреди, понекогаш и смртен случај. Еден 

таков во  Битола се случил на фудбалски натпревар во 

30–те години од минатиот век. Заради сето тоа, а и за-

ради поразителната телесна и здравствена состојба кај 

младите, која не дозволувала поголем физички напор, 

122. Книга бр. 67, 20 јули 1939, т. 5
123. Споменица двадесетпетгодишњице ослобођења Јужне Србије 

1912–1937,  Скопље, 1937, 1032–1033
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создавала и одредена одбојност кон овој вид актив-

ност, па лозунките: „Спортот ни ги упропасти де-

цата“. „На младината треба да ù се забрани спор-

тот“. „Кога нам не ни беше потребен, што ќе им 

е на нашите деца!?“, станале општопознати и често 

експлоатирани, како во меѓувоената, уште повеќе во 

претходните времиња.124 

Еве еден пример, кој е многу речит. Од  Прилеп е, 

и е од крајот на XIX век. 

Во учебната 1881/82 год. за учители во  Прилеп би-

ле ангажирани двајца поранешни посетители на цари-

градскиот протестантски „Роберт Колеж“, кои донеле 

доста новини, некои и во однос на физичките актив-

ности. Вовеле и некаква лесна атлетика и игри со топ-

ка и за првпат некаков вид ракомет. Реакциите на по-

старите учители и на свештенството, особено на по-

старите чорбаџии, биле негативи, па и непријателски. 

Се јавиле обиди и да им се забранат дејностите, дури 

новаторите и да се исфрлат од училиштето. Бидејќи 

поинаку не можеле да го спроведат тоа, непријателите 

се послужиле подмолно, еден од учителите успеале 

да се компромитира во врска со некаква проблема-

тична вдовица, според тоа и за неморал, неспоив со 

професијата што ја извршувале, со што реакциите ста-

нале жестоки и хајката против нив неиздржлива, па 

учителите морале набрзина да побегнат од градот.

Учениците од истото школо, кои ги откриле радо-

стите од спортот, навистина дале отпор, но тоа оста-

на без успех, зашто противниците успеале преку ди-

124. Љуб. Д. Лазинић, О спорту код нас, Глас омладине с југа, г. III, св. 

1,  Битољ, 1 јануар 1929, 4
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ректорот на училиштето најгласните да бидат пови-

кани и за памет на останатите, физички казнети, по 

што зародишот на организираниот спорт во  Прилеп 

бил одложен за некое време.125

Не треба да се заборави во тој отпор и на естетска-

та страна на спортот, кој, се знае, инсистира на лесна, 

редуцирана облека, кое за крајно конзервативната и 

патријархалната средина, се квалификувало за немо-

рал и за лош пример за младите, според тоа и за не-

одложна потреба новотаријата да се анатемиса и по 

секоја цена да се укине. 

Еленики гимнастики силогос

„Еленики гимнастики силогос“ („Грчко здружение 

на гимнастичарите“) оформено било во 1891 год. ка-

ко еден од неколкуте клонови што постоеле во рамки-

те на прогрчкиот сојуз „Пријатели на музите“ („Фило-

мусон“). Основната цел му била развивање на спортот 

меѓу помладата прогрчка популација во  Битола. Со 

спортски активности настапувало по разни поводи, 

најмногу на годишните школски завршни испити, кога 

биле дел од сеопштата пребогата културно – музичка 

програма. Се финансирало со приходи од самостојни 

настапи на јавни часови, но и со материјална поткре-

па од школскиот одбор. 

Афирмативниот и поттикнувачки лозунг за омасо-

вување на членството му бил „Храм на здравјето“, 

а од спортските дисциплини што ги практикувало 

125.  Славко Димевски, Седумдесетпет години на театарот во Прилеп, 

Нова Македонија,  Скопје, 18 октомври 1962, 2
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биле трчање, фрлање диск и камен, скок во далечина, 

стрелање и мечување. 

Како и секое друго здружение и тоа имало прет-

седател и управни тела. Во периодот од 1911 и 1912 

год. претседателската функција ја извршувал  Дими-

риос Андреадис, добар правник и спортист, одличен 

организатор, а и пламенен говорник. Еден говор, од-

ржан спроти Новата 1912 год., посветен на  митропо-

литот Стефан, особено му бил запаметен од прогрчки-

те битолчани.

Спортските настапи Друштвото ги реализирало 

најмногу во дворот на Грчката машка гимназија (де-

нес ОУ „Гоце Делчев“), каде слични изведби имале 

и ученичките од грчката Женска гимназија. Покрај 

во  Битола, настапи организирало и во  Крушево,  Ко-

стур, како и во други прогрчки настроени населени 

места. Секоја била осмислена и добро подготвена и 

кога се заминувало била во придружба на стручен во-

дич, најчесто на познатиот спортски работник  Хри-

стодулу. На италијанска разгледница, која потекнува 

од 1908 год., претставена е една таква посета. На неа 

Печатот на Здружението
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може да се види спортска група во параден строј, во-

дена од барабанџија, кој дава такт при маршот и, од 

ова време, обврзниот вооружен турски стражар, кој се 

движи паралелно со неа.  Браќата Манаки, исто така, 

оставиле бројни фотографии за активностите на ова 

здружение, една се однесува и на некоја негова посета 

на селото  Гопеш. Истата потекнува, според тврдењата 

на Милтон, од далечната 1905 год. 

Друштвото располагало и со сопствена спортска 

сала, што било навистина голема реткост за  Битола од 

ова време, која, инаку, ја користеле и други спортски 

здруженија од  Битола, се разбира, со потврден про-

грчки национален предзнак.126

126.  Andonis M. Koltsidas, Greek edukation in Monastir– Pelagonia,  Thes-

saloniki, 2008, 167–169

Членови на Друштвото со своето знаме



Здруженија

„Битолско десеткнижие“ 65

Спортски изведби во дворот на Машката гимназија

На излет во придружба на обезбедување
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Пелистерски јунак

Откако на 27 декември 1908 год. во  Солун било 

организирано првото јуначко здружение, следувале 

уште неколку и во други градови во  Македонија, кај 

иницијативни битолчани се јавила желба едно да се 

оформи и во нивниот град. Првенците  Антон Кецка-

ров,  Александар Развигоров,  Владимир Лазаров,  Иван 

Василев,  Никола Јанашлиев,  свештеникот Васил Мла-

денов, Ст. Видимчев и уште неколкумина други, го по-

каниле докажаниот организатор на вакви здруженија 

 Даниел Бланшуд, да дојде во  Битола и да помогне око-

лу реализацијата. 

Во летото 1909 год., веројатно во месец јули, а по 

претходно извршени договори,  Бланшуд пристигнал 

во  Битола. Започнал онака како и насекаде, првин со 

формирање иницијативно тело, потоа и со управа. Во 

Управата влегле: неуморниот Антон Кецкаров, кој ста-

нал и првиот претседател (подоцна бил заменет со  Пе-

тар Киров),  Александар Развигоров и  Ст. Видимчев, на 

кои довербата им паднала да бидат благајници. За чле-

нови на Управата биле избрани повеќемина, некои и 

со конкретни задолженија:  Владимир Лазаров,  Христо 

Илиев, учителот  Иван Василев (одговорен за музика), 

 Васил Младенов (хор),  Јордан Бадев (театар),  Никола 

Јанашлиев (граѓански хор),  П. Филипов,  Хр. Лозан-

чев,  Мих. Лукаров,  Вл. Кецкаров,  Кирил Трпков и др.

Основачкото име на здружениево било „Отоман-

ско – бугарско гимнастичко друштво „Пелистерски 

јунак“, кое подоцна било скратено и поедноставено, 

кое такво ќе остане и до 1944 год. – „Пелистерски 

јунак“. Веднаш му пристапиле 50–на млади битолчани, 
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во наредната година тој број се искачил на 500, а во 

1911 год. достигнал и до импресивните 700 членови. 

Истото, како и останатите слични здруженија, 

имало свое знаме, на кое било испишано името и да-

тумот на основањето, како и импресивната силуета на 

 Пелистер. Се истакнувало во посебни прилики и секо-

гаш одело на чело на поворките. Членовите имале впе-

чатлива униформа: бел калпак со црвено дно, црвена 

кошула и појас, сиви куси панталони, долги црни чо-

рапи и широка бело – црвена лента која одела од ле-

вото рамо до десниот колк. 

Спортските вежби членовите ги изведувале во 

дворот на егзархиската (бугарска) Женска гимназија 

(денес ОУ „Кирил и Методиј“) секој ден по 18 часот. 

Двапати неделно се одржувале и поучни предавања за 

значењето на телесното воспитување, теми за морал-

ни и општествени должности, за здрав начин на жи-

вот, за хигиената и за многу други актуелни прашања, 

кои биле сосема нови и придонесувале, во значител-

на мера, за промена на заостанатите навики и зако-

равени сфаќања. 

Покрај со спортски, членовите се занимавале и со 

вонспортски активности. Учествувале во неколкуте 

секции што биле набргу оформени, во дувачкиот ор-

кестар, во хорот и во театарската секција. Оркестарот, 

кој работел под раководство на  Иван Василев, распо-

лагал со 32 дувачки инструменти, со хорот диригирал 

 Никола Јанашлиев, а со доста активната и успеша те-

атарска група раководел  Јордан Бадев.

Управата, која одржувала состаноци најмалку два-

пати неделно, била најзаслужна за неговиот голем 

успех. Таа во континуитет и мошне предано ја кон-
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тролирала и ја поттикнувала и заедничката, но и ра-

ботата на секциите.

Средства за работа се обезбедувале: од членарина, 

од подароци, од јавни часови, од приредби, од учество 

на оркестарот на свадби, на родендени, на нови годи-

ни и на други празници. Понекогаш, особено на по-

себни датуми, друштвото се претставувало со богата 

програма и на игралиштето и пред зградата на град-

ските власти.

Неколку настапи на оркестарот останале посебно 

запаметени.

На Бадник, некаде околу полноќ во 1910 год., му 

ја украсил вечерта на рускиот конзул, кој имал прием 

за дипломатите. И додека тие меѓусебно си го чести-

тале празникот, пред конзулатот се слушнала руската 

Управата на Друштвото (1911)
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химна „Боже, чувај го царот“. Изненадениот и вооду-

шевен домаќин истрчал надвор и ги поздравил свира-

чите, по што ги поканил да влезат и внатре, каде тие 

дополнително исполниле уште неколку нумери, меѓу 

другите, османлиската химна, „Шуми Марица“, некои 

француски, германски и други мелодии. Наградата, 

што ја дал домаќинот, биле 15 златници, а неговиот 

пример го следеле и гостите, па општата сума што ја 

собрале на крајот изнесувала 130 златници. 

Друштвото, со оркестарот и со другите секции, 

организирало посети и во околните села и градови. 

Во 1910 год. гостувало во  Лерин и  Сурович и во уш-

те други 15 села. Останала запаметена, меѓу другите, 

и посетата на  Прилеп во месец јуни 1910 год. Иако се 

случила во работен ден, во понеделник, многуброен 

народ и прилепски членови на тамошното здружение 

„Пелистерски јунак“ со дувачкиот оркестар и со знамето (1911)



С П О Р Т

Александар Стерјовски70

ги пречекале надвор од градот, а и за цело време ги 
следеле со топла срдечност и воодушевување. 

Пред главниот, спортскиот настап, кој се случил на 
игралиштето, било организирано и заедничко, градско 
претставување, во импресивна поворка со прилепски-
те јунаци. На игралиштето била изведена програма за 
паметење од 300 прилепски и 200 битолски јунаци, во 
која имало и маршеви и ритмички вежби. Истото за-
почнало традиционално, со молитва за долг живот и 
добро здравје на султанот, потоа со маршевите „Ху-
риети марш“, „Витан“ („Татковина“), „Брзо да се дви-
жиме во науката“ и уште со неколку други, за да про-
должи потоа и со импресивни ритмички вежби. 

При посетата на султанот  Решат Петти на  Битола, 
настапот на „Пелистерски јунак“, исто така, бил посе-
бен. Управата и членовите сериозно и долго се под-
готвувале и работеле за тоа. Најпрвин бил одржан до-
говорен состанок во канцеларијата на митрополитот 
Авксентие каде биле прецизирани задолженијата и да-
тумите, потоа биле собрани 300 златници, доброволни 
прилози од членовите и од граѓанството, потрошени 
за арката (свечената порта), за новите свечени облеки, 
за украсувањето на маалите со зеленила, за знамињата 
и за сè друго, со што на колоритноста во градот ѝ се 
даде посебен белег. 

При настапот пред султанот, кој случувањата ги 
следел од прозорецот на резиденцијата (денес Ректо-
ратот на Битолскиот универзитет) марширале и из-
веле вежби околу 500 јунаци. Преку аѓутантот, воо-
душевениот султан им изразил благодарност и ги да-
рил со ќесе со 15 турски лири, а на митрополитот, кој 
бил член на Сенатот на Османлискиот парламент, и 
лично му се заблагодарил. Настапот бил регистриран 
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и од фотоапаратот и од филмската камера на  браќата 
Манаки.

По иницијатива на „Пелистерски јунак“ и на негов 
трошок, во 1911 год. во  Битола повторно пристигнал 
 Даниел Бланшуд, сега да организира курс по гимна-
стика за началниците на здруженијата од  Прилеп,  Ох-
рид,  Кичево,  Крушево и од други места.127

„Пелистерски јанак“ ќе се возобнови и повторно 
ќе заживее во месец јуни 1941 год. со истото име. За 
прв претседател сега ќе биде избран битолчанецот, 
бугарофилот  инж. Христо Светиев, главатор станал 
 Благој Плашев – Казасо, негов заменик  Иван Донев, 
наставник по физичко образование во ОУ „Св. Кирил 
и Методиј“.128 Старото име на „Соколаната“ било за-
менето со „Пелистерски јунак“, кое ќе остане на ати-
ката, навистина малку нечитливо, до скорешните дни, 
кога му е вратено повторно првичното име. 

Кога на „Вардарски јунак“ од  Скопје му било до-
верено да го организира големиот собир на јунаците 
од цела  Бугарија, планиран за 12 и 13 октомври 1941 
год., истовремено било договорено следната година 
тоа да му се довери и на „Пелистерски јунак“. Задол-
жението тој сосема успешно ќе го изведе и за тоа ќе 

добие бројни пофалби.129

127.  Д-р Душан Станимировиќ, Почетоци на спортот, 46–48
128.  Загорка Коџасинска, 135 г. растеж ОУ „Даме Груев“ – Битола, ОУ 

„Даме Груев“ – Битола, Битола, 2000, 164
129.Големъ юнашки съборъ въ Битоля, Пелистерско ехо, г. I, бр. 8, 31 

февруарий 1942, 1;  Д-р Растислав Терзиоски, Спортот важна ставка 

во напорите на бугарската пропаганда за денационализација и 

фашизација на македонскиот народ во периодот на окупацијата 

1941–1945, Прилози за историјата на физичката култура....бр. 2,  Скопје, 

1976, 27



С П О Р Т

Александар Стерјовски72

Соколско друштво

Основање

Првата светска војна е причина за бришење на 

првите соколски траги во  Битола, оттаму и твр дењата 

дека почетоците треба да се бараат некаде во 1920 

год. или во 1921 год.130 Тоа ќе стане и повод во 1936 

год. да се прославува 15–годишницата од неговото 

настанување.131

Новите податоци, инаку, говорат нешто сосе-

ма друго, дека почетоците треба да се бараат или во 

крајот на 1913, или во почетокот на 1914 год. Нови-

нарска вест, објавена во локалниот неделник „Оп-

штинске новине“ од мај 1914 год., која е во врска со 

пречекот на белградското студентско пејачко друшт-

во „Обилиќ“ во  Битола, тоа недвомислено и го пот-

врдува. Според неа, на Железничката станица во Би-

тола, меѓу другите официјални лица при пречекот, 

се наоѓале и членовите од управата на градското Со-

колско здружение и тоа е прва потврда за неговото 

суштествување во  Битола.132

Потврда за ова е и општинскиот буџет за 1914 

год. Како материјална помош во него биле предвиде-

ни 2.000 динари за локалното Соколско друштво, со 

130.  М-р Душан Станимировиќ, Објекти и терени на соколските 

друштва во Вардарска Македонија од 1919 до 1923 година, Прилози 

за историјата на физичката култура... 1,  Скопје, 1978, 66 
131.  Атанасије Д. Младеновић, Град Битољ,  Битољ, 1936, 67
132. „Обилић у Битољу, Општинске новине, г. II, бр. 46,  Битољ, 2 маја 

1914, 2
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кое, дефинитивно, се отфрлаат тврдењата дека него-

вите почетоци треба да се бараат дури по Првата свет-

ска војна.133

Тоа произлегува веројатно што во раниот пери-

од активноста на друштвото му била многу скромна, 

дури и незабележителна, па неговото „излегување од 

анонимност“, како што забележал еден новинар, да се 

случи дури во 1923 год. и тоа преку јавен час.134 От-

таму, веројатно и заинтересираноста за него да биде 

скромна, па и бројноста на членството симболична. 

Радикални промени ќе се случат дури по доаѓањето 

на кормилото на амбициозни и посветени работници 

и да се подигне домот на спортот во  Битола, Соко-

ланата (1934), па да се направат големите измени.135 

Благодарејќи на големиот труд, добрата организација 

и условите за спортот што ќе се понудат, ќе созда-

дат едно од најпопуларните и најбројните младински 

здруженија во градот.136

За подемот и за омасовувањето заслуга имале мно-

гумина, најмногу енергичниот и вонредно способен 

организатор  д-р Продром Папасимеон („стареши-

на“), кој вложил не само дел од своето драгоцено и 

малку слободно време, туку и личен авторитет што 

го поседувал како лекар. Останатите што се заслуж-

ни биле и  Мирко Штајнфл,  Атанасије Младеновиќ, 

133. Буџет Општине града Битоља за 1914 год., Општинске новине, г. 

II, бр. 49,  Битољ, 23 маја 1914, 4
134. Соколски јаван час, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 23, 

 Битољ, 12 јула 1923, 3 
135. Соколско друштво у Битољу, Вардар,  Скопље, 6 фебруар 1934, 5
136. Рад Соколског друштва, Нови сјај, г. II, бр. 9,  Битољ, јануар 1935, 4
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(обајцата следни претседатели), па секретарот  Влади-

мир Симиќ, началникот  Цветан Дамевиќ, началникот 

 Јармила Симиќ и уште неколцина други.

Факт е, меѓутоа, дека без посебната наклоност и 

изобилната и континуирана материјална помош од 

општинските власти, и покрај сите ентузијазми, здру-

жениево немало да ги испише оние светли страници 

впишани во неговата богата историја.137

Друштвото имало добро организиран живот. Ка-

ко и сите останати слични, имало управни тела, пре-

ку кои се организирала сета работа. Имало организи-

рано и неколку доста активни културно – уметнички 

секции, кои станале мамка не само за заинтересира-

ните за спорт, туку и за другите со подруги склоно-

сти и потреби. 

Еднаш годишно друштвото одржувало и годишни 

собранија на кои се давал отчет за работата и за фи-

нансиската состојба и на кои се избирале новите упра-

ви. Почнувајќи од 1928 год., кога се родила идејата за 

подигање на Соколаната, дежурна тема до 1936 год., 

кога објекот е осветен, ќе биде обврзно тој.138

Едно вакво собрание, со тврдо одреден дневен ред, 

за кое има повеќе податоци и на кое биле донесени 

значајни одлуки, се одржало во 1933 год.139 

137. Помоћ битољском соколском друштву, Вардар,  Скопље, 27 март 

1934, 2
138. У 1936 години битољски соколи ће осветити свој нови дом и 

прославиће 15–годишњицу постојања свога друштва и 20–годи-

шњицу Кајмакчаланске битке, Вардар,  Скопље, 7 фебруар 1936, 2
139. Соколска скупштина у Битољу, Вардар,  Скопље, 19 јануар 1933, 3
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Чети

Организационата шема на Соколското друштво 
се состоела од чети, кои биле градски, селски, школ-
ски и војнички. 

Градските биле во рамките на градското Соколско 
друштво, а селски имало во неколку поразвиени села. 
Во 1936 год. ги имало во  Рамна,  Српци,  Бистрица,  Мо-
гила,  Велушина,  Ѓавато,  Лопатица и во  Буково. Рабо-
тата им била многу блиска на школските чети, освен 
во сферата на решавањето на проблемите што го при-
тискале селото. Како најорганизирана и најнапредна 
селска чета од ова време се спомнува од селото  Рамна. 
Во 1936 год., благодарејќи на тој рејтинг, добила пра-
во за учество на јавниот час, еден од најдобрите забе-
лежани. Четата, притоа, останала запаметена особено 
со соколчињата, кои биле облечени во впечатливи на-
родни носии, со соколски капи со птичји пердувчиња, 
заради сето тоа, најмногу заради мошне успешните 
вежби, добиле и најголеми аплаузи.140 

Соколски чети имало и во школите, од кои најорга-
низирани, најбројни и најуспешни биле тие што рабо-
теле во Гимназијата. 

Во учебната 1933/34 год. во гимназиската чета чле-
нувале 161 ученичка и 229 ученици, кој број континуи-
рано и растел. Таа година одржала 44 часови вежбања, 
со 2543 посети, организирала и 7 предњачки часови. 
На јавниот час од 17 мај 1934 год. настапила со 6 точ-
ки: 1. Прости вежби 72 (женски деца); 2. Вежби со 
ветрушки (женски деца); 3. Прости вежби 112 (жен-

140. Соколске приредбе у Духовима, Вардар,  Скопље, 5 јуни 1936, 2



С П О Р Т

Александар Стерјовски76

ски деца и женски подмладок); 4. Ритмички вежби 32 
(женски подмладок); 5. Прости вежби 188 (момчиња) 
и 6. Прости вежби 96 (машки подмладок), во кои би-
ле вклучени вкупно 544 вежбачи (284 ученици и 260 

ученички).141

Откако следната година четата се здобила со одо-
брение за користење на салата и на спортските рек-
визити од Соколаната, бројот на вежбачите се зголе-
мил на 1.453, а биле одржани и 44 предњачки часови. 
Со цел да се омасови и да се даде пример, во здруже-
нието се зачлениле директорот и уште девет настав-
ници. Началник станал  Цветан Дамевиќ, прв заменик 
му бил Бартипан, а член на предњачкиот собор ста-
нал  Марко Пеливановиќ, сите наставници по гимна-
стика во Гимназијата. На јавниот час од 3 јуни 1939 
год. секцијава зела учество со две точки, а на слетот 
„Јунак“ во  Софија испратила 3 соколи.142 

Соколски чети постоеле и во Битолскиот гарни-
зон, во кој членувањето било и најмасовно. На јавниот 
час во 1934 год. се јавиле со 100 вежбачи, што би-
ло навистина импресивна бројка.143 На заедничките 
претставувања низ битолските улици, кои биле воо-
бичаени пред ваквите часови, гарнизонските чети би-
ле обично на крајот од поворките и најмногу го при-
влекувале вниманието не само со масовноста, туку и 
со тврдиот и бучен параден марш.144

141. Извештај за школску 1933/34 годину, Битољска гимназија, 1934, 33
142. Извештај за школску 1939/40 годину, Битољска гимназија, 1940. 

38–39
143. Рад Соколског друштва, Нови сјај, г. II, бр. 9, Битољ, јануар 1935, 4
144. Соколске приредбе о Духовима у Битољу, Вардар,  Скопље, 5 јуни 

1936, 2
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Просветно – културна дејност

Иако „Пелистерски јунак“, Соколското друштво и 

сите останати младински здруженија од ова време во 

своето портфолио носеле крупна политичко – денаци-

онализаторска задача и биле во тесна спрега со пропа-

гандистичкиот систем, мора да се признае дека има-

ле и одредени заслуги, особено на просветно – кул-

турното поле, но и во здравственото и поквалитетно 

живеење во селото. 

Некои сознанија го потврдуваат тоа.

Во 1932 год. битолското Соколско друштво, меѓу 

другото, било организатор на три академии со мош-

не корисна и поучна содржина од областа на здрав-

ственото живеење. Една одржало и во  Прилеп. Изве-

ло излети во  Прилеп и  Охрид, а организирало во  Ма-

гарево и десетдневно летување за сиромашните деца. 

Имало хор, оркестар со кои настапувало на свечено-

сти, имало библиотека, читална, а извесно време би-

ло и единственото во кое бил активен и марионетски 

театар.145 Во зимските месеци, откако бил подигнат 

неговиот дом, ги организирало и т.н. мошне популар-

ните „братско – сестринските вечери“, со културно – 

уметничка програма, а во кои владеела многу пријатна 

семејна опуштеност. 

Грижата за напредокот на селото, сепак, му би-

ла најважна задача. Битките против алкохолот, не-

писменоста, суеверијата, биле примарни, спроведу-

вани обично преку селските чети. Иницирало зафати 

145.  Љуб. Д. Лазичић, Соколска скупштина у Битољу, Вардар,  Скопље, 

19 јануар 1933, 3
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и за унапредување на сточарството со набавка рас-

ни грла и живина, потоа се трудело да внесе навика 

за варосување на куќите, за изработката и употребата 

мебел, за користењето здрава вода итн.146 

За да се постигне сето тоа, биле организирани 

бројни курсеви со младата селска популација, потоа со 

селските учители, но и со останатите, кои имале било 

каква врска со селото. По иницијатива на Просветниот 

одбор на Соколското друштво од  Битола во текот на 

1932 год. организирани биле два такви курса. Првиот 

траел 20 дена (19 септември – 9 октомври) и бил на-

менет за момчињата од Мариовскиот округ, на кој би-

ле одржани 80 теоретски и 60 практични предавања. 

Предавачи биле лекари, агрономи, професори, учи-

тели, вкупно 25 на број. На земјоделието, притоа, му 

биле посветени 20 часови (овоштарство, сточарство, 

поледелство, задругарство), 2 на ветерината, 4 на хи-

гиената, 10 на соколската идеологија, 6 на народната 

историја, 6 биле во врска со кореспонденцијата и со 

администрацијата, 6 за правење пресметки и околу 28 

часови се употребиле за соколска гимнастика. Учес-

ниците на курсот посетиле и поголем број културни 

институции, а во Земјоделското училиште поминале 

и недела дена на практична работа. 

Истата година, во времето од 4 – 6 октомври, кур-

севи биле одржани и за учителите од Битолскиот и 

Мариовскиот округ. Истиот бил мошне добро посе-

тен, бројот му изнесувал меѓу 110–115 учители. Покрај 

неколкуте гимнастички вежби, учесниците имале и 25 

146.  Атанасије Д. Младеновић, цит. дело, 66
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предавања од најразлични области, некои со учество 

и на универзитетски професори. На крајот на курсот, 

курсистите ја следеле и вечерната куклена претста-

ва, на која бил изведен „Робинзон Крусо“ од Марио-

нетскиот театар на Соколското друштво од  Битола.147

Ловечки здруженија

Ловот во минатото

Човекот во далечната и темна предисторија, бла-

годарејќи на ловот на диви животни и птици, успеал 

да опстои, а во средните векови се преобразил во че-

ста и благородна забава. Истовремено станал и многу 

битна подготвителна школа и за учество во војни. Во 

времето на Немањиќите сосема вообичаено било да 

се ангажираат и гонители, чија задача била да ја дове-

дат дивината (елени, мечки, диви свињи, волци, срни, 

дивокози, зајаци лисици и други) на растојание за от-

стрел и со тоа ловот да го направат успешен и среќен. 

Познато било и дека скоро секој двор имал свое ло-

виште, ловечки пци и ловечки птици.

Страста кон ловот, инаку, била сеопшта, како сре-

де општествената елита, така и среде пукот. Потврди 

за тоа има премногу. Византискиот престолонаслед-

ник, подоцнежниот  Андроник III во 1325 год., меѓу 

другите, ловел околу  Цариград. Тоа го организирал 

147.  Проф. Велимир М. Петковић, Два корисна соколска течаја у 

Битољу, Вардар,  Скопље, 23 октобар 1932, 6
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во припомош со 1.000 кучиња и со 1.000 соколи.148 Се 

тврди дека, ако не повеќе, тогаш барем тројца визан-

тиски цареви загинале при ловот.149 Истата зараза ги 

инфицирала и многу османлиски султани. За еден се 

тврди дека, кога спиел, сонувал лов, кога бил буден, 

одел на лов.150 За друг (1665–1669) кога ловел во око-

лината на  Лариса, традиционалното султанско ловиш-

те, насилно мобилизирал најмалку 20.000 хајкачи и по-

мошници, од кои околу 

400–500 нашле смрт од 

дивите животни151 итн.

 Баба планина, иако 

не била соодветно ек-

сплоатирана, распола-

гала, исто така, со бо-

гат и разновиден ди-

веч.  Едвард Мани (1856) 

тврди дека битолскиот 

британски конзул од-

гледувал и во слобод-

ното време сам или во 

друштво на пријатели 

и со своите 'ртови, та-

му учествувал во лов на 

148.  Константин Јиричек, цит. дело, 288–289 
149. Константин Јиричек, цит. дело, 289
150. А. Матковски, Еден француски патеписец низ Македонија (1665–

1669), 134–135
151.  А. Матковски, Еден француски патеписец низ Македонија 

(1665–1669), Историја, г. IV, бр. 2, Сојуз на историските друштва на 

СР  Македонија,  Скопје, 1968, 134–135

 Тијар бег
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зајаци.152 Ловечко здружение во  Битола постоело и за 

време османлиската управа, во кое членувале и мус-

лимани и христијани. Според податоците на  Милтон 

Манаки, се именувало за „Авџи табур“ (Здружение на 

ловџии) и на негово чело, во 1908 год., се наоѓал  Тијар 

бег, кого го фотографирал и во своето фото ателје.

Познато е и дека локалната битолска управа, лич-

но за престолонаследникот  Александар Караѓорѓевиќ, 

во 1913 год. во Потпелистерието организирала лов, 

кој, исто така, Манаки го регистрирал со фото апа-

рат.153

На лов на диви животни на  Баба, на  Ниџе и на дру-

ги планини и места, а во  Пелагониското Блато на пти-

ци, оделе поединци и од власта и од пукот.

Соколари и јастребари

Ловот со соколи и јастреби и со дресирани кучиња 

имал долга традиција кај повеќе народи од  Европа, 

а бил познат и доста развиен и среде Османлиите. 

Најмногу од птиците што се користеле биле соколите, 

следувале јастребите, но се користеле и други. Заради 

големата побарувачка, се одгледувале не на стотици, 

на илјадници. Потврда за тоа е случајот со султанот 

 Бајазид Први, кој во една прилика ловел дури со 7.000 

соколи и со 6.000 кучиња.154 Таква навика во ловот, 

152. Македонија во делата на странските патописци, 1850–1864, 139
153.  Павле Константинов, „Браќа Манаки“, „Млад борец“,  Скопје, 1982, 

116
154.  Гл. Елезовић. Соколари и Соколарство, из историје соколарства, 

 Скопље, 1923, 6
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меѓутоа, имале и други султани. Бројот, на пример, на 

султанските платени соколари и кучкари во 1547 год., 

кои станувале во заеднички простории во  Истанбул, 

изнесувал безмалку 200.155 Инаку, најубавите соколи и 

најспособните ловечки кучиња биле резервирани се-

когаш за султанот (1679), кои, според непишано пра-

вило, султанот ги користел не подолго од една сезо-

на. Заради добрата дресура и извонредната убавина, 

европските ловџии најрадо се определувале за осман-

лиските птици при набавките.156 

Големиот интерес за овие птици наложил државен 

ангажман, кој ги регулирал одгледувањето, дистри-

буцијата, обврските, но и привилегиите на одгледу-

вачите. Посебно интересно е што во нивното здруже-

ние немало никаква двојбеност ниту по верска ниту 

по национална основа. Во презимињата и топоними-

те какви што се  Ѓерекар,  Ѓерекарце,  Соколарци,  Соко-

лово,  Шахинташ и сл. во основата секогаш стои вак-

вото занимање. Битолското маало  Хаџи Доган (Доан) 

од раниот XVII век, кое и денес постои, а кое тогаш се 

наоѓало надвор од градот, претпоставка е дека наста-

нало според жител кој живеел во него, а кој професи-

онално се занимавал со дресура на соколи (доганџија). 

Вештината во дресирањето била тешка задача, кое 

секогаш било со неизвесн резултат. По традиција би-

ло семејно, преоѓало од татко на син. Дресерот, за да 

ја исполни задачата, првин требало да улови млади, 

надежни птици низ бројните шуми, кои сè уште биле 

во седала, кои биле подготвени да ја извршуваат за-

155. Балканот во делата на странските патописци, 1, 89
156., Балканот во делата на странските патописци, 2, 60–61



Здруженија

„Битолско десеткнижие“ 83

дачата, сè уште повеќе да бидат и убави. Потоа долго 

и трпеливо требало да се работи со нив, додека не се 

исполни бараната цел. 

За таа своја работа одгледувачите биле ослободе-

ни од одредени даночни задолженија, но доколку не 

ја исполнеле обврската, најмногу да не го доставеле 

одредениот број птици со карактеристиките што се 

барале, им следувале парични казни. Во 1654 год. таа 

изнесувала 300 акчиња,157 скоро исто толкава била и 

во 1657 год.,158 и во 1662 год.,159 каква што била и во 

годините што следат.160

Со оваа професија се занимавале и доста битол-

чани, уште повеќе и жители од околните села. Некои 

нивни имиња, благодарејќи на османлиските докумен-

ти, ги знаеме и денес. Во еден, од месец јануари 1679 

год., регистрирани се соколарите  Миле,  Ничо,  Јано 

и уште еден друг Миле. Ги откриваме благодарејќи 

на приговорот што го доставиле до царскиот диван, 

жалејќи се против битолските власти, кои им ги иг-

норирале привилегиите добиени со царски ферман, 

а и бесправно им се мешале во дресурата. Реакцијата 

од престолнината била во нивна полза.161 Слична 

корекција, по слична жалба, дошла и во септември 

157. Сиџил бр. 14, 1654, јули 27, бр. 331
158. Сиџил бр. 15, 1657, октомври 25, бр. 76
159. Сиџил бр. 18, 1662, мај 17, бр. 583
160. Сиџил бр. 19, 1664, февруари 8, бр. 75; Сиџил бр. 19, 1664, април 21, 

бр. 319; Сиџил бр. 28, 1693, април 11, бр. 17; Сиџил бр. 27, 1671, август 

27, бр. 150; Сиџил бр. 22, 1674, јануари 1, бр. 156; Сиџил бр. 23, 1675, 

ноември 21, бр. 188
161. Сиџил бр. 24, 1679, јануари 22, бр. 36
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1717 год. сега за таткото и синот соколари,  Миле и 

 Ангелко, инаку, жители на  Фируз Бег Маало.162 

Во официјалните документи, кои се однесуваат на 

соколарите, се открива дека починатиот татко – соко-

лар се заменувал со синот – соколар, кој да ги добивал 

и истите обврски и истите привилегии.163

Со време ловот со ловечки птици се губел, според 

тоа, се намалувал и бројот на одгледувачите. Во 1803 

год. во  Анадолија и во  Румелија им спаднал на сим-

болична бројка од 1008 одгледувачи. Во битолското 

 Диово, во почетокот на 19 век, сè уште беа се задржа-

162. Сиџил бр. 37, 1717, септември 27, бр. 210
163. Турски докукменти....II, 23 јануари 1634, д. бр. 79

Современ одгледувач на соколи
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ле поприлични 35 дресери,164 а извесен број можеле 

да се сретнат и во неколкуте околни села, што говори 

и за долгата и за богатата битолска традиција на ова 

занимање.165 Оттаму, никакво изненадување не било 

да се сретне ловец како на едната рака носи сокол со 

кожна капа на главата и како заминува на лов со птици 

и во првата половина на XIX век, но и нешто подоц-

на.166 Потврда за тоа ни остави и патеписецот  Хенри 

Тозер, кој ја посетил  Битола во 1865 год. Според не-

го, додека си одел по патот за  Буковскиот манастир, а 

со цел да го истражи истиот, сретнал ловџии кои би-

ле во придружба на дресери и на нивните соколи.167 

Народните песни односот меѓу сопстевеникот и 

соколот, инаку, го опишуваат како мошне топол и ин-

тимен. Можат да се сретнат и како меѓусебно разгова-

раат, како, притоа, сопственикот му се исповедува, па 

како преку него испраќа и прима пораки и сл.

Официјализирано здружение 

Со цел корисниот дивеч да се заштити и на ловот да 

му се даде организирана форма („да се одгојува како го-

лем и отмен спорт“), во 1913 год. се пове ла иницијатива 

за формирање ловечко здружение. Требало да би-

де и прво од оваа сфера во  Битола. Иницијативата ја 

164. Турски документи за македонската историја, II, 1803 – 1808, 29 

– 30
165. Исто, 33
166. Македонија во делата на странските патописци, 1827–1849, 647
167. Македонија во делата на странските патописци, 1864 – 1874, 49 

– 50
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дале неколкумина,  Живан Митровиќ, пешадиски пот-

полковник,  Андонаки Пренда, трговец,  д-р Милош 

Радосављевиќ, окружен економ,  Борис Гавазов, ко-

вач, и  Синан Денчо, „приватиер“. Основањето, според 

планот, требало да се случи на 8 декември 1913 год. 

во популарниот хотел од  Широк Сокак, „Централ“. 

Резултатот за да биде успешен, се презеле совреме и 

одредени подготовки. Дневниот ред што се најавувал, 

бил со следните точки: 1. Отворање на собранието; 2. 

Регистрација на членството; 3. Разгледување на пред-

ложените правила за работа на здружението, 4. Избор 

на членови за Управниот, Надзорниот одбор и за Ло-

вечкиот суд и 5. Решение за издавање ловечки дозво-

ли (тескериња) за ловната сезона 1913 и 1914 год.168 

Детали од седницата не се познати, се знае де-

ка собранието било одржано и дека здружението би-

ло основано. Фактот дека при пречекот на Пејачкото 

друштво „Обилиќ“ од  Белград, на 25 април 1914 год. 

на Железничката станица, заедно со управите на Со-

колското друштво, со Градската касина, Стрелачкото 

здружение, била и неговата управа, потврда е за тоа.169 

Здружениево активно било до 1915 год., одно-

сно до доаѓањето на бугарските војски во  Битола. 

Возобновувањето се случило во 1919 год., кога брое-

ло околу 200 регистрирани членови. Додека не доби-

ло свој дом, неговите канцеларии, несоодветни и не-

функционални, кои, во голема мера, ја попречувале 

168. Позив на ловачки збор, Општинске новине, г. I, бр. 30,  Битољ, 6 

децебар 1913, 12
169. „Обилић“ у Битољу, Општинске новине, г. II, бр. 46,  Битољ, 23 

маја 1914, 3
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работата, му се наоѓале во 

хотелот „Солун“. Годиш-

ните собранија, редовно 

одржувани, биле прили-

ка за отчет и за избор на 

управни тела, а едно такво 

се случило на 16 јули 1933 

год.170. 

Периодот по 1936 год., 

кога на негово чело заста-

нал  Војислав Протиќ, по-

знат адвокат и сенатор 

од  Битола, оценет е како 

најплодотворен. Неговата 

управа тогаш се состоела 

од Војислав Протиќ, прет-

седател, потпретседател 

 Сотир Ристиќ, благајник  Никола Чокревиќ, секретар 

 Јован Шперовиќ, со членовите:  Петар Џимовиќ,  Асим 

Мефаиљ,  Ѓорѓе Наумовиќ и  Анта Илиќ. Надзорниот 

одбор го сочинувале  Методије Сиљановиќ,  Будимир 

Борисављевиќ,  Борис Подгорецки,  Лазар Кривашија 

и  Драгољуб Константиновиќ.171

Во почетокот било познато како Ловечко здруже-

ние „Св. Симеон“, односно како Земјоделско здруже-

ние „Св. Симеон“. Битолската општина повремено по-

170. Битољске новости, Вардар,  Скопје, 13 јули 1933, 6
171. Ово није ловачка прича, Битољски ловци подижу свој дом, Ово 

ће бити први ловачки дом у Вардарској Бановини, Вардар,  Скопље, 

11 јули 1936, 5

Претседателот 
Војислав Протиќ
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магала со одредени средства, една, отпуштена на 7 

март 1930 год., изнесувала 2.000 дин.172

Покрај со лов на дивеч по околните планини и на 

други места, членовите се занимавале и со самоини-

цијативни акции во уништување полски и други штет-

ници, најмногу чавки, кои, инаку, биле голем проблем 

за градот. Пред да ја отпочнат таквата акција во 1929 

год., доставиле барање до општинските служби за 

покривање на трошоците на акцијата, во висина од 

3.000 дин. Барањето било разгледано на 21 февруари 

1929 год. и било одобрено, притоа со вообичаената на-

помена, трошоците да не бидат поголеми од одобре-

ните, од 2.000 динари.173 

Слични вакви акции преземани биле и во следни-

те години. Една била организирана и во 1933 год., ко-

га повторно била побарана материјална поткрепа од 

1.000 динари и кога била одобрена половина од таа 

сума, како 1.000 динари по други основи. Имало и по-

себни награди, за секои 4 јајца се добивал 1 динар, за 

секоја убиена чавка – 0,50 динари. 

Од сето ова може да се заклучи дека  Битола во 

ова време навистина имала големи проблеми со овие 

птици.174

Покрај со чавките, ловџиите биле ангажирани и во 

чистењето на градот од кучињата – скитници. Нави-

стина, постоел и градски шинтер т.н. „стрвадер“, чиј 

ангажман бил да се занимава со нивното елеминирање, 

но од причини што нивниот број бил преголем, а опас-

172. Книга бр. 24, 7 март 1930, „Разне потпоре“
173. Книга бр. 21, 21 февруари 1929, т. 9
174. Книга бр. 34, 27 април 1933, т. 6
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ностите како пренесувачи на болести и од напади врз 

луѓето секојдневни, па помошта на ловџиите била 

добредојдена. Нивното учество и сега се наградувало 

со 2 динари за убиено куче.175 

Ловџиите имале своја слава, која ја одбележувале 

еднаш годишно како и останатите еснафлии, според 

традиционалните обичаи.176

Во  Битола имало уште едно ловечко здружение, 

но тоа не било толку познато како горното. Името му 

било „Гургур чешма“, според името на популарната 

кафеана на источниот дел од градот, собиралиште на 

членовите. Иницијативата за формирање ја дал соп-

ственикот на весникот „Нови сјај“,  Коста Договиќ, ед-

на мошне интересна и комплексна личност, денес со 

175. Книга бр. 21. 18 април 1929, т. 8
176. Слава ловаца у Битољу, Вардар,  Скопље, 9 октобар 1932, 7

Ловечкото здружение „Гургур чешма“
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третман и на некогашна икона на градот. Бил, меѓу 

другото, новинар, филателист, колекционер на стари-

ни, но и повремен политички активист, кој се канди-

дирал и за народен пратеник на листата на една по-

литичка партија од предвоениот период.

 Во архивските документи, за жал, нема податоци 

за ова здружение, но затоа сестраниот  Милтон Мана-

ки оставил неколку фотографии на кои е прикажано 

и нивното собиралиште и неговите членови, па, ете, 

се открива дел од неговата дејност. 

Стрелачко здружение „Вук Мандушиќ“

Стрелачко друштво во  Битола било организирано 

уште во 1914 год.,177 а меѓу двете светски војни би-

ло едно од 126–те во  Јужна Србија. Меѓу двете свет-

ски војни во  Македонија ги имало во  Прилеп,  Ре-

сен,   Куманово,178 во  Струга,179 во  Тетово и во дру-

ги градови, но и во неколку поголеми села.180 Скоп-

ското го носело името „Душан Силни“, битолското 

„Вук Мандушиќ“, според името на прочуениот јунак 

од епот „Горски венец“ од  П. П. Његош. 

Основањето и членувањата во нив било врз до-

броволна база и врз управни акти, без кои истите и 

не можеле да се регистрираат. Управните тела се из-

177. „Обилић“ у Битољу, Општинске новине, г. II, бр. 46,  Битољ, 23 

маја 1914, 3
178. Стрељачка дружина у Куманову, Вардар, Скопље, 21 август 1932, 2
179. Оснивање стрељачке дружине у Струги, Вардар,  Скопље, 9 октобар 

1932, 4
180. Стрељачко друштво у Тетову, Вардар,  Скопље, 11 децембар 1932, 6
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бирале на општи собранија, предвремено закажани и 

јавно обелоденети.

Во битолското, во 1926 год., членувале вкупно 67 

лица и биле од хетероген состав, имало занаетчии, фо-

тографи ( Лазар Кермеле,  Милтон Манаки), службе-

ници, пензионирани воени лица, учители, земјоделци 

и др., по потекло, како од градот, така и од околни-

те села ( Кравари,  Кременица,  Требиште,  Секирани и 

др.). На чело негово стоел Обласен стрелечки одбор, 

чиј претседател во таа година бил пешадискиот капе-

тан од прва класа  Василије Зариќ, секретар бил  Ѓорѓе 

Младеновиќ. Поранешниот голем жупан  Будимир М. 

Борисављевиќ, кој бил еден од постарите и поактив-

Официјален документ за број на членови
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ните членови, заради посебните заслуги што ги дал во 

развојот на стрелаштвото во  Битола воопшто, му би-

ла доделена титула почесен претседател. 

Осцилациите во неговата работа и нездравите вна-

трешни состојби биле главна причина за незадовол-

ство и за повремено осипување на членството. Едно 

такво се случило и во 1932 год., кога на списокот на 

здружението не фигурира ниту едно лице. Во клонот 

во  Прилеп, пак, напротив, бројот е импресивен, 126, 

немало проблеми и меѓу членството во  Бучин,  Ѓавато 

и  Подмочани, каде бројката останала непроменета. 

Некаква корекција во  Битола се случила следната го-

дина кога членството е 64 лица, но тоа, споредено со 

она од околните села и градови, било многу скромно. 

Во  Бучин на списокот среќаваме 28 члена, во  Ѓавато – 

41, во  Подмочани – 30, додека  Прилеп си го задржал 

константниот список од 126 члена.181 

Интервенциите на централата за редовна исплата 

на членарината, основниот материјален извор во ра-

ботата на здруженијата, биле чести, некогаш и со теш-

ки закани, во кои не еднаш стоело и за нивно целосно 

бришење од евиденцијата и одземање и на оружјето, 

омиленото воено средство заради кое многумина и 

членувале. Цилкулар со една таква тешка закана била 

испратена и на 10 мај 1934 год. и до последното здру-

жение.

Омилени и возбудливи биле и стрелачките натпре-

вари. Се состоеле од натпревари помеѓу член со член, 

група со група, здружение со здружение, град со град. 

181. Држвен архив на  Македонија, Подрачно одделение – Битола, Фонд: 

Стрелачки савез „Вук Мандушиќ“ –  Битола
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Се организирале на строго определени, специјални, 

безбедни места, надвор од населените места. Денот и 

часот се објавувале навремено и јавно и од кое пра-

вило, заради ризиците, немало отстапки, во спротив-

но, за прекршителите следувале елеминации и теш-

ки казни. 

Такви натпревари организирале сите обласни и 

други здруженија. Во месец август 1932 год. органи-

зирало и здружението од  Скопје.182 

Право на учество на меѓуселски или на меѓуградски 

натпревари стекнувале само најдобрите месни екипи, 

на кои се бранеле не само боите на своето село или на 

својот град, туку поединецот на нив стекнувал и личен 

углед во стрелаштвото. Вообичаено било на ваквите 

натпревари да се доделуваат трофеи и награди,183 кои, 

бидејќи средствата на организаторите биле скромни, 

да се обезбедуваат преку донации.184

Стрелиштето во  Битола се наоѓало надвор од гра-

дот, во близина на селото  Крклино. Благодарејќи на 

него, местово остана познато со тоа име и до ден де-

нешен, макар што на него е изникната нова, совреме-

на станбена населба. Пред Втората светска војна било 

отворено уште едно стрелиште, она на  Тумбе Кафе, на 

платото во близина на Зоолошката градина, а до де-

нешната подзаборавена и делумно руинираната Лет-

на сцена. Таму бил подигнат и мал, помошен објект 

од тврд градежен материјал, на кој била поставена и 

182. Отварање стрелишта у Скопљу, Вардар,  Скопље, 31 јули 1932, 6
183. Бан. М. Вујовић, Стрељачке утакмице, Вардар,  Скопље, 4 септембар 

1932, 8
184. Стрељачке вести, Вардар,  Скопље, 22 јули 1936, 4



С П О Р Т

Александар Стерјовски94

железна врата, што потврдува дека служел како мага-

цин за оружје.

Риболов и риболовно здружение

Не е познато како била организирана експлоата-

цијата на рибниот фонд во нашите реки и езера и дали 

имало некакво риболовно здружение пред доаѓањето 

на српската власт во нашите краишта. Затоа, пак, има 

доста податоци за голема заинтересираност на таа 

власт да го регулира тоа, потпирајќи се секогаш врз 

Законот за риболов, донесен во 1898 год., како и толку 

други закони. Според тој закон, правото за користење 

на рибниот фонд одел преку откуп на право што тре-

бало да го поседува секој заинтересиран поединец за 

риболов, кое, инаку, се добивало преку лицитација. 

Лицитацијата вообичаено било да биде организирана 

преку службите на локалната самоуправа, а во  Бито-

ла одела преку Окружната благајна. 

Првата ваква лицитација во  Битола, сега за корис-

тење на рибниот фонд од  Црна Река, била организира-

на на 8 март 1914 год. Два дена претходно бил објавен 

и оглас, во кој биле наброени условите за учество, ка-

ко и местата за риболов. 

Според тој оглас, на риболовците им било дозво-

лено од реквизитите да употребуваат: голем струк, 

солма, трбак, влан, кец, кусик, бубањ, метлици, како и 

други, слични средства, но со исклучок алови и лапка-

ши, кои, инаку, инсистираат ангажман на чун или ча-

мец. Била дозволена употреба и на: вршќка, челенец, 

црпеџ, сертма, загажањ (од 6 метри должина), како и 



Здруженија

„Битолско десеткнижие“ 95

помали риболовни средства со кои се лови од брегот, 

односно се лови без употреба на чун или чамец.

Се давала забрана за употреба и на динамит и на 

други распрскувачки материјали, како и ловење риби 

помали од 0,15 см. Прекршителите се предупредува-

ле со казна, според чл. 25 од истиот закон. 

Закупецот на правото можел да овласти и друго 

лице да лови во негово име, но со напомена тоа да 

го прави исклучииво на означените места во право-

то и со стриктно почитување на поставените услови 

во огласот.

Веднаш по извршената лицитација, а по добива-

њето на правото, лицитантот, како кауција, морал да 

приложи 12 отсто од лицитационата сума, половината 

откако била одобрена од Министерството за финан-

сии, остатокот до први август истата година.185 

Поконкретни детали за работата на ова здруже-

ние меѓу двете светски војни не се познати, меѓутоа, 

познато е дека риболовно здружение во  Битола функ-

ционирало и за време бугарската управа. Оформено 

било во 1941 год. и броело меѓу 300 и 400 членови. 

Бројот, најмногу заради пребогатото со риба  Пелаго-

ниско Блато, покрај тоа и заради гладот од војната, 

постојано се зголемувал. 

На 22 март 1942 год. истото одржало прво годиш-

но собрание, на кое била избрана и нова управа. Во 

неа влегле:  Вл. Лозанов, претседател,  Ив. М. Гочев, 

185. Лицитација за риболов, Општинске новине, г. II, бр. 38,  Битољ, 6 

марта 1914, 4–5
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потпретседател и  Вл. Димчев, секретар – благајник.186 

Подетални информации за него и за неговата работа, 

исто така, нема.

Аероклуб „Наша крила“

Откако во  Скопје, во месец октомври во 1928 год., 

бил основан првиот аероклуб и откако таму бил наба-

вен и првиот авион, интересот за воздухопловството 

во  Македонија започнал да заживува. Особен придо-

нес во тоа имал и воениот пилот  Јарошенко, кој започ-

нал со него да изведува пропагандистички летови и 

воздушни крштевања над  Скопје и низ други градови 

на  Јужна Србија. Бидејќи авионот, пак, бил половен и 

се расипал, со што и изведбите престанале, спаднал со 

тоа и интересот за воздухопловството. Требало потоа 

да минат години со ред, да се набават други авиони, 

па да продолжат истите воодушевувања и формирања 

на аероклубови.187 

 Битолскиот аероклуб, кој бил основан неколку го-

дини по скопскиот, како и скопскиот, го носел името 

„Наша крила“. Во почетокот не покажувал некои по-

себни резултати, може да се рече дека бил и во нека-

ков летаргичен стадиум кој траел неколку години.188 

Почнувајќи, меѓутоа, од 1933 год., откако во неколку 

градови од  Вардарска Македонија месните секции за-

186.  Ацевъ, Годишно събрание на рибарското д-во въ Битоля, 

Пелистерско ехо, г. I, бр. 15,  Битоля, 28 мартъ 1942, 4
187. Споменица двадесетпетгодишњице ослобођења Јужне Србије 

1912–1937, 1029
188. Битољске вести, Нови сјај, г. I, бр. 6,  Битољ, октобар 1934, 4
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живеале, некои успеале да набават и сопствени авио-

ни и откако полуприспивното битолско раководство 

се заменило со поагилно, интересот за вооздухоплов-

ството и во  Битола заживеал, се јавила дури и желба 

за набавка и на сопствен авион. Наскоро во Аероклу-

бот, кој се наполнал со заинтригирани млади члено-

ви, била организирана и моделарска работилница, за-

почнале да се изработуваат и мошне успешни модели. 

Во сето тоа најголеми заслуги имале двајца енту-

зијасти, најмногу претседателот на клубот, ветери-

нарниот лекар  Јован Јовановиќ, занесеник по возду-

хопловството, и на гимназискиот професор  Радомир 

Чивовиќ. 

Во почетокот на февруари 1936 год. било одр-

жано многу успешно годишно собрание во хотелот 

„Јевтиќ“, на кое Јовановиќ го презентирал едногодиш-

ниот извештај, при што работата ја оценил за мошне 

успешна. Приликата ја искористил и за промоција на 

посебното значење на авијацијата во предвоените ус-

лови, во кавки се одржувало и собраниево. По крат-

ката дискусија, во која се потврди успешната работа 

на клубов, се прешло во избор на новата управа. До-

верба ѝ се даде на дотогашната, со што уште еднаш се 

потврди големиот влог што го дала дотогаш. Истов-

ремено бил избран и Надзорен одбор, во кој за прет-

седател бил изгласан генералот  Јован Аќимовиќ, за 

секретар  Василије Величковиќ, учител, луѓе, исто та-

ка, како и останатите, амбициозни и кои ветувале на-

тамошен подем на здружението.189 

189. В. Ч. В., Годишња скупштина Аеро–клуба „Наша крила“ у Битољу, 

Вардар,  Скопље, 12 фебруар 1936, 2
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 Чивовиќ својот занес по авионите и моделите го 

пренесол и среде своите ученици од Гимназијата, каде 

оформил и посебен клуб, наречен „Подмладок на Ае-

роклубот“. Иако клубот со работа отпочнал во учебна-

та 1934/35 год., станал толку популарен што од наред-

ната година зачленил дури 250 ученици.190 Во учебната 

1938/39 година изработил 6 мошне успешни модели,191 

а такви успеси имал и во следната година, кога член-

ството се омасовило со бројка од 410 ученици. И сега 

изработените модели предизвикале посебна почит.192 

За првпат, по долги и напорни подготовки, во 1936 

год. и Битола успеала да организира импресивен про-

паганден, но и масовно посетен аеромитинг. Најавата 

се случила на 22 август истата година со двата авиона 

долетени од  Скопје, со „Косово“ и со „Призрен“. Пред 

да слетаат на пистата, над небото на градот направиле 

неколку небесни кругови, што било и повик за неви-

ден спектакл. И навистина, половина град веднаш на-

гргнал кон аеродромот да присуствува на нешто што 

не се имало доживеано. Пред тукушто завршениот 

грамаден хангар, гостите ги пречекувал и лично ги 

поздравувал претседателот на друштвото,  Јовановиќ.

Големиот, вистинскиот настан, кој собрал и нај-

многу народ и кој воодушевил најмногу и за кој се 

прикажувало најдолго, се случил другиот ден. Тогаш 

присутните имале прилика да следат не само возбуд-

190. Извештај за школску 1935/36 годину, Битољска гимназија,  Битољ, 

1936, 38
191. Извештај за школску 1938/39 годину, Државна реална гимназија 

у Битољу, 34
192. Извештај за школску 1939/40 годину, Државна реална гимназија 

у Битољу, 38
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ливи авио акробации, но и за првпат да доживеат да ја 

видат својата  Битола од небесните висини. И во прет-

пладневните и во попладневните часови, со преку 60–

ната полетувања и слетувања, со билет од мала сума, 

тие станале рамни на птиците. 

Додаток на големава авиоманифестација бил и 

краткиот и испланиран одмор, слетување и полетување 

на големиот тримоторен патнички авион „спартан“, 

кој, инаку, бил на редовната рута за  Солун.193 

193. Аеродан у Битољу, Вардар,  Скопље, 26 август 1936, 2

Програма за аеромитинг
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Планинарски здруженија 

Пелистер 

Основачкото собрание на Планинарското друшт-

во „Пелистер“ одржано било на почетокот на месец 

септември 1934 год. во салата во еден од познатите 

битолски хотели, во хотелот „Јевтиќ“. Било замисле-

но да биде клон на Туристичкото здружение „Југ“ од 

 Скопје, кое својата активност за популаризација на 

туризмот во  Вардарска Бановина беше ја отпочнало 

уште во септември 1932 год.194 Вакви здруженија веќе 

биле формирани во  Тетово и во  Штип и работеле до-

ста успешно, па и за битолската подружница претпо-

ставката била иста.195 Макар што поголем дел од би-

толските планинари веќе имале заминато во посета 

на Солунскиот саем, посетата на собиров била голема.

Собранието го отворил со воведен збор, во кој би-

ло истакнато значењето од постоење на вакво здру-

жение во градот, познатиот љубител и пасиониран 

планинар  Василије Ставровиќ. Следувала и богата 

дискусија, а откако истата се исцрпила, се прешло на 

избор на управни тела. Во Управата, влегле:  Радми-

ло Вујовиќ, адвокат, (претседател),  Брана Васиљевиќ, 

началник на округот мариовски (потпретседател). 

За членови биле избрани:  Миленко Н. Дивац, адво-

кат;  Драгољуб Константиновиќ, началник на Битол-

194.  Орестије Крстић, претседник друштва „Југ“, Туризам у Вардарској 

бановини, Вардар,  Скопље, 13 април 1933, 14 
195. Исто
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скиот округ;  Фоќион Зози, трговец и  г–ца Мира Пе-

лан, службеник во битолската Бановинска болница. 

Во Надзорниот одбор влегле:  д-р Мирко Момировиќ, 

претстојник во полицијата, (претседател),  г–ца Зовка 

Скуберне и  Вангел Ѓароманди, трговец.

На оваа седница било објавено и дека ќе се напра-

ват напори за набавка на неколку пара скии за да за-

почне да се развива и скијарството, како во  Битола, 

така и пошироко, за кое, како што било истакнато, по-

стоеле идеални услови.196 

196. В. Ч. В., У Битољу је основано планинарско друштво „Перистер“–

подружница Скопског „Југа“, Вардар,  Скопље, 18 септембар 1934, 2

Први скии во Крушево и група празнично дотерани крушевчани 
(1934)
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Покрај основачите, во друштвото наскоро се зач-

лениле и многу други вљубеници во  Пелистер. Меѓу 

нив имало и членови од женскиот пол, што потврдува 

дека љубовта кон планинарењето во  Битола била под-

ед накво голема. Некои имале набавено и лична плани-

нарска, други посетите ги правеле во обичната, ката-

дневна облекла. До  Пелистер се одело и се враќало 

пеш. 

Здружениево со истото име продолжило да би-

де активно и за време бугарската управа, сега под за-

крила на Бугарскиот туристички сојуз. На 7 јануари 

1942 год. организирало „туристичка вечер“ во салата 

на Јуначкиот клуб (Соколаната), а приходот се пла-

нирало да биде употребен за доизградба на домот 

„Копанки“.197 

Пелагонија

Први обиди да се формира второ планинарско 

друштво во  Битола, ослободено од менторството и 

влијанието на власта, направени биле во текот на 1931 

год. Бидејќи одобрението не било добиено, барањето 

било повторено две години подоцна, но и овојпат би-

ло безуспешно.198 Идејата по трет пат била покрената 

во летото од 1935 год. од неколку млади вљубеници 

197. Хроника, Пелистерско ехо, г. I, бр. 2,  Битоля, 7 януарий 1942, 4 
198.  Борис М. Алтипармак, Осврт врз написот на  м-р Александар 

Наумовски: „Интерпретацијата на појавите и развојните карак-

теристики на организираното планинарење во  Битола низ дејноста 

на планинарското друштво „Пелагонија“, Прилози за историјата на 

физичката култура на  Македонија, Комитет за физичка култура на СР 

Македонија, бр. 3,  Скопје, 1977, 133
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на планинарењето ( Борис Алтипармак,  Вангел Кара-

манди,  Коста Догу,  Сотира Самара,  Ташули Ставрев-

ски) додека биле на излет на Јоргов Камен. Истовре-

мено донесле и одлука посериозно да се зафатат и ра-

ботата да ја доведат до реализација, а за да биде тоа 

така, решиле бројот на иницијаторите да го зголемат, 

но да пристапат и кон најважното, да ги изготват не-

опходните правила. За да не предизавикаат одбојност 

кај власта, размислиле и за изборот на претседател, 

за кого размислиле тоа да биде познат планинар и да 

е угледен и политички неодреден, за да нема повод 

иницијативата да се одбие. Соодветен нашле во  д-р 

Јан Дубови,  Чех, градски инженер, кој, кога предло-

гот му го дале, го прифатил без размислување и вед-

наш се вклучил во реализација на идејата. 

По неколкумесечни интензивни подготовки, аги-

тации, договарања, средби, на 31 декември 1935 год., 

во хотелот „Солун“, свикано било основачкото собра-

ние. На него како вовед била изнесена идејата, по што 

имало и скромна дискусија. Следувало донесување и 

на правилата и избрани биле раководните тела. Дого-

вореното име Планинарско друштво „Пелагонија“ би-

ло целосно прифатено. 

За претседател бил избран планираниот  д-р Јан 

Дубови, за потпретседател  Тома Христов, за секре-

тар  Фокин Зози, а за благајник  Борис Алтипармак. 

Управниот одбор се состоел од:  Никола Димитиров-

ски,  Вангел Караманди,  Коста Догу,  Јован Беака,  Со-

тир Трпчевски и  Самуел Израел. За претседател на 

Надзорниот одбор бил назначен фотографот  Тегос 

А. Тегу, а за членови –  Борис Цветковски и  Киро Фи-

липовски. 
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На собранието се покренало прашање и за поди-

гање на сопствен планинарски дом. Според предлози-

те, требало да биде лоциран во месноста  Јоргов Камен. 

По коституирањето на друштвото се добиле и кан-

целарии. Се наоѓале на  Широк Сокак (бр. 116), кои 

станале натаму омилено врталиште на пелагонци. Из-

готвените правила биле испратени до Министерство-

то за физичко воспитување за одобрување и истите 

наскоро биле парафирани со акт бр. 1114 на 13 март 

1936 год. Печатот на друштвото бесплатно беше го из-

работил печатарот и познат планинар  Петар Попов. 

Првите членови биле 30-на на број, но тој наскоро се 

зголемил на 240. Пред почетокот на Втората светска 

војна бројот стигнал и до 300, од кои триесетина от-

сто биле од женски пол. Членарината била основната 

Управата на „Пелагонија“ (1935)
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материјална база врз која се подмирувала скоро сета 

дејност на друштвото.

Новата управа од 1937 год. идејата за домот пов -

торно ја актуелизирала, а најголем проблем за неј-

зиното реализирање наишла во отсуството мате-

ријални средства. Од тие причини за помош, на 26 

мај 1936 год., управата испратила молба до Минис-

терството за трговија и индустрија, Одделение за 

унапредување на туризмот, потпишана од претседа-

телот  Дубови. Истата, за жал, била вратена од фор-

мална причина, отсуствувала таксена марка. Слично 

барање било упатено и до Министерството за физич-

ко воспитување, но и тоа не вродило со плод. 

Така, идејата за втор планинарски дом, макар што 

членовите биле расположени да се вклучат и со свои 

лични прилози и со трудова помош, не била реализи-

рана.199 

199.  М-р Александар Наумовски, Интерпретација на појавите и 

развојните карактеристики на организираното планинарство во 

Битола низ дејноста на планинарското друштво „Пелагонија“, 

Прилози за историјата на физичката култура во Македонија, 61–62, 

бел. 9

Повик за помош на задната страна од разгледница
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Планинарењето и скијарството не биле единстве-

ните дејности на друштвото, зашто во него работеле и 

музичка и драмска секција. Врз драмски текст од  Бо-

рис Алтипармак со наслов „Планинари“, напишан на 

македонски јазик, битолски говор, во 1939 год., била 

изведена театарска претстава во Соколаната. Интере-

сот и посетата за неа, според тврдењата, биле огром-

ни.200 На неа за првпат била испеана и химната на 

друштвото, која подоцна стана песна и на сите би-

толски планинари. Автор нејзин, и на мелодијата и 

на текстот, бил членот на друштвото,  Методија Све-

тиев. Друштвото направило обид да издава и месеч-

ник. Името му било „Гласник битољских планинара“. 

Првиот број во септември 1940 год., бил целосно под-

готвен за печат, но не доживеал никогаш да стигне до 

рацете на членовите на друштвото и до заинтересира-

ните битолчани. Од полицијата бил забранет и запле-

нет, со што историјата негова целосно била завршена. 

Друштвото „Пелагонија“ активно било до 1941 год. 

Бугарската власт, според едно тврдење, веднаш по 

нејзиното конституирање во  Битола, го забранила,201 

200.  Александар Стерјовски, Битола, Каријатиди на Театарот, НУ 

Народен театар – Битола,  Битола, 2004, 382–383
201.  М-р Александар Наумовски, цит. статија, 72

Весникот на битолските планинари
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односно, според друго, продолжило да живее и пона-

така.202 

За развојот на друштвово заслуги имале многуми-

на, но посебно треба да се истакнат иницијаторите, ка-

ко и првите членови. Од  Ѓенимаале во тој спиисок се 

издвоило семејството  Спирковски ( Димитар,  Спирко, 

 Ратка,  Цане,  Момчило и  Виолета), познати со прека-

рот  Еделвајс, потоа  Андре Новевски – Буже,  Лука Се-

куловски,  Панде Бедело,  Круме Трајков,  Апостол,  Ла-

зо Гошевски и други.203 

202.  М-р Јован Кочанковски, Битола и Битолско во Народноо сло-

бодителната и антифашистичка војна на Македонија (1941–1945), 

том 1, (1941–1943), Општински одбор на Сојузот на борците од 

НОАВМ–Битола,  Битола, 2010, 166
203.  Загорка Коџасинска, цит. дело, 169

Печат на Друштвото
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Подружници и обиди за унапредување 
на планинарењето и туризмот

Меѓу двете светски војни, покрај „Пелистер“ и 
„Пелагонија“, во  Битола имало и други планинарски 
здруженија. Работеле како подружници од други, по-
големи градови, а целта им била профит, покрај тоа и 
развој на планинарскиот спорт и туризмот. 

Во месец март 1936 год. формирана била Под-
ружницата на „Српското планинарско и туристичко 
друштво“ од Белград, на чие чело се наоѓале админи-
стративци од локалната самоуправа. Едноподруго и 
двапати по ред, пред згаснувањето (1941), во упра-
вата биле вклучени  Часлав Стојадиновиќ, проф. во 
Гимназијата,  Леонид Маслиќ,  Н. Јанакијевиќ, помош-
ник директор на Народната банка,  Јован Палигора, 
службеник во поштата,  Јован Нацковиќ, книговодител 
во билетарницата на „Путник“, и уште неколку други. 
Еднаш годишно Подружницава одржувала годишно 
собрание на кое се давал отчет за работата и за фи-
нансиската состојба и на кое се нотирале насоките за 
идната работата. Последното собрание било одржано 
на 19 февруари 1941 год. во просториите на Друштво-
то пријатели на  Франција.

 Заслуга на оваа подружница, покрај другото, бил и 
влогот што го даде во развојот на  Битола и Битолско 
и во покренувањето акција за подигање планинарска 
куќа на  Големото Езеро.204

Слична подружница формирало и „Планинарско-
то друштво на  Јужна Србија“ од  Скопје.205

204. Кутија 34, 2.1.34.21/60
205. Исто, 58, бел. 3 и 4;  Атанасије Младеновић, Град Битољ, 70
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Амбиција на двеве, на постоечките планинарски 

здруженија, на загреани поединци и на локалната са-

моуправа, било преземање акции за привлекување што 

поголем број туристи и на што повеќе презентации на 

убавините и историските вредности на  Битола и око-

лината. За да се постигне тоа, било одлучено бележење 

на планинарските патеки и ангажирање платени во-

дичи. 

Првото обележување се случило, што е посебно ин-

тересно, и пред донесувањето на одлукиве. Првиот што 

ќе го изведе тоа уште во 1934 год. самоиницијативно 

бил  Василие Ставровиќ, неповторливиот вљубеник на 

планинарењето, кој, ако не повеќе, барем еднаш недел-

но се искачувал на врвот  Пелистер и кој секоја педа од 

планината ја познавал како својот дом.206 

Второто маркирање се случило во месец јули 1938 

год., сега на друг дел од планината, на патот од  Битола 

до  Малото,  Големото Езеро и до  Црвени Стени. Како 

доброволна самоиницијатива ја изведе „Српското пла-

нинарско–туристичко друштво“ од  Белград. Првата 

маркет ознака, со познатата црвена боја и бело око во 

внатрешноста, била поставена кај  Камениот мост кај 

 Довлеџик, втората кај селото  Нижополе, а низата дру-

ги со просторна дистанца по планинарските патеки.207

Бидејќи движењето по оваа патека им било огра-

ничено на членовите на Планинарското друштво 

„Пелагонија“, дури заради тоа имало и физички пре-

206.  Вук Ч. Вукомановић, И Битољ за туризам, Вардар,  Скопље, 18 јануар 

1934, 3
207. Маркирање стаза и путева на Перистеру, Битољске новине, г. I, 

бр. 12,  Битољ, 20 августа 1938, 2 
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сметки помеѓу членовите на двеве здруженија, пела-
гонци решиле да изведат и трето, со што, конечно, се 
ослободиле од пријавите до полицијата дека ги бри-
шат туѓите маркери, потоа од непријатностите при 
средбите со членовите од другите здруженија, а ис-
товремено добиле и нова, своја патека. Работата ја из-
веле доброволно повеќемина, најагилен и најзаслужен 
во тоа станал членот  Лука Секуловски.

Доста рано било сфатено дека за посета на Пелис-
тер нужни се и доверливи и сигурни водичи, кои добро 
ги познаваат планинарските патеки и ќутта на плани-
ната. Предлогот бил даден од битолчани преку скоп-
скиот весник „Вардар“, дури било посочено и лицето 
што одговарало најдобро за тој ангажман, тоа бил по-
пуларниот и општопознат  Василие Ставровиќ.208 Ка-
ко изведлив, предлогов го разгледале одборниците на 
Општината на една од своите редовни седници и така 
 Василие Ставровиќ, за скромен хонорар од 900 дина-
ри само за месеците јули, август и септември, кога по-
сетата на планината била најфрекфентна, почнувајќи 
од 1935 год., станал првиот битолски офи цијален па-
теводач на  Пелистер.209 Наскоро бил ангажиран уште 
еден, сега член на „Пелагонија“,  Атанас Стерјов – Ча-
кали, исто така, познат планинар и добар познавач на 
душата и патеките на  Пелистер.210

Во развојот на туризмот се вклучиле и битолски-
те фотографи, кои на посетителите им стоеле на ус-

208. Вук Ч. Вукомановић, И Битољ за туризам, Вардар,  Скопље, 18 јануар 

1934, 3
209. Книга бр. 48, 10 јули 1935, т. 5
210. В. В., У Битољу основано Планинарско друштво „Пелагонија“, 

Вардар,  Скопље, 1 јануар 1936, 4
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луга за фотографирање градски агли по нивен избор. 

Фирмата „Папакоч“ во рамките на своето ателје фор-

мирала и свое т.н. „Туристичко ателје“, скоро исцело 

задолжено за оваа дејност.211 Покрај неа, со исти услу-

ги се јавило и Планинарското друштво „Пелагонија“, 

кое имало и фотолабораторија со која раководел фо-

тографот  Тего А. Тегос.

Вакви планинарско – туристички здруженија се 

формирале и за време бугарската управа, едно со име-

то „Шара“, сега основано во  Скопје, започна со дејност 

во 1941 год.212

Друштво коњски јавачи „Кнез Михајло“

Коњичкиот спорт во  Битола имал долга традиција, 

но како воена дисциплина, а иницијативата за фор-

мирање цивилно здружение потекнува од 1921 год. Ја 

дал артилерискиот полковник  Аќим Аќимовиќ, но, за 

жал, живеело кратко, до смртта на иницијаторот и на 

главниот двигател.213 

Три години подоцна поведена била нова иници-

јатива, повторно од воено лице, од коњичкиот пот-

полковник  Петар Илиќ. Му се приклучиле и неколку-

мина пријатели и неколкумина други љубители на овој 

спорт, па заедно започнале да ја анимираат битолска-

та јавност за обнова и за негово поставување на здра-

211. И Битољ за туризам, Вардар,  Скопље, 18 јануар 1934, 3
212. Въ Скопие се основа туристическо дружество „Шаръ“, Целокупна 

 България, 28 май 1941, 3
213. Коло јахача у Битољу, Битољски трговински гласник, г. II, бр.54, 

 Битољ, 21 фебруар 1924, 3
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ви нозе. Успеале да организираат и основачко собра-

ние, кое се одржа на 24 февруари 1924 год. во салата 

на Офицерскиот дом, омиленото врталиште на воени-

те лица со чинови.

На закажаниот термин, пред поголем број вљу-

беници на овој спорт и пред други заинтересира-

ни граѓани, воведен реферат одржал главниот ини-

цијатор,  Илиќ. Тој го истакнал значењето на овој 

спорт, кој во овие краишта, како што изнел, немал 

не која поголема традиција како онаа во  Србија и де-

ка токму преку формирањето на едно вакво здруже-

ние требало истото да се искорегира.

Неговиот предлог безрезервно бил прифатен и 

веднаш биле избрани управни тела. Предложеното 

и прифатеното име било Друштво на јавачи „Кнез 

Михајло“ –  Битола.

Управниот одбор го сочинувале:  Светозар Макси-

мовиќ, обласен земјоделски референт;  Петар Илиќ, 

коњички потполковник;  Вој. Протиќ, судија на Основ-

ниот суд;  Дамјан Угриновиќ, судија, мајор;  Светозар 

Тасиќ, шеф на финансиската управа, во пензија;  Не-

им Тефик, рентиер;  Омер Мукри, земјоделец;  Јустин 

Коњовиќ, арт. капетан I класа;  Мих. Рељиќ, в.д. дирек-

тор на филијалата на Народната банка;  Чеда Петровиќ, 

ар. мајор;  Драгутин Мишковиќ, арт. п. потпоручник; 

 Мих. Пајиќ, адв.;  Марјан Ферјановиќ, ветер. поручник; 

 Спасое Х. Поповиќ, директор и сопственик на весни-

кот „Јужна звезда“ и  Костан. Костантиновиќ, суплент 

во Земјоделската школа во  Битола.

Во Надзорниот одбор влегле пеш. полковник  Све-

тозар Стевановиќ; окружниот ветеринален лекар  Бож. 

Драгичевиќ и членот на квартот  Милан Комарчевиќ. 
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За претседател бил избран коњичкиот п. потпол-

ковник  Петар Илиќ; за секретар арт, п. поручник  Драг. 

Мишковиќ; и за благајник  Св. Тасиќ, шеф. на Фин. 

управа, во пензија.214 

Само што се конституирале управните тела, 

Друшт вото започнало да ги решава проблемите. Прв 

и меѓу најважните било немањето терен за тренинг и 

за коњички натпревари, хиподром. Како најпогодно 

се оценило местото познато во  Битола како Егзеци-

риште, кое се наоѓало меѓу разрушените касарни, Же-

лезничкиот булевар и Офицерскиот дом, па со писмо 

истото било побарано од Општината. На седницата 

од 13 април 1924 год. Општинскиот одбор барањето 

214. Коло јахача у Битољу, Битољски трговински гласник, г. II, бр. 55, 

 Битољ, 28 фебруар 1924, 2

Вежби на османлиската воена коњаница
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го разгледал и го одобрил, со услов тоа да не биде 

трајна сопственост на Друштвото, да биде место за 

извршување и на спортските активности и на други 

спортски здруженија.215 

Истата година, во месец август, биле одржани и 

првите коњички трки, изведени, меѓутоа, не на пред-

ложеното и одобреното место, туку на утрините кај 

црквата „Св. Недела“. Општината и овојпат, како и 

претходно, и за него даде одобрение, но користењето 

го услови и тоа со можност за употреба и на други 

здруженија.216

Вакви натпревари се одржувале и понатака. Во 

1926 год. бил организиран еден на 15 септември, а 

како материјална помош Општината издвоила 2.000 

динари. Ценејќи го тоа, здружениево, како израз на 

благодарност, ја впишала за свој член. Таа, очекува-

но, со задоволство го прифатила.217

Еврејски спортски здруженија и секции

Иако крајно бедни и маргинализирани, Евреите во 

 Битола никогаш не ги оставале своите сиромашни со-

народници сами, редовно и доследно им помагале. За 

таа цел основале и неколку хуманитарни здруженија 

и спомагателни фондови. Во 1894 год. го организи-

рале здружението „Озер Далим“, преку кое им изле-

гувале во пресрет најмногу на крајно бедните и на 

215. Книга бр. 15, 13 април 1924, т. 3
216. Книга бр. 15, 14 август 1924, т. 7
217. Книга бр. 15, 11 април 1926, т. 1 
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болните. Касата се пополнувала со приходите стекна-

ти од изнајмување складишта во сопствен посед, од 

донации и од подароци. 

Слично на него било и „Малбиш Арумум“, кое 

имало и специјален спомагателен фонд со име „Би-

кур Халим“.218 

Покрај хуманитарни, имале и културно – уметнич-

ки и спортски здруженија. „Хашомер Хацаир“ („Млад 

стражар“), основан 1930 год., организирал образовно 

– културно – забавни, но и спортски активности, од 

кои најчести биле излетите во околината на  Битола.219 

Спортски биле „Макаби“, „Олимпик“,220 „Есперан-

са“ („Надеж“), „Хатиква“, „Трумпелдор“, „Синај“.221

Најпознато и најпопуларно било „Макаби“. Првин 

се афирмирало како музичко – пејачко, прераснало 

во гимнастичко, за да стане на крајот и фудбалско. 

Во 1926 год. од Општината добило дрвена барака, ка-

ко дел од распределбата на репарациите, за да мо-

же поангажирано да ја збогатува својата дејност.222 

Учествувало во бројни спортски активности. На 

одбележувањето на Деновите на Црвениот крст во 

1923 год., на третиот ден, на 8 јуни, дало свој прилог 

218.  Шломо Албохер, Евреите од Монастир, Македонија, Фонд на 

Холокаустот на Евреите во  Македонија,  Скопје, 2010, 49;  Жени Лебл, 

Плима и слом, Фонд на Холокаустот на Евреите во Македонија,  Скопје, 

2013, 230–234
219.  Ѓорѓи Димовски – Цолев, Битолските Евреи, Друштво за наука и 

уметност – Битола,  Битола, 1993, 134
220.  Ангелина Шуплинова, Од збирката на битолчанецот Коста Догу, 

шест децении на битолскиот фудбал, Нова Македонија,  Скопје, 2 

август 1969, 54
221.  Шломо Албохер, цит. дело, 65
222. Книга бр. 15, 5 август 1926, т. 5
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кон вежбите на соколите.223 На 22 јули 1923 год. (неде-

ла) организирало Јавен час во дворот на поранешната 

Еврејска школа во тогашната ул. „Генерал Бојковиќ“ 

(денес „Рузвелт“, спроти Работничкиот универзитет) 

со богата гимнастичка програма. Влезот, како и на 

повеќето вакви часови, се наплаќал: Прво место – 15 

дин., второто – 10 дин. и третото – 5 дин.224

Со својата фудбалска екипа, која го носела исто-

то име, „Макаби“, им се спротивставувала на повеќе 

маалски, понекогаш и на многу посилни од себе еки-

пи, меѓу другите и на СК „Битољ“.225 Против „Макаби“ 

223. Дани „Црвеног Крста“, Битољски трговински гласник, г. II, бр. 

18, Битољ, 6 јуна 1923, 2

224. Одбор, Јаван час, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 25, 

 Битољ, 26 јула 1923, 3
225.  Бранислав Н. Станковић, Спорт Клуб „Битољ“ његов постанак и 

рад, Нови сјај, г. II, бр. 12, Битољ, април 1935, 4

СК „Синај“ (1929)
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од  Солун ја извојувала 

победата со резултат 

од 3:0.226

Во фудбалската 

екипа на здружение-

то „Есперанса“ („На-

деж“) извесно време, 

пак, членувале:  Леон 

Албохар,  Пинхас Ала-

бинда,  Аврам Албара-

нес,  Леон Бераха,  Мо-

ше Хасон,  Моше Из-

раел,  Жак Коен,  Моше 

Леви,  Ицак Моса,  Ли-

ко Навон,  Жак Нахми-

ас,  Жак Пардо,  Ицак 

Пардо,  Жак Калдрон, 

 Хаим Русо и др. 

Гимназијата за време бугарската управа организи-

рала повеќе спортски активности, на една настапила и 

група Евреи – гимназисти. Откако се дознало за тоа, 

Обласната училишна инспекција и Министерството 

за просвета, реагирале како кон невиден скандал и се 

побарала одговорност од прекршителите.227

Крајот на Евреите, очигледно, бил веќе сосема 

близу.

226.  Братислав Н. Станковић, Преглед одиграних утакмица СК Битољ, 

Нови Сјај, бр. 1–2,  Битољ, јуни 1934, 3
227.  Ѓорѓи Димовски, Гимназијално образованаие, 87

Јавен час (Битољски трговински 
гласник“, 26 јули 1923)
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Браник

Со посебен указ на бугарскиот  цар Борис III, а 
по моделот на германската „Хитлерјунген“, на 29 де-
кември 1940 год. била создадена полувоената орга-
низација „Браник“. Идеологијата ѝ била национал–
фашистичка, структурата војничка. Кога бугарската 
власт ќе се конституира и во  Македонија, „Браник“ 
ќе стане дел и од нашето секојдневие, особено меѓу 
средношколците.

Како полувоена организација посебно внимание ѝ 
посветувала на физичката подоготвеност и за таа цел 
ангажирала не само стручни лица по гимнастика, кои 
често биле и началници на одделите, туку градела и 
спортски игралишта, спортски домови, инсистирајќи 
на постојана и тврда упорност во физичките вежби, 
вообличени во маршеви, излети, логорувања, рази-
грувања, трки, штафети и други спортски форми. 

Најголемата формација било војводството на че-
ло со војвода. Следувале дружини, составени од чети 
од 30–50 младичи.228 

Добро подготвени и битолските браници во не-
колку наврати учествувале на спортски натпревари 
од општодржавно значење, логорувања и во вежби за 
идеолошко превоспитување.229 

Најорганизираниот „Браник“ во  Битола бил во 

Гимназијата. Бил над школската власт, над наставата 

228.  Јован Д. Кочанковски, цит. дело, 163 
229.  Д-р Растислав Терзиоски, Спортот важна ставка во напорите 

на бугарската пропаганда за денационализација и фашизација на 

македонскиот народ во периодот на окупацијата 1941–1945, Прилози 

за историјата на физичката култура...бр.2,  Скопје, 1976, 25–26 
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и над севкупиот ученички живот. Особено внимание 

обрнувал врз идеи и пројави противни на браничев-

ската идеологија. Браниците биле привелигирани уче-

ници и, за разлика од останатите, во месецот има-

ле две слободни попладневиња, покрај тоа, и слобо-

ден ден за да можат што повеќе да им се посветат на 

својата физичка и идеолошка надградба.230 

Гимназиската ги имала овие дружини: „Црве-

на стена“ (раководител  Драгни Бобев, наставаник по 

физичко образование), Женска дружина „Чајна ро-

за“ и дружината на најмладите („орлињата“) „Георги 

Сугарев“.231 Вкупната бројка им се движела околу 200 

членови, што може да се рече дека била масовна.232 

Меѓу браниците и небраниците владеела латент-

на нетрпеливост и опорост, со повремени искричави 

манифестации. Биле тоа, всушност, два спротивста-

вени света.233 

Велосипедизам, мотоциклизам, автомобилизам, 
пинг–понг

Откако првиот велосипед бил конструиран (1880), 

како едноставно, не толку скапо и погодно индивиду-

ално превозно средство, воодушевено и сеопшто бил 

прифатен. Масовната употреба и занесеноста по него 

подгреа и велосипедски здруженија, потоа и спорт-

ски натпревари. Од еднонационални се дојде и до 

230.  Ѓорѓи Димовски, Гимназијално образование...84
231.  Јован Кочанковски, цит. дело, 164
232.  Ѓорѓи Димовски, Гимназијално образование...84
233. Исто, 81



С П О Р Т

Александар Стерјовски120

меѓународни, а првото, „Меѓународен волосипедски 

сојуз“, со седиште во  Лондон, родено е во 1892 год. 

Четири години подоцна (1896) велосипедизмот стана 

и олимписка дисциплина. 

Велосипедот го освои и Балканот. Првото здруже-

ние оформено е во  Загреб (1885), следат потем и во 

поголемите градови.234 

Велосипедот пристигна доста рано и во  Битола. 

Во 1906 год. пред  Манаки позира поголема група мла-

ди битолчани заедно со нивните велосипеди. На дру-

га фотографија младите со велосипедите се на пат за 

 Прилеп, на трета за  Солун, на четврта во меѓусебен 

натпревар, чиј старт е  Битола, а цел приградската „Св. 

Недела“.

234. Enciklopedija Leksikografskog zavoda, 1,  Zagreb, MCMLXVI, 387

Пречек на велосипедскиот клуб од  Битола во  Прилеп (1907)
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Набргу и во  Битола се организираат велосипед-

ски секции или здруженија. Во 1933 год. велосипедска 

секција имало и во битолското Соколско друштво.235 

Велосипедско здружение со име „Пелистер“ има 

и за време бугарската управа,236 како и велосипедски 

натпревари. Некои имаат старт и цел во  Скопје, со 

контролен пункт во  Битола.237

По велосипедот доаѓа мотоциклот. Замената нема 

да следи ниту брзо ниту лесно, најмногу заради цена-

та. Меѓу првите што ќе го набават бил  Милтон Ма-

235.  Љуб. Д. Лазичић, Соколска скупштина у Битољу, Вардар,  Скопље, 

19 јануар 1933, 3
236.  Јован Кочанковски, цит. дело, 166
237.Утре започва колоездачко състезание Скопие–Битоля и обратно, 

Целокупна Бъгария, Скопие, 1.5.1942, 2; Димитръ Божиновъ печели 

колоездачко състезание Скопие–Прилепъ–Битоля, Целокупна Бъгария, 
 Скопие, 5.5.1942, 2

Велосипедски натпревар (1938)
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наки. Како и за сè друго, оставил спомен и за него, 

сликајќи се покрај него, од каде се дознава дека бил 

од марката „индијана“. Наскоро набавиле и други, што 

овозможило формирање мотоциклистичко здружение, 

потоа и бучни трки. 

По велосипедот и мотоциклот, се открива и авто-

мобилот.

Има тврдење, кое веќе е и прифатено, дека првиот 

автомобил во  Македонија донесен е во 1905 год., дека 

бил од марката „форд“ и дека развивал брзина од 13 

км на час. Кој го купил и од каде бил набавен, остана 

непознато, но затоа се тврди дека за првпат пробучил 

низ  Широк Сокак. Затечените и крајно изненадени би-

толчани веднаш го именувале за „пајтон без коњи“. 

Старт на трка со мотори



Здруженија

„Битолско десеткнижие“ 123

Денес ја имаме и неговата фотографија, на која се 

гледаат шофер и некаков корисник.238 

Наскоро и се одомаќил. Заради високата цена и 

реткост, добил очекуван и нагласен личен и семеен 

статус. Фотографиите од Фондот на Манаки прика-

жуваат горделиви сопственици со семејства или со 

пријатели на излети или на прошетки. На некои зад 

воланот стои сопственик, на повеќето има професио-

нални шофери. Меѓу првите сопственици повторно е 

 Милтон Манаки. Неговиот е спортски и е од марка-

та „симбим“. 

238.  Миле Стефановски, Сообраќајот во Македонија, Матица маке-

донска,  Скопје, 2001, 15

Првиот автомобил во Македонија (1905)
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Десетината автомобили, главно „фордови“, наре-

дени од обете страни на  Широк Сокак, регистрирани 

се на фотографија по потекло од 30-те години од ми-

натиот век. Зголемениот број овозможил формирање 

и на градско Автомобилско здружение, преку кое ор-

ганизирани се колективни излети, дружења, набавки 

на резервни автоделови и друго. 

Во месец мај 1931 год. организирано било заед-

ничко автомобилско патување, кое во градот преди-

звикало голем интерес, па како кон новина и посебна 

атракција, на 26 мај 1931 год. градската управа при-

редила масовен пречек, на кој принудно биле донесе-

ни и гимназијалците.239

239.  Ѓорѓи Димовски, Гимназијално образование...52

Спортскиот автомобил на  Манаки (1922)
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Сличен излет, сега до  Охрид и до манастирот „Св. 

Наум“, бил организиран и на први јуни 1936 год. Би-

толскиот „Ротари клуб“, кој бил иницијаторот, го 

осмислил и манастирскиот заеднички ручек пред 

поаѓањето назад.240

Појавата на пинг–понгот во  Битола е од подоцне-

жен датум. Познато е дека пред 1941 год. во СК „Југ“ 

имало пинг–понг секција,241 дека бил популарен и сре-

де еврејската младина, која натпреварите ги одржу-

вала во своето собиралиште, односно во културниот 

240. Битољске новости, Нови сјај, г. III, бр. 24–25, Битољ, април – мај 

1936, 2 
241.  Димче Миновски, цит. дело, 79

 Широк Сокак со „фордови“ (Меѓу двете светски војни)
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дом.242 Забележани биле и пинг–понг турнири, еден, 

во  Скопје, бил одржан во месец февруари во 1943 

год.243 Играва била популарна и меѓу младинците од 

 Ѓенимаале, но посебен подем таму ќе добие дури по 

ослободувањето.244

Скаутизмот

(Извидници и планинарки)

Скаутското движење во  Битола има длабока ис-

торија, може да се тврди дека е и пионерско во наша-

та држава, а и пошироко. Младите битолчани, кои ка-

ко бегалци од војната престојувале во  Солун за вре-

ме Првата светска војна, преку сојузничките војници, 

кај кои скаутизмот бил посебно развиен, во 1916 год. 

се запознале за првпат со него, ги прифатиле негови-

те основни специфики, продлабоченото национално 

чувство и извидничките начела и со тоа станале вте-

мелувачи на новото движење. Формирале и свој, ска-

утски логор и за две години, колку што се задржале 

во  Солун, наполно го освоиле неговиот дух, кој ќе го 

пренесат потоа во својот град и во државата.

По основањето на скаутско здружение во  Белград 

во 1921 год., движењето станува привлечно за повеќе 

242. Соопштение на прим.  д-р Димитар Котевски
243. Турнииръ на пингъ понгъ въ Скопие, Целокупна България, 

 Скопие, 25 февруарий 1943, 2
244.  Загорка Коџасинска, цит. дело, 166



Здруженија

„Битолско десеткнижие“ 127

млади луѓе во државата. Не било тоа само заради при-

влечните летни логорувања во природа, туку и заради 

градењето физички и духовна силна личност.245

Иако со подлабоки традиции, првото битолско 

скаутско здружение основано е во 1924 год. Први чле-

нови станале учениците од битолската Гимназија, сре-

де кои движењето ќе стане најживо и најмасовно. Ги 

прифатиле основните принципи и започнале да зажи-

вуваат скаутски – извиднички и планинарски. Органи-

зирале логорувања, планинарења со што се оспособу-

вале не само да им бидат рамни, туку и да се натпре-

варуваат со поразвиените здруженија во држвата. Тоа 

ги оспособи во почетокот на учебната 1929/30 година 

245. Споменица двадесетпедгодишњице...., 1033

Наши деца (сирачиња и други) во Солун за време 
Првата светска војна
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да земат учество и во сојузниот скаутски логор орга-

низиран во  Белград. 

Скаутската организација се состоела од чета Из-

видници (54 члена) и чета Планинарки (20 членки). 

Извидничката имала 6 водови („Волк“, „Лисица“, 

„Орел“, „Елен“, „Албатрос“ и „Ластовичка“), четата 

Планинарки 3 („Темјанушка“, „Ружа“ и „Крин“). 

Секоја чета имала свое знаме, кои биле освете-

ни на 29 мај 1932 год. во претпладневните часови во 

паркот на Офицерскиот дом и пред броен народ и со 

бројни говори. Кумови станале  Петар Лешњаревиќ, 

претседател на градот, за знамето на Извидниците, 

а  г–ѓа Христина Б. Борисављевиќ, за Планинарките. 

По церемонијата следувало дефиле на чело со ос-

ветените знамиња. 246

Логорувања и културно – уметнички манифеста-

ции имало често. Во текот на 1935 год. било организи-

рано логорување покрај  Охридското Езеро. Истата го-

дина во гимназиската сала било подготвено и успешно 

изведено и скаутско матине.247 Такво имало и по по-

вод десетгодишницата од основањето на здружение-

то во зградата на Градскиот театар со добро одбрана 

програма, во која доминирала централната идеја, дла-

боката идеја на скаутизмот.248

Врз здружениево имало постојан надглед од за-

должени наставници, кои се грижеле и го поттикну-

246. Вести из Битоља, Вардар,  Скопље, 5 јуни 1932, 7
247. Битољска гимназија за школску 1935/36 годину, Битољска 

гимназија, 36–37
248. Битољска гимназија за школску 1933/34 годину, Битољска 

гимназија, 34–35
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вале неговиот натамошен развој. Покрај енергичниот 

 Иван Кањух, такви биле и  Марко С. Лазиќ,  Калипсо 

Налча,  Шиндлер Густав,  Предраг Р. Миџовиќ и други. 

Шах

Шахот, древната и омилена игра на Истокот, во 

 Османлиската Империја била и добро позната, а и ма-

совно прифатена. Уште во далечната 1658 год. Фран-

цузинот  Пулет говори за нејзината масовност.249 Се 

играла исклучиво од задоволство, никако за пари, за-

што, според уверувањето, играта за пари била голем 

грев. Кога Османлијата играл, и кога губел и кога до-

бивал, според други сведоштва на патници, никогаш 

не искажувал емоции, но знаел да игра опијанет со ча-

сови и со денови.250 

Слична игра на неа, исто така, популарна, била и 

онаа која била водена врз кутијка со пет до шест дуп-

чиња, на секоја страна со бели и црни бобици, всуш-

ност, која ѝ била многу блиска на француската детска 

игра со топки.251 

Шахот се играл и кај нас. Има фотографија која по-

текнува од 1905 год. од  Скопје, а на која се прикажани 

249.  Вјекослав Јелачић, Доживљаји Французина Poullet–a на путу кроз 

Дубровник и Босну (године 1658), Гласник Земаљског музеја у Босни 

и Херцеговини, кн. XX, 1908,  Сарајево, 42 
250. Македонија во делата на странските патописци, 2, 216
251.  Вјекослав Јелачић, цит. патепис, 42
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двајца играчи, конзули, рускиот и австроунгарскиот, 

како водат шаховска битка.252

По Првата светска војна започнале почесто да се 

набавуваат шаховски табли, а по формирањето на 

првата шаховска секција во  Скопје, во 1926 год., ша-

хот и во  Битола,  Гевгелија и  Прилеп, добил голема по-

пуларност. Најмногу се раширил по престојот на свет-

скиот првак  Аљехин во  Скопје и по неговата симул-

танка против скопските шахисти во 1926 год.253 Тоа е 

и новиот почеток на шахот кај нас.254

252.  Д-р Душан Станимировиќ, Почетоци на спортот и физичкото 

образование во Македонија..., 27
253. Споменица двадесетпетгодишњице...1035–1036 
254. Шах у Вардарској Бановини, Вардар,  Скопље, 8 мај 1932, 10

Шаховска битка помеѓу христијанин и муслиман (XIII век)
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Во 1935 год. официјализиран е и првиот шаховски 

клуб во  Македонија, во  Скопје. Следната година, во 

месец јануари, одржано било и неговото прво годиш-

но собрание.255

И во  Битола шахот забрзано започнал да се попу-

ларизира во 30-те години од минатиот век, особено 

откако во Француско–југословенскиот клуб била осно-

вана шаховска секција. Бидејќи Клубов имал пригодни 

простории, кои се користеле за предавања, часови по 

француски јазик и сл., започнале да бидат врталиште 

и за шахистите.256 Во почетокот на 1934 год. била одр-

жана и симултанка. На третиот ден од Божик, профе-

сорот по математика од месната гимназија,  Мартинов-

ски, тука повел битка на 16 табли. Изгубил две, про-

тив  Бистер Балабановиќ и  Лазар Поповиќ, останати-

те ги добил или ги ремизирал257.

Истата година, на 30 декември, во истиве просто-

рии одржана била уште една симултанка. Студентот 

 Ираклие В. Зози им се спротиставил на 18, релатив-

но добри шахисти. По четиричасовен натпревар, 12 

партии ги добил, една ремизирал ( Н. Сонти), 5 изгу-

бил ( К. Јанчиќ, поручник,  В. Полена,  Д. Микулиќ,  М. 

Груиќ, сите ученици на Битолската богословија, и од 

фризерот  Н. Јовановиќ).258

Зголемениот број шахисти и создадената но-

ва клима, подгреала услови за организирање и на 

255. Шаховски клуб у Скопљу одржао је своју прву редовну годишњу 

скупштину, Вардар,  Скопље, 29 јануар 1936, 5
256. Утисци из Битоља, Вардар,  Скопље, 26 јануари 1933, 2
257. Битољске новости, Вардар,  Скопље, 16 јануари 1934, 3
258. Шах, Нови сјај, г. II, бр. 9,  Битољ, јануар 1935, 4
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меѓуградски натпревари. Првиот бил одржан во 1934 

год. во  Прилеп. Битолчани славеле победа од 10 1/2 

наспроти 2 1/2. Вториот натпревар, кој бил возвратен 

и се одржал во традиционалните простории на Фран-

цуско–југословенскиот клуб, на 13 јануари 1935 год., 

меѓусебните противници биле избрани со коцка. Игра-

та траела од 9 до 11,30 часот. Екипата на битолчани 

ја сочинувале:  д-р Александар Чопи,  П. Балабановиќ. 

 И. В. Зози,  А. Патчевиќ,  П. Хаџиандоновиќ,  Р. 

Радовановиќ,  Ј. Кое,  Јован Сотировиќ,  Ст. Митровиќ и 

 В. Полена, а прилепската:  Владимир Вениасов,  Виктор 

Шведен,  Владимир Лахолет,  Леонид Ајданов,  Фрањо 

Руда,  Мстислав Кудријанов,  Вс. Лосев,  Сагдан Ме-

клин,  Фјодор Костин и  Константин Максимов, глав-

но, руски емигранти. Победата ја понеле гостите со 

резултат од 11:9.259

Студенстско друштво имало свој клуб, кој се 

наоѓал на  Широк Сокак (спроти Офицерскиот дом) 

каде имало повеќе шах–табли и се играл шах.260

 Битола има забележано и шаховски натпревари со 

живи фигури.

Првиот бил на 8 јуни 1923 год. Двајца, учите-

лот по физичко воспитување од Гимназијата,  Чехот 

Адолф Бартинан, и санитеткиот лекар, битолчане-

цот  д-р Александар Чопи биле директни организа-

тори и натпреварувачи. Натпреварот се одржал на 

широкото плато пред  Црвената касарна, пред голем 

број заинтригирани граѓани. Фигурите, пиони (села-

ни), коњаници со коњи, топови со запрега, кралеви и 

259. Исто
260.  Ѓорѓи Димовски – Цолев, Битолските Евреи, 141
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кралици биле поединци со соодветни маски во бела 

и црна боја. Секоја промена на шаховската табла се 

огласувала со силни барабански удари, која се вршела 

и на игралиштето. Резултатот не е познат. Шахистите 

и учесниците (живите фигури) на крајот биле награ-

дени со топол аплауз 261 

Шах со живи фигури во  Битола игран е и за време 

бугарската управа на фудбалското игралиште „Тумбе 

Кафе“ во присуство, исто така, на голем број граѓани. 

Шаховски натпревари биле организирани и за вре-

ме бугарската управа, но воената состојба многу по-

261. Соколски јаван час, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 23, 

 Битољ, 12 јуна 1923, 3

Жив шах помеѓу  Бартипан и  Чопи на платото пред  Црвената 
касарна (1923)
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пречувала за развој и популарност на шахот и тој во 

ова време е во голем застој.262

Општинска материјална поткрепа 
на здруженијата

Битолската општина не била богата, макар што 

располагала и со поприличен недвижен имот (дуќани, 

куќи, нивје, ливади, пазари и др.), наследен од прет-

ходната, османлиската општина, за кој добивала рента, 

издавајќи го на заинтересирани граѓани. Со нив обе-

збедувала плати за своите вработени, преземала гра-

дежни зафати, ја потпомагала бројната сиромаштија, 

помагала за народните кујни, за поединци и др. По-

времено пројавувала расположение и за материјална 

поткрепа и на многубројните хуманитарни, културно 

– уметнички, спортски и други здруженија. Нависти-

на, не биле тоа големи суми, но без нив, состојбите во 

нив би биле уште полоши и прашање било дали би оп-

стоиле воопшто, макар што не ретко и самите активи-

сти вложувале напори за изнаоѓање и на други извори.

Дел од списокот од ваквата помош ќе се презен-

тира подолу.

Во 1924 год. како материјална поткрепа на приве-

лигираното Друштво „Сокол“, Општината издвоила 

5.000 динари.263 Во 1926 год. за СК „Битољ“ била пред-

262. Шахматни състезания въ ресторантъ Бристолъ, Целокупна 

България,  Скопие, 6 декемврий 1942, 2; Шах – България– Романия 

66:30, Целокупна  България,  Скопие, 27 май 1943, 2
263. Книга бр. 15, 21 март 1924, т. 10



Здруженија

„Битолско десеткнижие“ 135

видена и реализирана донација од 4.000 динари,264 

3.000 динари, по доставена молба, доби и С. К. „Бал-

кан“. Следната, 1927 год., нови 2.000 динари доби по-

вторно С.К. „Битољ“, колку што доби и Стрелачката 

дружина. Последната падна на контото на Битолска-

та обласна самоуправа.265 Сума од 2.000 динари доби 

Ловечкото друштво „Св. Симеон“, во 1929 год.266 итн.

Наместо парична, се доделувала и поинаква по-

мош. 

Во 1925 год., по молба на Соколското друштво, а 

во која стоело дека немаат никакви простории за веж-

бовни активности, Општината му донирала дрвена ба-

рака од репарациите. Се планирало да биде поставена 

пред   Црвената касарна.267 Бидејќи вакви бараки имало 

уште неколку, една, во 1926 год., се одвои и за упра-

вата на СК „Битољ“. Условот што бил поставен бил да 

не може да се отуѓува. Се планирало да биде поста-

вена на фудбалско игралиште, во игралиштето на СК 

„Битољ“, во паркот.268

Здружението јавачи „Кнез Михајло“ за тренинг и 

за натпревари побарало општински плац. Било по-

зитивно решено, првин се понудило местото позна-

то како Егзерцириште (вежбалиште),269 следувала по-

тоа корекција со општинските утрини крај црквата 

264. Кутија бр. 1, АЕ 12, Годишна пресметка за 1926 год.
265. Извештај о раду обласних одбора битољске обласне самоуправе 

у години 1927, поднет обласној самоуправи у другом њеном саставу, 

Битољска обласна самоуправа, г. II, бр. 2, 4
266. Книга бр. 21, 21 февруари 1929, т. 9
267. Книга бр. 15, 19 март 1925, т. 1
268. Книга бр. 15, 19 февруари 1926, т. 4
269. Книга бр. 15, 13 април 1924, т. 9
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„Св. Недела“, за на крајот да биде комплексот  Дов-

леџик270 итн.

Вакви донации и интервенции следувале и во го-

дините што доаѓаат.

Забавите како извор на приходи

И покрај страшната економска криза и уништу-

вачката општа психолошка депресија, за големо чудо, 

меѓу двете светски војни забавите биле не само оми-

лени, туку чести и многубројни. На нив поединецот 

најмногу се опуштал и заборавал на тешкото катадне-

вие. Бидејќи влезот секогаш се наплаќал, истите стана-

ле и значаен извор за разрешување на бројни пробле-

ми, кои поинаку не можеле да се решат. Најбројни би-

ле во зимските месеци. Биле замислени како култур-

но–уметнички, во кои имало музички, рецитаторски, 

театарски и други точки, настапи на познати или на 

аматери – виолинисти, пијанисти, најмногу на воени-

от оркестар, а имало и веселба и ора, кои биле обврзни 

на крајот од забавата. Тој дел бил и најпривлечниот, 

заради кој и се доаѓало. Ваква концепираната забава 

обично траела до утринските часови, најмногу заради 

разиграните и бројни ора. 

Дел од приходот, кој обично бил пристоен, одел 

за покривање на режиските трошоци (сала, хонорар 

за музичарите, за редарите и за други неизбежни по-

треби), но значаен остаток бил инкасиран и за орга-

низаторот

270. Книга бр. 15, 14 август 1924, т. 7
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Овој начин на прибирање средства за својот клуб, 

многу често го применувале и спортските здруженија 

и битолските фудбалски клубови. 

Таква забава, на 6 април 1921 год. одржана во са-

лата на училиштето „Св. Сава“, организирало Сокол-

ското друштво. Културно–уметничката програма би-

ла разновидна, имала и драмска претстава, „Чичко-

вата куќа“ од  Мјасницки, но посетата, од непознати 

причини, била скромна, па и приходот бил таков.271

На 19 декември 1925 год. СК „Балкан“ приредил 

концерт, на кој бил презентиран и монолог со наслов 

„На мртва стража“. Бил во исполнение на членот на 

клубот,  М. Павловиќ. Била новина и предизвикала 

осо бен интерес меѓу присутните.272

Во неделата, на 5 ноември 1933 год., забава (мати-

не) организирал и С.К. „Кајмакчалан“, која била, ка-

ко што известува битолскиот хроничар, одлично по-

сетена.273 

Управата на битолскиот Аероклуб, иако не се ис-

такнала со некој посебен успех во работата во први-

те години, барем организирала неколку успешни за-

бави.274

На 9 март 1935 год. концерт со одбрана програма, 

во која доминирале музичките точки ( Верди и дру-

ги познати композитори), изведени повеќето на фла-

ута од  Зарчевиќ, бил организиран од СК „Битољ“ во 

271. Забава, Развитак, г. II, бр. 31,  Битољ, 10 април 1921, 3
272. Концерат С.К. Балкан“, Јужна звезда, г. 4, бр. 173 (43),  Битољ, 26 

децембар 1925, 2 
273. Битољске новости, Вардар,  Скопље, 9 новембар 1933, 4
274. Аеро–клуб, Нови сјај, г. I, бр. 6,  Битољ, октобар 1934, 4
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„Гранд хотелот“. Билетите, што било за секоја пофал-

ба, лично ги продавал претседателот на клубот, Јован 

Шеќерџиевиќ. 

На 19 март истата година забава во салата на хо-

телот „Босна“ организирал и СК „Балкан“. Посетата 

била извонредна.275 

„Кајмакчалан“ многу успешна забава организирал 

во месец март 1937 год. и тој во хотелот „Босна“. И 

сега имало многу рецитации, настап на Воениот орке-

стар на 46 п. полк и на градскиот хор „Кајмакчалан“. 

Биле прикажани и две драмски „сликички“, „Тешка 

задача“ и „Во татковото одело“.276 

Истата година и во истата сала забава организи-

рал и СК „Јединство“ со многу успешна програма. На-

стапила мандолинската секција под раководство на 

  Тома хаџи Стојчев, како и машкиот хор, во придруж-

ба на хавајска гитара, под диригенството на  Сотир 

Филиповиќ.277 

Вакви забави организирале повремено и другите 

битолски спортски клубови.

Во летните месеци забавите биле заменувани со 

јавни часови, на кои се изведувале гимнастички веж-

би, кои биле добро посетувани и од кои се влечеле, 

исто така, материјални приходи. 

275. Концерат Спорт Клуб „Битољ“; Спорт Клуб „Балкан“, Нови сјај, 

г. II, бр. 10–11,  Битољ, фебруар–март 1935, 4
276. Лепо успела спортска забава и Битољу, Нови сјај, г. IV, бр. 33–34, 

 Битољ, март–април 1937, 4
277. Једна успела спортска забава у Битољу, Нови сјај, г. IV, бр. 33–34, 

 Битољ, јануар–фебруар 1937, 2
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Спортски справи и реквизити

Подетални податоци за спортските справи и рек-

визити што ги поседувале спортските здруженија и 

школите во османлискиот период нема, но од записи-

те на неделниците што излегувале на бугарски јазик 

во  Солун и од публикуваните практикуми наменети 

за гимнастичките работници, може да се осознае де-

ка ги имало значително. Ги имало уште во зародишот 

на овие организирани дејности и дека биле скоро ис-

тите што ќе ги сретнеме и во децениите што ќе сле-

дат. Главно, биле вратило, дрвен коњ, копја, тегови, 

разбој, греда за сконцентрирано одење и др.

Справи и вежбачи во Солунската гимназија (1912) 
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Во најопремената и најдобро организираната Грчка 

машка гимназија во  Битола, учениците пред Балкан-

ските војни како спортски активности практикувале 

трчање, фрлање диск и камен, мечување, стрелаштво 

и изведувале шведска гимнастика.278 

При основањето на „Пелистерски јунак“ (1909) 

иницијаторите се потрудиле истото веднаш да биде 

опремено со најпотребните справи и реквизити.279 

Во Извештајот на Гимназијата за школската 1913–

1914 год., пак, воопшто и не се спомнуваат било какви 

реквизити, макар што има вработено стручно лице по 

гимнастика,  Јосиф Прохаска.280 Тоа била причина На-

ставничкиот совет веднаш да реагира и да одлучи во 

најбрз рок да ги набави. Решава да го направи со акт 

бр. 6229 од 8 март 1914 год. преку Управата на Сокол-

ското друштво во  Белград, а плаќањето да биде по из-

вршената достава.281

За време Првата светска војна објектот на Гимна-

зијата доживеал пожар, но голем дел од нагледните 

средства бил спасен. Спасени спортски раквизити и 

справи, не се спомнуваат, веројатно зашто и ги нема-

ло.282

Почнувајќи од учебната 1929/30 год., можат да се 

извлекуваат заклучоци дека такви ги имало, дека би-

ла формирана и гимнастичка збирка. Се состоела од 

278. Αντωνη Μιχ. Κολτσιδας, Ιστορια τοι Μοναστηριου..., стр. 561
279.  Душан Станимировиќ, Почетоци на спортот...47
280. Извештај за 1913–1914 школску годину, Српска краљевска 

гимназија у Битољу, 12, 17
281. Исто, 31
282. Извештај за јануар–јул 1919 године, Битољска гимназија,  Битољ, 

1919, 14
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овие средства и реквизити: 1 железен разбој, 1 коњ 

од дрво и 2 справи за скокови.283 Со исто толку и со 

истите средства располагала и во годините што сле-

дат. Малку позабележително збогатување се случува 

од учебната 1935/36 год. Сега ги има: железен разбој 

(долен дел); коњ од дрво; конопена мрежа, долга 10 и 

широка 1 метар, за одбојка; железна конструкција за 

карики; пар карики опточени со кожа; јаже за влечење 

5 метри долго; 2 железни кугли по 6 кг тешки и 9 па-

ра сталки од дрво.284 Во учебната 1938/39 год., има: 15 

женски дресови; мрежа за одбојка; јаже за влечење; 2 

карики од железо; 6 пара црвени гакички за вежби; 

283. Иавештај за школску 1929/30 год., Битољска гимназија, 28
284. Извештај за школску 1935/36 годину, Битољска гимназија, 46

Гимназиска одбојкарска мрежа, топката и дел од екипата 
(неколку години пред Втората светска војна)
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9 блузи; 1 книга со ноти за вежбање; 17 разнобојни 

крилја за пеперутки; 2 боздогана; 9 пара сталки; 1 ѓуле; 

1 железна конструкција за вежби; 1 разбој – барне и 

1 дрвен коњ без кожа.285 Истите ги среќаваме и след-

ната година, со збогатување од 1 штица за скокање и 

со 2 стативи за скок во височина.286

Збиркава секогаш имало одговорно лице, тоа 

бил наставникот по гимнастика. Задолжен би треба-

ло да е  Јосиф Прохаска, но, бидејќи таква збирка не-

мало, неговото задолжение мирувало, задолжен бил 

 Адолф (Милан) Бартипан. Задолжение му се препи-

шало и на суплентот  Предраг Р. Маџовиќ, наставник 

по географија и етнологија, кому следната година му 

било доделено раководењето на гимназиската секција 

на Аероклубот.

Во 1924 год. во Основното училиште „Св. Сава“ 

донирани биле одреден број спортски справи, но не е 

познато кои се грижел и каде биле сместени.287

Нешто слична, горе – долу, била состојбата и кај 

останатите битолски школи, додека во Соколскиот 

дом содржината на овие средства била доста богата.

Странска помош

Без странската помош, на стручен и на материјален 

план, спортот кај нас никако не ќе било можно да се 

285. Извештај за школску 1938/39 годину, Државна реална гимназија, 43
286. Извештај за школску 1939/40 годину, Државна реална гимназија , 46
287. Извештај о раду Подмлатка Друштва Црвеног Крста Краљ. 

С.Х.С., Гласник Црвеног Крста С.Х.С., г. 4, св. 11, 12,  Београд, новембар–

децембар 1924, 325
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развива со такво темпо и толку разнообразно како 

што се случи. 

На прво место посебно значење имале промените 

во  Отоманската Империја што се донесле во врска со 

школството со Законот за школство од 1868 год., из-

нуден од големите европски сили. Сè отпочна со него 

и сè продолжи со него.

За промените големи заслуги имале и многу стран-

ци кои дошле и ги пренеле европските спортски ис-

куства.

Најпрвин Швајцарецот  Бланшуд беше донел еден 

куп новини. Донел непознати спортски игри и пра-

вила, организирал курсеви, востановил спортски ор-

ганизации, отпечати спортски прирачник, од кој мо-

желе да учат и професионалци и непрофесионалци. 

Најмногу заслужен бил што на телесните вежби им 

дал поинаков третман, дека преку нив може да се по-

стигне и убаво и здраво тело. 

Неколкуте групи Чеси и Словаци, што ќе надојдат 

по Првата светска војна, исто така, се моше битни и 

за развојот на спортот и за организирањето спортски 

здруженија, посебно за соколството.

Заслуги имаат и други, некои пристигале и од пре-

куокеанската  САД.

Во месец април 1923 год. токму оттаму, откако 

прет ходно била и во други градови и таму заслужи-

ла сестрани пофалби,288  мис Џонс пристигнала и во 

288. Подмладак Црвеног Крста у Београду, Гласник Црвеног Крста 

С.Х.С., г. 3, св. 3,  Београд, мај 1923, 180;  Д-р Марко Т. Леко, Подмладак 

Црвеног Крста, Гласник Црвеног Крста С. Х. С., г. 3, св. 6,  Београд, јуни 

1923, 182; У име америчког подмладка Црв. Крста говори Miss Jones 
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Битола. Оваа динамична и енергична жена, за некол-

ку дена успеала да го оформи Подмадокот на Црве-

ниот крст и да се наметне со многу новини. Пред 

најодговорните и најавторитативните лица од градот 

говорела за подобрување на условите за живот, за хи-

гиената, за исхраната, за физичките активности кај 

младото поколение, како основни услови кои мора да 

се прифатат ако се сакаат здрави генерации. За да ги 

приволи сите нив не само да слушаат, туку и да се фа-

тат за работа, понудила и поткуп, донела дар, 10.000 

динари, средства од нејзината организација.289

Во текот на учебната 1923/1924 год. со странска 

помош уредени биле и двете школски спортски игра-

лишта, она на училиштето „Св. Сава“ (денес ОУ „Го-

це Делчев“) и тоа на Гимназијата. За да се помогне во 

тешката битка против тифусот, односно против вош-

ките, како главни виновници за него, подарени биле и 

неколку машинки за потстрижување. Од лекарите на 

Бактериолошката станица било побарано посериозен 

пристап во битката против детските заразни болести. 

Биле донесени и подарени и одреден број нови 

спортски справи и реквизити.290 

Од „Лигата на друштвата на Црвениот крст“, во 

текот на 1924 год., бил испратен и познатиот спорт-

ски работник,  проф. Валанд, со задача да помогне во 

приликом седнице „Дана Црвеног Крста С.Х.С.“, Гласник Црвеног 

Крста С.Х.С., г. 3, св. 6,  Београд, јуни 1923, 212–213
289. Подмладак Црвеног Крста, Битољски трговински гласник, г. 1, бр. 

13,  Битољ, 2 мај 1923, 2
290. Извештај о раду Подмлатка Друштва Црвеног Крста С.Х. С. за 

школску 1923/24 годину, Гласник Црвеног Крста С.Х.С., г. 4, св. 11–12, 

 Београд, новембар–децембар 1924, 324–325
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развојот и збогатувањето на спортот среде школска-

та младина. Благодарејќи на него, за првпат во  Бито-

ла започнале да се играат одбојката и кошарката.291

Сето тоа многу позитивно се одразило врз сфа-

ќањето за значењето на спортот во животот, особе-

но кај младиот човек и помогна во неговото ширење.

291. Програм Концертног дела са Забаве Друштва Црвеног Крста, 

Битољски трговински гласник, г. 2, бр.55,  Битољ, 28 фебруар 1924, 2–3
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Игралишта и спортски објекти 

Гимназионот во  Хераклеја Линкестис

Покрај гимназионот во  Стибера, кој е откриен 

и дел од него и проучен,292 по четиригодишни 

истражувања (2008 – 2012), гимназион е откриен и 

во Хераклеја Линкестис. Тоа засега се два објекта по 

потекло од античките времиња на тлото на денешна 

 Македонија, за кои, според археолошките наоди, се 

осознава дека служеле за гимнастички активности. 

Битолскиот го открија двајца археолози од Завод и 

Музеј – Битола, Аница Ѓорѓиевска, советник кустос, 

и Енгин Насух, виш кустос.293 

292.  Весна Калпаковска, Епиграфски сведоштва за жителите на 

Стибера, Н.У. Завод и музеј –  Битола, Битола, 2004, 25 – 26, 56 –59; 

 Душан Станимировиќ, Гимназиум во античкиот град  Стибера, 

Прилози за историјата на физичката култура..., 1,  Скопје, 1975, 93–113; 

 Аница Ѓоргиевска, „Античкото учење „Здрав дух во здраво тело“ 

содржано во материјалното и духовното живеење во Хераклеја“, 

Во: Зборник на трудви, Втор македонски конгрес на историјата на 

медицината со меѓународно учество,  Струмица, 3–5 ноември 2005, 11–15
293. И во оваа прилика најтопло им благодарам за отстапените сознанија 

до кои дојдоа  Аница Ѓоргиевска, археолог, советник кустос и  Енгин 

Насух, археолог, виш кустос, обајцата од Завод и музеј Битола
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Хераклејскиот се наоѓа на запад од Античкиот те-

атар и има маркантни димензии – од 45 метри во дол-

жина и 7 метри во ширина. Се состои од 7 поврзани 

простории со површини од 6 х 6, во сегашна висина 

од 1, 70 м, а на запад во продолжение има и трем (ек-

седра), кој служел за сместување статуи. 

Силни индикации за постоењето на гимназиумот и 

пред неговото откривање бил почесниот споменик на 

 Паул Кајлидиј Фронтон, негов управител, пронајден во 

лозје во близина на истиот град. Потврда за тоа било и 

торзото на ефеб (момче – посетител на гимназиумот). 

Од спортските реквизити пронајдени се кладиво 

и стакленца за масло кое служело за мачкање на те-

лото при изведување на вежбите. Не е откриен прос-

тор за вежбање што им дава за право на археолозите 

Хераклејското кладиво
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да претпостават дека за таа намена служел блискиот 

Антички театар.

Дополнителните истражувања кои продолжуваат 

сигурно ќе дадат одговори на многу прашања.

Битолски средсела

Со реславјанизацијата на  Битола, која започнала 

некаде во XVI, продолжила во XVIII, а кулминира-

ла во XIX век, се случиле крупни промени, особено 

во етничкиот состав и во настанувањето нови насел-

би. Нова населба била и  Јени Маале (тур. јени – ново) 

која никнала во источниот, поледелскиот дел. Досе-

лениците, селани од полето, Демирхисарско, Лерин-

ско и од други места, скоро исклучиво со православна 

вероисповед, своите навики и обичаи ги пресадиле и 

во новата средина. Една била и во врска со социјални 

собиралишта, со средселата. 

Во неа, со окрупнувањето и проширувањето со вре-

менска дистанца од неколку децении, едно по друго 

формирани биле три посебни такви собиралишта, од 

кои најстаро, скоро копија на селските, било првото. 

Бидејќи било до работ на  Градско Поле, до зеленучко-

вите градини и ниви, било од приградски тип, никнато 

на ливада или некаква слободна површина, какви што, 

впрочем, можеле да се сретнат и на други места. Денес 

се наоѓа на крстосница од неколку улици, омеѓено со 

индивидуални градби од современа изведба. 

Долго време било единствено и во населбава и во 

градот. 
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Со намножувањето на жителите и проширувањето 

на населбава, се јавила потреба за уште едно, второ-

то, помало, именувано како  Средно Средсело. И ту-

ка можеле сега да се видат истите средселски слики 

и содржини, многу народ, бучна музика и многу раз-

играни ора.

Некаде меѓу 30-те и 40-те години од минатиот век 

се оформи и последното, третото,  Горното Средсело. 

Се наоѓало до  Прилепското Џаде, веднаш под  Мостот 

кај Сали, окупирајќи помала ширинка, која денес ја не-

ма, заради индивидуална станбена зграда.

Од трите, успеа да опстои најстарото. За разли-

ка од минатото, покрај старата намена, денес се ко-

ристи и за политички собири и агитации, најмногу за 

развлеченија на Стара Нова година, кога висината на 

огнот му е рамен на оној од Малиот Плоштад.294

Триве средсела одиграле многу важна улога во 

социјалната историја на населбава, нудејќи, покрај 

развлеченија, и прилики за пријателски и роднински 

средби, за „бендисување“, како и за спортски игри нат-

превари.295 Таа улога посебно ќе ја прифати полјанка 

блиска до  Долното Средсело, позната како  кај Кајнако 

(тур. кајнак – извор), која прерасна во уредено фуд-

балско игралиште, каде во подолг период се појавиле 

и опстоиле дури седум фудбалски тимови.296 

294.  Александар Стерјовски, Битола–Каријатиди на Театарот, 67
295.  Ѓорѓи Димовски – Цолев, Ѓенимале, Битола низ вековите, 

VII, Педагошки факултет –  Битола, Битола, 2004, 42–43;  Методија 

Христовски, Генимаале, Македонско научно друштво – Битола,  Битола, 

2011, 48–51
296.  Загорка Коџасинска, цит. дело, 164
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Маали и мегдани

Новиот комунален систем што го вовеле Осман-

лиите уште при завладувањето се состоел од автоном-

ни комунални единици наречени маали (тур. махали). 

Секоја имала верски објект, гробишта, фурна, продав-

ница, управител (малбаша), кој располагал со скро-

мен буџет од месен данок за комунални и други по-

треби, односно населба што можела самостојно да жи-

вее и да се управува. Системов власта упорно го гра-

дела, инсистирајќи посебно врз негова национална и 

верска поделеност, понекогаш и со административна 

принуда. Иако закржлавен, ќе опстои со векови, ако 

не со основните, тогаш со психолошките специфики.

Во 1468 год.  Битола имала 6 маали, 5 муслимански 

и 1 христијанска, во 1661 год., биле 21,297 чиј број со 

зголемувањето на населението и растежот на градот 

во континуитет се множел.

Да си припадник на маала, било како да си член на 

пошироко семејство. Се споделувале несреќите, радос-

тите, се организирале заеднички славења, се органи-

зирале и заеднички акции од општ интерес. Во тој оп-

сег спаѓал и спортот, посебно фудбалот. 

Со лексемата мегдан, кој го нема во старословен-

ската терминологија,298 што ќе рече дека е увезен, во 

минатото се именувало скоро секое поголемо праз-

но место каде се одмерувале силите помеѓу опонен-

ти, помеѓу пернати и други животни. Доколку бил во 

297. Македонија во делата на странските патописци, 1371–1777, 425
298.  Ђуро Данић, Рјечних из књижевних старина српских, дио други, 

 Вук Караџић, Београд, Фототипно издание, 55
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населба или во негова близина, не ретко се поистове-

тувал и со средсело. 

Во поголемите населени места, каква што би-

ла  Битола, која во континуитет растела и се ширела, 

се јавиле не едно, туку повеќе вакви мегдани. Пра-

вило секогаш било кога настанувала сателитска на-

селба, нова маала, меѓу неа и останатиот дел од гра-

дот да остане неискористен, празен простор, општ и 

повеќенаменски. 

Ваквите места во  Битола биле наречени мегдани. 

Ги имало повеќе на број.299 Со тоа име ќе ги сретнеме 

и во другите градови, ги имало и во Лерин.300

 Мегданите најчесто и најмногу се користеле за 

утрински собир на говедата од маалата пред нивното 

поаѓање на пасење. Тука преку денот маалские деца 

го исполнувале слободното време со игри, а во праз-

ниците се преобразувале во собиралишта каде се ви-

еле ора. 

Во нив во неделите или празниците се случувале 

и оние познати и возбудливи битки, на кои загреани 

Османлии ги испробувале силите на своите гасаци – 

борци во меѓусебни пресметки заради престиж или за-

ради брза заработка.301 Во поново време најзаслужни 

мегданите биле за развојот на фудбалот, станале ме-

сто и за тренинзи, но и за одмерување на силите со 

други маалски тимови. 

Арнаутмалскиот мегдан се наоѓал на крстосница-

та на денешните улици „Стив Наумов“ и „Пецо Божи-

299.  Јован хаџи Васиљевић, Град Битољ, 1911, 10
300.  Стојан Христов, Сечко, Разгледи, г. XXX, бр. 8–10, Скопје, 1988, 594
301. Усно соопштение на  Махмуди Зуди, бербер, жител на Арнаутмаало
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новски“, еден имало и во  Синан беј маало (денес Гор-

ниот Парк). На најдолгата битолска улиица, „Охрид-

ска“ имало два,  Бујук Шадрван (крстосница меѓу ули-

ците „Стив Наумов“ и „Охридска“ и  Ќучук Шадрван 

во близина на ОУ „Трифун Пановски“.

Популарен мегдан, кој се наоѓал скоро во самиот 

центар на градот, од кој произлегоа бројни фудбал-

ски екипи, била  Ливадата. Се простирала од десната 

страна на  Курдерес, стотина и нешто метри над  Камен 

Мост. Тука, меѓу другите, никнале СК „Македонија“, 

СК „Соко“ и некои други.302 Нешто подолу, од левата 

страна на истата река, во  Ѓупска Маала имало поши-

рок празен простор, познат како  Изгореното, кој, ис-

то така, служел за фудбалско игралиште.303

Во  Ѓенимаале,  кај Кајнакот, тренирале повеќе фуд-

балски екипи.304 Слободен простор во источниот дел од 

градот, до самите зеленчукови градини и до патот што 

води за  Лерин се наоѓал мегданот  Црвена Вода, друг 

имало на западниот дел, познат како  Двегреди или Кај 

Зарчевиќ.305 Има тврдење дека за време Првата светска 

војна англиски војници тука играле фудбал.306

Пред да започнат градежните зафати на дел од де-

нешниот парк, онаму каде што денес се наоѓа Сокола-

302. Загорка Коџасинска, цит. дело, 33, 50
303. Усно соопштение на   д-р Димитар Секуловски – Пицаки (17.09.2014)
304. З агорка Коџасинска, цит. дело, 163
305. Соопштение на  д-р Димитар Секуловски–Пицаки (17.09.2014)
306.  Бранислав Н. Станковић, Спорт Клуб „Битољ“ његов постанак и 

рад, Нови сјај, г. II, бр. 10–11,  Битољ, фебруар–март 1935, 4



С П О Р Т

Александар Стерјовски154

ната, местото се викало  Чаир и се третирало за мег-

дан.307

И на  Баирот имало мегдани, кои, исто така, се ко-

ристеле за развлеченија, но и за спортски активности, 

најмногу фудбалски. Тоа биле:  Кај Зарија ( Горен Баир, 

 Ѓупски Баир),  Кај Арапката ( Среден Баир) и  Кај Кулу-

ко ( Долен,  Смилевски Баир).308 

Мегдан, што се користел како фудбалско игралиш-

те пред последната војна, за турската и албанската на-

родност бил  Кај Чинаро. Тој помогнал да се форми-

раат неколку екипи, едната, на турската младина, би-

ла СК „Штука“ („Зафер“).309

 Места за фудбалски натпревари имало и над-

вор од градот. Доста позат бил Аеродромот, друго се 

наоѓало во месноста позната како  Кај Фики на Тера-

са, кое било во источниот дел од градот.310

Воени логори и егзерциришта

Благодарејќи на геостратешката позиција,  Битола 

многу рано ќе стане препорачувано и често експло-

атирано место за времен или за постојан стационар 

на османлиската војска. Зелените бруснички ливади, 

307. Соопштение на  Сотир Христовски, жител на овој дел на  Битола, 

(разговор воден на 21 мај 1999 г.)
308.  Александар Стерјовски, Битола – Каријатиди на Театарот, 67
309. Исмаил Т. Исмаил,  Али Г. Алилевски, Турците од Битола и 

Битолско во НОВ (1942–1944), Битола и Битолско во НОВ 1943 и 

1944, Општински одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ–

Битола,  Битола, 1983, 312
310. Димче Миновски, цит. дело, 35
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погодни за напасување на коњите и на добитокот, ка-

ко и  Довлеџик со својата близина до градот и до ох-

ридската магистрала, биле најомилени за престој, не 

на илјада или две, туку и на повеќеилјадна војска. Во 

1820 год. во нив можеле да се избројат над 30.000, 

војници,311 само на  Довлеџик, во 1836 год., ги има-

ло од 5–6000,312 а тука било и главното командно ме-

сто.313

Откако, пак,  Битола ќе стане стационар и на Тре-

тата османлиска ордија и нејзин главен команден цен-

тар, тогаш ќе мора да се избори и да добие во посед 

на посебни, пространи и погодни места за вежбовни 

активности. Ги имала неколку, познати како егзеци-

ришта.314 

Првото се наоѓало во непосредна близина на ос-

манлиските касарни, до огромните Црвената и Белата. 

Се наоѓало на огромниот простор почнувајќи од Офи-

церскиот дом, зафаќало дел од паркот, каде денес се 

наоѓаат Соколаната, Ракометното игралиште, зело дел 

од денешната улица „Партизанска“ и доаѓало до ули-

цата што води кон Железничката станица. Како воено 

вежбалиште било окупирано за целиот XIX, како и во 

311. Турски документи за македонската историја, 4, 1818–1827, 71
312. Македонија во делата на странските патописци, 1827–1848, 71; 

Македонија во делата на странските патописци, 1850–1864, 24
313.  Александар Стерјовски, Довлеџик, во: Битола низ вековите, 

Факултет за учители и воспитувачи– Битола, Битола, 2001, 43–55
314. Основата произлегува од глаголот егзерцира, што значи вежба, 

поточно „изведува воени вежби“ (Речник на македонскиот јазик, 

I, Институт за македонски јазик,  Скопје, 1951, 165). Терминов во 

фрекфенција во  Битола бил за сето меѓувоено време, скоро до почетокот 

на Втората светска војна, кога започна да исчезнува.
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Военото вежбалиште пред Црвената касарна

Военото вежбалиште пред Црвената касарна со поглед кон Военото 
училиште (Денес Завод и музеј–Битола)
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првата деценија од XX век. Покрај воени вежби, тука 

се изведувале и спортски игри и спортски натпревари. 

Интерес за него пројавила и српската војска меѓу 

двете светски војни. Бидејќи било во посед на Оп-

штината, за да го добие морала да испочитува адми-

нистративни процедури, да достави молба за време-

на експлоатација. Тоа е и направено и во 1924 год. ба-

рањето било удоволено.315 

Покрај ова, постоело уште едно, она кај  Довлеџик. 

Српската војска повторно пројавила интерес и за не-

го и повторно, според истата процедура, го побарала 

и го добила.316 

Војската имала и други места на располагање. 

Најпознато било она пред Црвената касарна (денес 

Спортска сала), потоа се користел просторот пред Во-

еното училиште (денес Завод и музеј –  Битола). Често 

се експлоатирало и за време на Османлиите, а и по-

доцна за коњички вежби и натпревари. Првите филм-

ски прилози на  браќата Манаќи тоа сликовито го пот-

врдуваат. Слична намена, во крајот на XIX век, имало 

и денешното  Стрелиште.317

315. Книга бр. 15, 13 април 1924, т. 9
316. Книга бр. 15, 24 јули 1924, т. 8
317.  Спиридон Гопчевић, Стара Србија и Маћедонија, 1, 1890, 112;  д-р 

Јован хаџи Васиљевић, цит., дело, 10
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Школски игралишта и сали

Повеќето битолски школи, кај кои во наставниот 

план бил предвиден предмет гимнастика, располага-

ле со дворни места, кои се користеле за спортски ак-

тивности и на учениците и на здруженијата. 

Турското воено училиште, едно од ретките во кое 

се образовал средношколски воен кадар во државата, 

имал две отворени вежбалишта, едно во внатрешно-

ста на четвороаголниот објект (денес  Пацио) и уште 

едно, пред главниот влез. Редовните утрински смотри 

се вршеле во внатрешниот, маршевите и спортските 

активности, во надворешниот дел. Надворешниот го 

употребувало и битолското соколско друштво, како и 

други здруженија.318

Дворот на Грчката машка гимназија, кој се наоѓал 

меѓу трите објекти (основното – десно, Гимназијата, 

лево, и интернатот во долникот дел), исто така, слу-

жел како спортски полигон. Го користеле и ученички-

те од Женската грчка гимназија.

Учениците од егзархиските училишта и спорти-

стите на „Пелистерски јунак“ на располагање го има-

ле дворот на Женската гимназија, кој се наоѓал меѓу 

црквата „Св. Богородица“ и денешното ОУ „Кирил и 

Методиј“.

Пространиот двор на Романскиот лицеј ја имал 

истата намена, но не само за спортски вежби и нат-

превари, туку и за годишните и други манифестации.

318. Соколске приредбе о Духовима у Битољу, Вардар,  Скопље, 5 јуна 

1936, 2
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Денешната (Горна) Гимназија отсекогаш распо-

лагала со огромен двор кој ја имал намената да биде 

и спортско игралиште. Обновен бил во 1924 год. со 

материјална помош од „Лигата на Црвениот крст“.319

Прилагодени спортски сали, кои служеле и за 

други намени, имале две училишта, Грчката машка 

гимназија и Гимназијата. Гимназиската била одво-

ен приземен долг објект, на кое место денес се наоѓа 

спортската сала, а ходникот од горниот кат на Грчката 

319. Извештај о раду Подмлатка Друштва Црвеног Крста Краљ. 

С.Х.С., Гласник Црвеног Крста С.Х.С., г. 4, св. 11, 12,  Београд, новембар–

децембар 1924, 325

Вежби во гимназискиот двор
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машка гимназија бил, во зимските месеци, принудна 

спортска сала, додека не се подигнала нова, наменска 

во првата деценија од XX-от век.320

Први наменски спортски игралишта 

Првиот битолски мегдан, што бил искористен за 

организирање фудбалски натпревари, било пасиште-

то од горниот дел на  Битола, она под османлиската 

Воена болница (подоцна Болница за ТБЦ, денес Сту-

дентски дом). Фотографијата на фудбалската екипа на 

„Еленики гимнастики силогос“ од 1904 год. со ориен-

320. Αντωνη Μιχ. Κολτσιδας, Ιστορια τοι Μοναστηριου..., стр. 561

Вежби на богословите во дворот на Богословијата



Игралишта и спортски објекти 

„Битолско десеткнижие“ 161

тирите, особено со џепането во длабоката заднина, го 

потврдуваат тоа. 

Таму подоцна своите натпревари ќе ги продолжи 

СК „Битољ“, по одземањето на претходното од денеш-

ниот парк, таму играле и СК „Кајмакчалан“, СК „Но-

ви свет“ и други екипи.321 Оддалеченоста од центарот 

на градот, била главна причина да се напушти и да се 

бара ново решение. 

 Широкиот простор пред Црвената касарна (денес 

Спортската сала) доста рано започнал да се користи за 

спортски активности, но и за фудбалски. Меѓу првите 

фудбалски натпревари што биле одиграни, најпрвин 

оној помеѓу екипите на османлискиот гарнизон и би-

толските конзули од месец мај 1911 год., бил одржан 

на ова игралиште. Таму имало и многу други спорт-

ски активности, жив шах, јавни часови, трки и други, 

така што извесен период добило третман дури и на 

епицентар на еден богат и разнообразен и спортски и 

културно – забавен живот.322

Имало и други игралишта.

Првиот фудбалски натпревар помеѓу СК „Омлади-

на“ и СК „Гарнизон“, од месец април 1923 год., се од-

ржал во егзерцириштето, кое се именувало со „Воено 

игралиште“.323 Било посебно, малку пооддалечено од 

касарнското. И таму одиграни биле некои натпрева-

ри, а сеќавањата говорат дека било обележано и об-

321.  Димче Миновски, цит. дело, 31, 53, 61
322. Исто, 9 – 10
323. Спорт, Ногометна утакмица, Битољски трговински гласник, г. I, 

бр. 11,  Битољ, 15 априла 1923, 3 
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градено како и секое друго фудбалско игралиште, но 

извесен период головите биле без мрежи.324 

Стадионот „Градски парк“

Фудбалското игралиште, кое било лицирано во 

Градскиот парк, кое првин се именувало за „Чаир“, 

потоа како „Градски парк“, па на крајот и „Игралиште 

на СК „Битољ“, имало неколку погодности, се наоѓало 

во непосредна близина на градот, било и поуредено 

и поорганизирано, со нагласено почитување на фуд-

балските норми и правила при градбата, што не било 

случај со останатите, посебно не на маалските игра-

лишта. Архивската документација не открива како е 

добиено, но поаѓајќи по востановената практика за 

отстапување општински имот, морало да оди преку 

писмено барање и одобрување. Дека и сега условна-

та клаузула за времена донација постоела, потврда е 

и подоцнежното негово враќање во повторен посед 

на Општината. 

Се наоѓало педесетина метри пред денешниот 

објект на „Соколаната“. Заземало простор од 13.500 

мк, било долго 105 и широко 75 метри.325Подигнато 

било заедно со настанувањето на клубов. При град-

бата многумина вложиле не само ентузијазам и го-

лем труд, туку и значителни лични материјални сред-

ства. Било оградено и уредено, имало и седишта – клу-

пи, дрвена барака, која била, исто така, општинска 

324.  Димче Миновски, цит. дело, 74
325. Исто, 30
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донација и која служела како соблекувална. Во 1922 

год. било значително оштетено од експлозијата на 

џепането, отвореното стовариште на артилериската 

и друга муниција, кое се наоѓало во негова непосредна 

близина и која оштетила и поголем дел од објектите 

на  Битола.326 При обновата биле потрошени значи-

телни средства, некои пресметки говорат и за околу 

40.000 дин., во кои најмногу вложил кандиторскиот 

индустријалец  Петар Герас (Герасимовиќ), но и многу-

мина други (Евреинот  Аврам Челебон,  Нико Келешо и 

др.). Герас, откако игралиштето било затворено, пари-

те не можел да си ги поврати, всушност, материјално 

бил најоштетен.327

326.  Александар Стерјовски, Записи за злосреќи, Заедница на Срби во 

Македонија,  Битола, 2012, 311–323
327. Книга бр. 24, 1 август 1930, т. 3

Фудбалски натпревар на Стадионот во Паркот
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Посебен куриозитет од историјата на игралиште-

во е и неговото оградување со американ платно. По-

вод била реванш – средбата на СК „Битољ“ со солун-

ската екипа „Арис“ во 1924 год. Првата СК „Битољ“ 

беше ја изгубил со висок резултат од 0:5, па за реван-

шот завладеал незапамтен интерес, што се оценило 

како поволна прилика за полнење на клупската каса. 

Натпреварот бил решен во полза на битолската еки-

па со резултат од 2:1, а дали идејата се реализирала 

остана непознато.328

Стадионот „Бумбе Маало“

Додека конечно не се разрешил проблемот со 

игралиштето „Градски парк“, кое општинските вла-

сти беа го затвориле, а со цел да се задоволат гласни-

те барања на младите за трајно ново играиште, се по-

нудиле неколку варијанти, од кои една била прифате-

на, да се подигне времено игралиште. 

На седницата на Одборот, одржана на 20 октомври 

1935 год., претседателот  Драгиќ Пауновиќ реферирал 

дека по пат на лицитација зел под закуп нива од ов-

дешното вакуфско намесништво во месноста наречена 

Бумбе Маало (денес „Монополски згради“ на денеш-

ната ул. „Иван Милутиновиќ“) на која набргу очеку-

вал да се уреди игралиштето. Навистина, наскоро за-

почнале и изведбените работи, во кои доброволна ра-

ботна сила дале бројни вљубеници во фудбалот, меѓу 

328.  Димче Миновски, цит. дело, 21
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нив и монополските работници329. Договорот бил за-

купот да изнесува 900 динари месечно, а се планира-

ло нивата да се користи додека не се изнајде трајно 

решение.330 Користењето на нивата продолжило и во 

годините што следат, сметките за рентата пристига-

ле, во 1937 год. изнесувала 1.080 динари.331 

Во првата декада на месец јули 1934 год., во неде-

ла (датумот не е утврден), се случи свеченото негово 

отворање, макар што не бил регистриран, ниту бил 

примен официјално. Покрај тоа, и соодветно не бил 

ниту ограден, туку со изведба од некаков импрови-

зиран ѕид од градежен отпаден материјал донесен од 

разрушените воени касарни и сето тоа заради прего-

лемата желба на битолчани да се доживуваат фудбал-

ски игри, наложи да се игнорираат административни-

те формалности и забрани. Подоцна како ограда би-

ле употребени штици од соодветна висина, со некак-

ва пропусна врата како наплатен пункт и присуството 

на навивачите започнало да се наплатува.

На свеченото отворање дошле околу 3.000 гледачи. 

Специјално била повикана и воената музика на 46-от 

пешадиски полк за да го збогати настанов. Музички-

те нумери, изведени пред почетокот и на полувреме-

то на главната утакмица, биле на општо задоволство. 

За да му се даде поголемо значење на настанот, биле 

повикани и четири екипи, првите биле предигра (ФК 

„Голуб“ и ФК „Балкан“), вторите ја одиграле главната 

утакмица (СК „Битољ“ и СК „Гарнизон“). 

329.  Димче Миновски, цит.дело, 67
330. Книга бр. 48, 15 ноември 1935, т. 5
331. Книга 67, 14 јули 1938, т. 7
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Во предиграта, во динамична и интересна игра, 

резултатот во првото полувареме бил 2:0 за „Голуб“. 

Таков останал и до крајот на натпреварот, макар што 

„Балкан“ вложувал силни напори да извлече поволен 

резултат.

Главниот спетакл бил натпреварот помеѓу попу-

ларните и попознатие, СК „Битољ“ и СК „Гарнизон“. 

 На голема радост на бројните вљубеници на фуд-

балот, посебно на оние од СК „Битољ“, уште во третата 

минута од првото полувреме, популарниот напаѓач од 

редовите на „Битољ“,  Вељковиќ, го постигнал првиот 

погодок. Наскоро, односно во 17 минута, десната по-

лутка на „Гарнизон“ го израмнил резултатот, па пона-

така се очекувала крајно неизвесна и жестока битка. 

Во второто полувреме, во 10 минута, паднал и вториот 

СК „Голуб“ (1932)
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гол за „Битољ, кој го 

постигнал повторно 

 Вељковиќ.  Киријаку 

од „Битољ“, во 15 ми-

нута, го покачил ре-

зулатот за уште еден 

гол. Во 22 минута гол 

постигнал по третпат 

Вељковиќ, а резултат 

ќе го заокружи Кири-

јаку со нов погодок, 

па конечниот резул-

тат бил 6:2 во корист 

на СК „Битољ“.

Во СК „Битољ“ 

по себно се истакнале 

 Михајло Темељковиќ, 

Вељковиќ,  Никола 

Димитријевиќ,  Гиниќ 

и  Јосиф Темељковиќ, 

додека во екипата на „Гарнизон“ се издвоиле  Краљевиќ 

и десната полутка. 

Судијата  Мика Кацујани, според оценките на из-

вестувачот на настанов, бил „одличен“.332

Отворањето на новото игралиште и со играта и со 

резултатот, станало празник за спортот во Битола, кој 

332. В. Ч. Вукомановић, Прву утакмицу на новоме игралишту „Битољ“ 

ја заслужено добио, Вардар, Скопље, 7 јули 1934, 6

Запис за првиот натпревар на 
игралиштето „Бумбе Маало“ 

(„Вардар“, 7 јули 1934)
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долго ќе се коментира и ќе се доживува, со желби так-

ви забави да има и почесто.

Стадионот „Тумбе Кафе“

Затворање на стадионот „Градски парк“

Со еднострана општинска одлука, од 1 август 1930 

год., фудбалското игралиште на СК „Битољ“ во Град-

скиот парк требало да биде затворено и за тоа, со акт 

бр. 13139 од 6 јуни 1930 год., известена била и упра-

вата на клубот. Образложението известувало дека 

причините се општопознати, желбата да се проши-

ри паркот и таму да се подигне споменик за српските 

војници, паднати при заземањето на градот во Прва-

та балканска војна, а расчистувањето на теренот и 

прибирањето на спортските средства бил срочен на 

месец дена. Надежно било ветувањето дека ќе се обез-

беди друг терен за друго игралиште, со што прекин на 

работата на екипата воопшто немало да има. 

 Управата на клубот реагирала веднаш, исти-

от ден, со писмо бр. 13/39. Пишувала дека посто-

ечкото игралиште воопшто нема да му попречи на 

проширувањето на паркот и дека најчудно и најне-

логично е објаснувањето дека паркот ќе се проши-

рува за сметка на спортот, а во исто време, на исти-

от тој простор Општината доделила бесплатно место 

за подигање спортски дом, за Соколаната. Очигледно 

е, стоело понатака, дека општинската одлука донесе-

на е избрзано, дека недоволно е простудирана и дека 
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таа ќе има тешки последици не само за СК „Битољ“, 

туку и за спортот воопшто во  Битола. Претпоставки-

те се, се пишувало понатака, дека во следните 4 годи-

ни спортот во  Битола ќе влезе во тотална стагнација. 

Најжално е, стои понатака, и за непримерниот чин за 

насилно влегување на општинските служби во игра-

лиштето, за силеџиското отстранување на оградата и 

на сè друго што му припаѓало на СК „Битољ“, како и 

за крајното потценување на ентузијазмот на големи-

те вљубеници во фудбалот во  Битола, кои вложиле и 

средства и труд игралиштето да се подигне. 

Исто такво писмо управата упатила и до претсе-

дателот на градот.333

Ваквиот едностран акт на општинските власти во 

Битола предизвикал голем револт, кој наскоро и јавно 

ќе се манифестирал на најразлични начини.

Протестни собири, резолуции и времено решение

Со цел изнаоѓање излез од кризата, на 30 април 

1933 год., во хотелот „Централ“, бил свикан голем 

собир на загрижените граѓани и на спортистите. 

Иницијативата ја покренал, со собирот раководел и 

дал воведно образложение чевларот  Павле Ристиќ. 

Бидејќи истиот бил добро подготвен и соодветно по-

пуларизиран, посетата била извонредна, имало на него 

многубројни вљубеници во спортот, спортисти, прет-

ставници од полицијата, од војската, присуствувал и 

претседателот на градот,  Петар Лешњаревиќ. 

333. Книга бр. 24, 1 август 1930, т. 3
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Во богатата дискусија зеле учество многумина, се 
вклучил и  Лешњаревиќ. Сите биле едногласни дека 
мора да се изнајде решение за проблемов.

На крајот од собирот била донесена Резолуција и 
бил избран Кризен одбор, кому му била поставена за-
дача да воспостави врски со власта и со неа заеднич-
ки да изнајде решение на проблемот.334 Следните ме-
сеци биле употребени за формирање граѓански коми-
сии со конкретни задачи, требало да одредат погодно 
општинско место за подигање на таквото идно фуд-
балско игралиште. 

Притиснат од сето тоа и Општинскиот одбор се 
вклучил во проблемов. На седницата, одржана на 29 
јули 1933 год., донел решение дека проблемот со игра-
лиштето мора да се разреши, избрал и комисија, во 
која влегоа, покрај неколкумина одборници, и нови-
от претседател  Атанасие Сотировиќ, со што реноме-
то на комисијата се подигнало. Препораките што ѝ 
биле дадени најмногу биле во врска со сопственоста 
на плацот, тој требало и каков избор да биде напра-
вен, да остане во трајна и ненарушена општинска соп-
ственост.335 

Како прифатлив и умесен, предлогот бил пот-
врден и на седницата од 9 февруари 1935 год., водена 
од тукушто поставениот нов претседател,  инж. Ванѓел 
Самарџиќ. Истовремено биле предложени и кооп-
тирани во комисијата и двајца нови членови, видни 
граѓани на  Битола, загреаните за спортот,  Јован Нале 

и  Петар Герас.336 

334. Конференција битољских спортиста, Вардар,  Скопље, 4 мај 1933, 8 
335. Книга бр. 34, 29 јули 1933, т. 5
336. Книга бр. 48, 9 февруари 1935, т. 23
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За почеток тоа било сè, но и доволно. За жал, како 

и многупати претходно со слични решенија, на тоа и 

остана. Тоа, пак, станало причина да се свика нов со-

бир, за кој иницијатор сега станал претседателот на 

С.К. „Југославија“ и на Друштвото „Јадранска стража“, 

адвокатот  Миленко Дивац. За да биде неговата идеја 

плодотворна, Дивац предложил Иницијативен одбор 

од видни граѓани, на кој му ја препуштил и натамош-

ната иницијатива и натамошната организација. 

Најновиот собир бил одржан на 24 мај 1935 год. во 

салата на хотелот „Јевтиќ“. Дошле околу 1.000 загри-

жени граѓани, голем број спортисти, видни личности 

( Никола Младеновиќ, окружен судија, архитектот  д-

р Јан Дубови,  Милутин Кажиќ, шефот на Тутунската 

станица и др.), потоа претставник на Градското погла-

варство, претставници од полицијата и од војската и 

многу други. 

Собирот го отворил  Никола Младеновиќ и на не-

гов предлог го водел највозрасниот и најпознатиот 

поранешен спортист,  Владимир Чакаревиќ, а во рако-

водното тело на истиот биле избрани уште секретар и 

двајца записничари.

По богата и емотивна дискусија, Иницијативниот 

одбор бил избран за тело кое ќе ги води натамошните 

напори за изнаоѓање решение за проблемот. 

На крајот била изгласана и Резолуција, во која, 

меѓу другото, стоело:

 „Од Собирот на битолските спортисти одржан 

на 24 мај 1935 год. во  Битола, чија задача е изнаоѓање 

решение за заедничко спортско игралиште за сите 

клубови во Битола.
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По исцрпната дискусија Собирот едногласно ре-

ши Иницијативниот одбор да продолжи и поната-

ка со својата работа и најенергично да се труди за 

добивање игралиште уште во текот на ова лето. Со 

таа задача Иницијативниот одбор треба веднаш да 

им се обрати, по писмен пат, на градските советни-

ци поединечно и до Градскиот одбор, претседателот 

на Градското поглаварство, банот на  Вардарската 

Бановина, министерот за физичкото воспитување на 

народот, Југословенскиот фудбалски сојуз и до Скоп–

скиот фудбалски сојуз...Ваша должност е на млади-

ната да ù овозможите слободен физички и духовен 

развој низ современи спортски активности. Прв услов 

за тоа е на битолската младина да ù доделите еден 

хектар зејмиште во непосредна близина на градот ка-

де таа ќе се собира, ќе вежба и каде своите игри пред 

граѓаните ќе ги презентира. Теренот треба да одго-

вара на хигиенските, техничките и економските ус-

лови на спортот, од тие причини тоа треба да биде 

здраво и покрај главни сообраќајници. Најдобро е да 

биде покрај шеталиштето, односно меѓу Офицерски-

от дом и Царинарницата....“.337

Решение 

Општината, притисната на овој начин, морала да 

реагира и да отпочне со разрешување на проблемот.

 Во месец август истата година, на една од седни-

ците на Општинскиот одбор игралиштето доби по-

вторно третман на посебна точка. Најновиот претседа-

337.  Вукоман Ч. Вукомановић, Битољски омладинци на одржаном 

спортском збору траже да им се уступи земљиште за заједничко 

спортско игралиште, Вардар,  Скопље, 28 маја 1935, 5
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тел,  Драгиќ Пауновиќ, на неа истакнал дека игралиш-

те на  Битола ѝ е неопходно потребно и дека триагол-

никот познат како  Воени Ливади би бил најсоодветно 

решение, под услов воените власти да се согласат со 

размена на плацеви. Размената би била – општинска-

та бавча од ул. „Бавчанска“ (запаметена како  Воени 

Бавчи), за предложените ливади, под услов и други-

те, повисоките воени власти да ја одобрат. 

Ваквиот предлог бил поддржан, со препораки ис-

тиот добро да биде проучен. И во оваа прилика било 

предложено да се формира комисија, која решението 

ќе го направи одговорно и целосно. Требало да биде 

составена од претставници од Одборот, од спортски-

те клубови, но и од видни граѓани ( Пјаниќ,  д-р Дума, 

 Пецаковиќ,  Герас, општинскот инженер, по потреба 

да се вклучи и општинскиот лекар). Препораката, упа-

тена до комисијава, била паркот никако да не се зе-

ма предвид за решение, кој веќе беше се проширил и 

холтикултурно да се уредува.338 

Со посебно писмо бр. 14771 од 10 јули 1936 год. 

размената била прифатена и од Заедничката спортска 

управа на Битолската жупа. 

Размената требало да биде меѓу: општинската бав-

ча од ул. „Бавчанска“, парцела бр. 7517, со површина 

од 11.914 м2,339 за војничките пасишта под А лексан-

дрово Брдо, парцелите бр. 8942, 9608 и 9609, со вкуп-

на површина од 4 хектари и 98 ари.340 

338. Книга бр. 48, 8 август 1935, т. 3
339. Книга бр. 58, 23 јули 1936, т. 5
340. Книга бр. 58, 31 мај 1937, т. 2
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Таквата одлука била едногласно прифатена, а 

нејзиното донесување се случи на седницата на Оп-

штинскиот одбор од 31 декември 1936 год., откако би-

ла усогласена и со командантот на Вардарската диви-

зиска област.341 

На прв поглед била ирационална. Се размену-

вал имот што бил во однос 1 спрема 4 на штета на 

војската. Меѓутоа, бидејќи се работело за поширок оп-

штествен интерес и за смирување на долгите градски 

тензии, начелната согласност од Воената команда би-

ла сосема сфатлива. Конечната одлука, сепак, требало 

да биде парафирана и од највисокиот воен орган, од 

Министерството на војската и морнарицата, а и таму 

било неизвесно како ќе завршат работите. Тоа било 

причина најновиот претседател на градот,  д-р Теодо-

сие Робе, да патува во  Белград и таму да објаснува и 

да моли и да измоли разбирање. На крајот, откако се 

вратил назад, оптимистички можел јавно да извести 

дека „има изгледи за одобрување на размената“.342 

Градба

Откако одобрението пристигнало и од Минис-

терството, започнале да се вршат интензивни под-

готовки за почеток на градбата. Првичните пресмет-

ки говореле дека таа требало да чини 252.367,50 дин., 

при што само дренажата би изнесувала 58.666,76 дин. 

341. Книга бр. 58, 31 декември 1936, т. 4
342. Книга бр. 58, 12 мај 1937, т. 1
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Се планирало изведбите да отпочнат што може поб-

ргу, со даден краен рок до летото 1937 год.343 

За идниот стадион, кој подоцна ќе го добие името 

„Стадион под Тумбе Кафе“, подоцна Стадион „Тумбе 

Кафе“, била изготвена целосна техничко – изведбена 

документација и истата, според вообичаената практи-

ка, била доставена на одобрение во Кралската управа 

на  Вардарска Бановина во  Скопје. Забелешките, што 

набргу дошле, се однесувале само на изворите на сред-

ствата што требало да се обезбедат, додека за остана-

тото дадена била согласност.344

Градежните работи започнале, како што било и 

планирано, во летото 1937 год. Првин била изврше-

на дренажа на теренот,345 потоа порачана железната 

порта и градежниот дел од убавата влезна порта, во 

која се наоѓале и две наплатни мали канцеларии, за 

кои, исто така, бил изработен елаборат.346 Секој за-

фат паѓал на товар на општинскиот буџет, еден чинел 

28.540,44 дин.,347 друг, кој чинел 100.000 дин., влегол 

во трошоците од 1938/39 год.348

Амбиција на организаторите и на Општината била 

стадионот да добие интегрирана целина, да се огра-

ди со бетонски ѕид, кој би бил во функција за подо-

бра наплата на влезот на спортските натпревари. И за 

343. Книга бр. 58, 12 август 1937, т. 2 и 3 
344. Книга бр. 67, 14 април 1938, т. 1
345. Книга бр. 58, 12 август 1937, т. 2
346. Аналитички инвентар, Кутија 15, 1938, декември 13; 2.1.15.17/597–

505; Кутија бр. 18, 1939, мај 20, 2.1.18.5/123–143
347. Книга бр. 58, 18 август 1938, т. 2
348. Книга бр. 67, 17 март 1938, т. 4
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неа бил изготвен елаборат и изведбата требала да за-

почне и да заврши во месеците мај – јуни 1939 год.349

Се презеле и други активности. Една била во врска 

со патот што го двоел  Тумбе Кафе и стадионот,350 друг 

во врска со дрвјата што биле посадени, трет со трева-

та на игралиштето, која била посадена и која започ-

нала да се негува и да се чисти од плевелот,351 одно-

сно зафати фудбалскиот терен да биде едно совреме-

но фудбалско игралиште и да биде гордост на  Битола 

и за поширокиот регион.352 

Повремени интервенции се преземале и подоцна, 

ги вршеле и бугарските власти. Една поголема била 

во врска и со Јуначки собир што требало да се одржи 

во 1942 год.353

Аеродром

Аероклубот „Наша крила“ од Битола, слично на 

останатите поголеми градови во  Вардарска Ма кедо-

нија, особено оној од  Скопје, кој бил и најактивен, про-

ја вувал желба и тој да има аеродром и сопствен авион. 

Амбицијата била со него да се изучува пилотирање, да 

се изведуваат аеромитинзи, туристички летања, акро-

бации и други привлечни авио презентации. Од оваа 

нова спортска активност од 30-те години од XX век 

349. Исто, Кутија 21, 1940, номеври 2; 2.1.21.10/151–376
350. Исто, Кутија 20, 1940, ноември 2; 2.1.20,32/414–429
351. Исто, Кутија 19, 1940, јуни 8; 1.1.18.5/123–143 
352. бр. 67, 17 март 1938, т. 4; Аналитички инвентар, Кутија 19, 1940 мај 

2, 1.1.19.19/79–82
353. Хроника, Пелистерско ехо, г. I, бр. 17,  Битоля, 25 априлъ 1942, 4
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наголемо беше се инфицирала и помладата битолска 

популација, па оттаму и овие големи желби. Некои од 

авиопрезентерите, особено оние со акробациите, ста-

наа и многу популарни во земјата, еден,  Алексиќ, кого 

добро го памети постарата генерација, во повеќе на-

врати гостувал и во нашиот град и силно го палел тој 

младешки занес со вратоломните излегувања од ави-

онот во лет, со стоењата на покривот на авионот, со 

летањето со раширени раце, а со јаже во забите над 

стаписаните погледи и на младо и на старо.

Психозата што започна полека да се шири по раѓа-

њето на фашизмот и навестувањето на темни обла-

ци од војната, исто така, силно погодувале да се бара 

подигање аеродром и во  Битола, особено зашто гра-

дот се наоѓал во ризично гранично подрачје. Решени-

ето за негова реализација наскоро ќе се потврди како 

визионерска идеја.

Поаѓајќи од сето тоа, Аероклубот од  Битола за-

почна да ја гради ваквата идеја, пласирајќи ја насе-

каде, на прво место во локалната самоуправа. Во ме-

сец април 1934 год. било испратено прво барање во 

вид писмо–предлог. Се предлагало како подарок да се 

добијат 12 хектари земјиште за изградба на аеродром, 

но одговор на него не се доби. Тоа било причина да 

се испрати и второ, кое било направено следната го-

дина. Сфаќајќи ја сега сосема сериозно потребата од 

еден ваков објект, Општинскиот одбор, на 7 ноември 

1935 год., реши предлогот да го прифати и со акт бр. 

98 на Командата на воздухопловство од  Битола да ѝ 

отстапи на трајно користење не 12, туку 24 хектари, 

земјиште што се наоѓало во близина на  Горно Оризари, 
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каде дотогаш селаните од поблиските села го напасу-
вале добитокот. 

Со тоа сега и  Битола можела да се надева дека и 
таа наскоро ќе добие еден толку посакуван и толку по-
требен објект.354 

По таа одлука до Општината пристигна писмо и од 
Министерството за внатрешни работи за потврда да-
ли земјиштето навистина се подарува или само се от-
стапува на користење. Одговорот бил дека земјиштето 
се отстапува на користење без никаков материјален 
надомест во траење од 50 години и со тоа се затвори 
предметот за подолго време.355 

Целата документација во врска со оваа кореспон-
ден ција и за поединечните одлуки сочувана е, како 
што се сочувани и техничките планови и сето тоа де-
нес се наоѓа во Подрачното одделение на Архивот на 
 Македонија во  Битола.356

Аеродромот, чие значење станувало поголемо со 
доближување на војната, била постојана грижа и на 
клубот и на Општината, истиот во континуитет се уре-
дувал, се одржувал, се стрижела тревата, односно му 
се посветувала целосна грижа.

Грижа за Аеродромот покажувале и бугарските 
власти. На 8 мај 1941 год. одобриле 10.000 дина ри за 
санирање и уредување на леталиштето и за надгледување 
на состојбите и потребите негови и за тоа била одреде-
на посебна комисија во состав од  инж. Методи Петков, 

 инж. Крум Хололчев и  геом. Ал. Подгаин.357

354. Книга бр. 58, 14 февруари 1936, т. 14
355. Книга бр. 58, 12 ноември 1936, т. 6
356. Аналитички инвентар, Кутија 19, 1940 мај 2, 1.2.24.26/169–179
357. Кутија 33, 1941, мај 13, 2.1.33.2/314–315
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Планинарски дом „Копанки“

Уште на основачкото собрание на Планинарско-

то друштво „Пелистер“ (1932), покрај другите задачи 

што си ги поставиле неговите членови, било подигање 

и на планинарски дом. Сосема било јасно дека тоа 

е скап и сложен проект, кој ќе бара големи усилби 

и многу средства. И покрај тоа, здружението успеа 

во намерата, успеало да собере и финансиска под-

дршка, да анимира и планинари и други да помогнат 

во реализацијата на големата желба и големата потре-

ба од ваков објект.

Почетокот на градбата се случил на 24 јули 1938 год. 

Во присуство на претседателот на Туристичкото 

здружение „Јужни езера“ од  Битола, угостителот  Ни-

кифор Јевтиќ и на општинскиот инженер  Методија 

Петковиќ, по шест години интезивни напори, поста-

вен бил камен–темелникот. Местото било познато ка-

ко  Бегова Чешма, односно како  Копанки и се наоѓало 

на надморска висина од 1400 метри. Според градеж-

ниот план, домот требало да располага со 175 м2 ко-

рисна површина, да има три спални соби, чуварска 

соба, сала за дневен престој, трпезарија, шпајз, под-

рум и сушилница за намокрените одела на скијачите 

и на другите. Пресметките предвидувале дека изград-

бата требало да чини 78.000 динари и дека ќе траела 

два месеца.358 

Без материјалната помош однадвор, домот си-

гурно, и покрај сите усилби и прилози на планина-

358. Отпочела је изградња туристичке куће на Перистеру, Битољске 

новине, г. I, бр. 9, 30 јули 1938, 3



С П О Р Т

Александар Стерјовски180

рите и на битолчани, никогаш не би бил подигнат. 

Најголема помош даде Бановинската управа –  Скопје 

(50.000 дин.), следела Дирекцијата на „Путник“–  Бел-

град (20.000), Трг. инд. комора –  Скопје (15.000). Со 

помош се вклучи и Градското поглаварство со 10.000 

дин. Ценејќи го тоа, здружението на сите им изрази 

посебна благодарност, регистрирајќи им ги имињата 

и донациите на спомен – плочата, поставена на еден 

од надворешните ѕидови од домот.

Членовите на „Пелистер“ не само што донирале 

лични средства, секој колку што можел, туку многу-

мина дале и градежен материјал, најмногу вложиле 

работна сила. Меѓу поистакнатите во тоа биле  Стојче 

Маслинков и  Ташко Керестеџијата, а градежниот 

Спомен–плочата на домот „Копанки“
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претприемач  Андре Новевски – Буже од  Ѓенимаале 

доставил и квалитетни печени тули.359 

Соколски дом

Иако било најпривилигирано од општинските вла-

сти, Соколското друштво не можело да се пофали де-

ка имало и најдобри услови за работа. Во почетокот 

било сместено во некаква дрвена барака, една од оние 

кои во  Битола дошле како репарација, која откако се 

доби, послужи само за сместување на канцелариските 

служби и за некаква мала, ограничена физичка актив-

ност на дел од членството. Токму затоа амбицијата на 

Друштвото била што поскоро да има сопствен дом, со 

кој ќе се задоволат потребите на едно вакво разгра-

нето и многу активно здружение, особено на спорт-

ски план.

Во 1928 год. од членството, посебно од раковод-

ните лица, одлучено било да отпочне со реализација 

на идејата. Прв акт бил добивање бесплатен плац. Со 

писмо со бр. 112 од 16 август истата година побарано 

било Општината да изнајде погодно место каде домот 

би се подигнал. Сугестијата била да биде на местото 

викано  Егзерцириште.

На седницата од 23 август 1928 год. Општинскиот 

одбор барањето било поставено, но одлучи решението 

да го одложи за некоја друга седница. Имало сериоз-

на причина за тоа, плановите на Општината во врска 

со тој простор биле сосема поинакви, на него требало 

359.  Загорка Коџасинска, цит. дело, 169
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да се доизгради и да се прошири постоечкиот Градски 

парк, а и да се подигне споменик на паднатите српски 

војници при освојувањето на  Битола во Првата бал-

канска војна.360 

Барањето повторно дошло на дневен ред дури по 

две години, на седницата од 7 март 1930 год., отка-

ко веќе биле расчистени некои дилеми во врска со 

овој простор и сега не само што било удоволено, ту-

ку Општината одвои и првични 10.000 динари за 

отпочнување на градбата.361 Наскоро бил изготвен и 

елаборат (1931),362 па фасциклата за градбата (1932–

1934) полека започнала да се полне.363

Општинскиот земјишен дар се однесувал само за 

домот, не и за летно, дворно вежбалиште. Амбиција 

на здружениево било да има и такво, тоа било повод 

управата повторно се обрати до Општината за нов 

дар, нов простор од 1.386,60 м2. Молбата првин била 

разгледана на 14 февруари 1934 год., а на 19 март ис-

тата година била и одобрена.364 Се јавила амбиција во 

овој дел, покрај подигање спортски справи (карики), 

да се изгради и базен. Базенот нема да се подигне, но 

затоа кариките до подигањето на Ракометното игра-

лиште сè уште постоеја.365

360. Книга бр. 18, 23.08.1928, т. 3; Книга бр. 31, 15 јули 1932, т. 3
361. Книга бр. 24, 7 март 1930, „Разне потпоре“
362. Фонд Соколско друштво, 2.941.1.1./1–5
363. Исто, 2.941.1.2.21/6–63
364. Книга бр. 40, 14 февруари 1934, т. 6
365. Книга бр. 40, 19 март 1934, т. 4
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Пресметките во почетокот говореле дека извед-

бата ќе чинила 189.000 дин.,366 за да порасне потоа на 

500.000 дин.,367 на крајот да се искачат и преку мили-

он динари.368

Покрај голема сала за вежбање, домот требало да 

има и канцеларии, капатило и помошни простории за 

сместување на спортските и други реквизити, а тре-

бало да има и стан за началникот. Проблемот за чис-

та вода се планирало да се решава преку воениот во-

довод, кој веќе ги снабдувал Општинската болница и 

Богословијата.

Текот на градбата одел бавно и со чести застои. 

Габаритот и предниот дел биле готови уште во 1931 

год., другите изведби се провлекувале постојано. По-

кривот бил поставен во 1934 год., но и тој, доколку не 

била помошта од Сојузот на соколските друштва, не 

ќе можел да се реализира. Со него, иако целосно не-

довршен, службите во домот можеле да се вселат, во 

предворјето членството можело да изведува одреде-

ни вежби. Салата, во должина од 30, ширина 14 и ви-

сина од 8 метри, требало да биде готова во текот на 

зимата 1934/35 год.369

Градежниот надзор во почетокот го водел рускиот 

емигрант, планерот на Рускиот крст во  Битола,  инж. 

Валериј Гусев, него потем го заменил  инж. Чечељев, 

366. Исто, 2. 941.1.21/63
367. Љуб., Соколски дом ће бити једна од најлепших зграда у Битољу, 

Вардар,  Скопље, 18 август 1934, 6
368. 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 фебруар 1936, 2
369. Рад Соколског друштва, Нови сјај, г. II, бр. 9, јануар 1935, 4
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за на крајот задолжението да му припадне на битол-

чанецот, подоцнежниот градоначалник,  инж. Ванѓел 

Самарџиќ.

Проблемот со средствата за цело време бил хро-

ничен, притискал и при осветувањето на домот.

За сето време мошне значајна материјална пот-

крепа давала Општината. За стартот (1930) одвоила 

50.000 дин., 370 за бараните 24.000 дин. за покривање 

на покривот во 1933 год, одговорала онолку колку што 

можела, со нови 5.000 дин., извлечени од ставката „не-

предвидени трошоци“ итн.371 Приходите од члена-

370. Книга бр. 24, 7 март 1930, „Разне потпоре“
371. Книга бр. 34, 9 јуни 1933, т. 4

Одборот што го градел Соколскиот дом
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рината, од забавите и од другите активности (јавни 

часови и др.) во 1935 год. изнесувале 45.000 дин., од 

кои голем дел биле, исто така, вложени во градбата.372 

Одборот за градба понекогаш бил принуден и да мо-

ли, па и да се задолжува. Бидејќи објектот уште не 

бил покриен, во 1934 год. испратил две молби, една-

та до Општината,373 другата до Сојузот на соколите на 

 Кралството Југославија. Од Сојузот бил побаран кре-

дит во висина од 60.000 дин., кој бил одобрен под мно-

гу поволни услови, бил бескаматен и во рок за отпла-

та од 15 години, со 30 еднакви рати од по 2.000 дин. 

месечно.374 Сфаќајќи ја тешката материјална состојба, 

битолчани се обиделе и тие да помогнат со лични до-

нации.375 

Крајот на 1934 год. бил означен како условен завр-

шеток, со организирање на свечености.376 Бил изведен 

и јавен час, на кој учествувале околу 1.000 соколи.377 

Помагале сите што можеле и кои сакале домот да 

го видат исправен на темели и готов. Имало и многу 

поединци кои станале значајни донатори: трговецот 

 Илија Петровиќ дал 1.000 дин., Француско–српската 

372. 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 фебруар 1936, 

2; Фонд: Соколско друштво– Битола, 2.941.1.23/65
373. Аналитичен инвентар, Кутија 6, 1934, март 19; 2.1.6.2/2–13
374. Фонд: Соколско друштво–Битола, 2.941.1.20/52–62; Битољске 

вести, Нови сјај, г. I, бр. 4,  Битољ, август 1934, 4
375. Битољчани помажу довршење соколског дома у Битољу, Вардар, 

Скопље, 24 новембар 1934, 3
376. Соколска свечаност у Битољу, Вардар,  Скопље, 12 мај 1934, 5; 

Соколске свечаности у Битољу, Вардар, Скопље, 24 мај 1934, 2
377. Рад Соколског друштва, Нови сјај, г. II, бр. 9,  Битољ, 9 јануар 1935, 4
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банка – 500 дин., бригадниот генерал  Чеда Јовановиќ – 

100 дин.,  Влада Јовановиќ, трговец – 100 дин. и други.378

Осветувањето се случило во 1936 год. Со специ-

јална покана од претседателот  Лука Илијевиќ на него 

бил поканет и  д-р Продром Папасимеон, еден од први-

те претседатели и еден од најзаслужните за развојот 

на соколството, како и за подигањето на домов.379

Во месец март 1934 год. Општината на Друштво-

то целосно му го препишала земјиштето со тапија, со 

што тоа стана целосен сопственик и на земјиштето и 

на објектот.380

Соколаната служела за повеќе намени, покрај за 

спортски активности и за културно–уметнички и за-

бавни собири. Во 1939 год. била прикажана драмулет-

ката „Планинари“ од  Борис Алтипармак, на 8 април 

1942 год. тука пред војниците на Битолскиот гарни-

зон,  Борис П. Стоименов од Св. синод на Бугарската 

православна црква говорел на тема „Духовната мисија 

на бугарскиот народ на Балканот“381 итн. 

Ловечки дом

За да се реализира дамнешниот сон на битолските 

ловџии да имат и тие свој дом, постојано врталиште и 

оттаму да ги преземаат иницијативите, најпрвин тре-

378. В. Ч. В., Битољчани помажу довршење соколског дома у Битољу, 

Време,  Скопље, 24 новембар 193
379. Фонд: Соколско друштво–Битола, 2.941.1.24/66
380. Аналитички инвентар, Кутија 6, 1934, март 19, 2.1.6.2/2–13 
381. Иванъ Софкаровъ, Духовни беседи въ Битоля, Пелистерско ехо, 

г. I, бр. 15,  Битоля, 11 априлъ 1942, 4
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бало да го решат прашањето за плац. По примерот на 

Соколското друштво решиле да замолат проблемот да 

го разреши повторно Општината. Доставиле барање 

до неа, но го употребиле и личниот авторитет на прет-

седателот на Друштвото,  Протиќ, многу познат битол-

ски адвокат, кој во меѓувреме стекна и ретка политич-

ка функција, станал сенатор. 

Барањето дојде на седницата на Општинскиот од-

бор на 15 ноември 1935 год. и без проблеми било при-

фатено. Бил доделен не само плац од 400 м2, туку из-

разена била и општинска расположба и за дополните-

лен додаток во евентуално идно проширување. Избо-

рот паднал на слободен плац и во ретко населено ме-

сто, на крстосницата меѓу улиците „Топлица Милан“ 

и булеварот „Воени инвалиди“.382

382. Книга бр. 48, 15 ноември 1935, т. 5

Поставување темели на Ловечкиот дом 



С П О Р Т

Александар Стерјовски188

Искористувајќи ја општинската расположба, упра-

вата на Друштвото веднаш доставило и втора молба и 

за додатна површина, која, исто така, експресно била 

задоволена, па отсега тоа можело да се пофали дека 

има површина за градба од вкупно 618 м2.  383

Поставувањето на темелите за домот се случило 

на најсвечен начин, во недела, на 5 јули 1936 год., со 

почеток во 11 часот. Покрај членови на Здружението, 

на чинот присуствувале и претседателот на Окруж-

ниот суд,  Драгутин Јоциќ, претседателот на градската 

полиција,  Божа Бонифачиќ, потпретседателот на Град-

ското поглаварство,  Александар Хаџи Илиќ, стареши-

ната на Соколското друштво,  Атанасие Младеновиќ, 

началникот  Цветан Димевиќ и многу други. Со мо-

лебенот раководел старешината на црквата „Св. Ди-

митрија“,  Василије Лазаревиќ.384 

Отсега Соколаната, заедно со домов и споменикот 

на рускиот конзул  Александар Аркадиевич Ростков-

ски, кој се наоѓал отспротива, требало да бидат украс 

на овој дел од градот. Според нацртите, планирано би-

ло домот да расплага со сала за состаноци, да има кан-

целарии, капатило и неколку други помошни просто-

рии. Нацртите беше ги изработил познатот битолски 

архитект, Чехот  д-р Јан Дубови, кој во  Битола имал 

оставено и други значајни градежни остварувања.385

Во подигање на домов помогнале повеќе индивиду-

ални и колективни субјекти. Црквата „Св. Димитрија“ 

383. Книга бр. 58, 5 април 1937, т. 8
384. Дом Ловачког друштва, Нови сјај, год. III, бр. 26–27, јуни – јули 

1936, 3
385. Кутија 34, Фонд Ловачки дом, 2.1.34.22/61
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дала 40 метри квадратни камен, 20 метри квадратни 

камен дал и битолчанецот  Бранко Радичевиќ, но при-

лози се очекувале и од други.386

Осветувањето се случило во есента 1937 год. За 

покривање на настанатите трошоци околу тоа оп-

штинската управа учествувала, наместо со бараните 

5.000 динари, со 2.000 динари, што било, впрочем, и 

практика во вакви случаи.387 

Објекти за разладување и пливање

 Евлија Челебија (1661) тврди дека покрај реката 

 Драгор во нејзиниот горен тек ( Буљбуљ Дере – Река 

на Славеите) побогатите Турци од градот имале по-

дигнато 60–70 викендички, во кои во летните месеци, 

членовите на семејства, сопругите и децата, ги врвеле 

полесно познатите битолски жешки лета, додека ма-

жите истото го правеле во неделните и празничните 

денови. Во некои, според него, имало подигнато и ба-

зени и ова е прв податок со кој се потврдува голема-

та поврзаност на постарите генерации битолчани со 

Драгорот и со водата.388

Во XIX век прочуениот Киташ (тур. ики–два, 

таш–камен = два камења) како капалиште стана-

ло најомилената летна дестинација на помладата 

386. Ово није ловачка прича... Битољски ловци подижу свој дом 

– Ово ће бити први ловачки дом у  Вардарској Бановини, Вардар, 

Скопље, 11 јули 1936, 5; Дом Ловачког удружења, Нови сјај, г. III, бр. 

26–27,  Битољ, јуни–јули 1936, 3
387. Книга бр. 58, 13 октомври 1937, т. 4
388. Македонија во делата на странските патописци, 1371–1777, 425
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муслиманска популација и за разладување и за некакво 

пливање. Меѓутоа, тоа не значи дека драгорските во-

ди не биле користени за иста намена и во самиот град. 

 Виктор Берар, во 1891 год., забележал деца како се 

брцкаат и пливаат и во средишниот, градскиот дел.389

Христијаните оваа здрава навика ќе ја откриваат 

многу подоцна, а меѓу првите што ќе се разголи и ќе 

почне да се капе јавно, во крајот на XIX век во  Драго-

рот, бил секретарот на Српскиот конзулат во  Битола, 

 д-р Бр. Суботиќ.390

Почнувајќи од 1914 год., а со цел градење здра-

во младо поколение, српските власти доста ангажи-

рано работеле врз привикнувањето кон оваа навика, 

правејќи обиди да се подигнат и летни капалишта во 

Драгорот во неговиот најчист, горен тек. На седници-

те на локалната самоуправа капалиштата не еднаш би-

ле тема и не еднаш биле носени одредени одлуки.391 

Имало случаи кога биле одредени и материјални сред-

ства и градежен материјал за нивно подигање, но ќе 

дојдат воените години и реализацијата останала за не-

кои подобри времиња.392 

Иницијативата наново е покрената во 1928 год., 

сега од заинтересиран индивидуалец,  Коста Котевиќ. 

Преку писмо ја анимирал општинската управа и поба-

рал да подигне едно со свои средства и под одредени 

услови да го експлоатира. Предлогот бил разгледан и 

бил одобрен на 8 јуни 1928 год., под следните услови: 

389. Македонија во делата на странските патописци, 1889–1898, 154
390.  Д-р Јован хаџи Васиљевић, Град Битољ, 1911, 7
391. Општинске новине, г. II, бр. 45,  Битољ, 25 април 1914, 5
392. Општинске новине, г. II, бр. 48, Битољ, 15 мај 1914, 4
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1. Капалиштето да биде од времен карактер и да би-
де срушено кога ќе отпочне планираната регулација 
на реката; 2. Покрај капалиштето да биде подигната 
и барака за преслекување на капачите; 3. Одобрени-
ето да важи две години (1928 и 1929); 4. Закупнината 
да изнесува 500 динари на годишно ниво и 5. Цената 
на билетите да не биде повисока од 3, а за учениците 
од 2 динари.393

 Истото било подигнато и било прво наменско и 
добро уредено летно капалиште во  Битола, со каби-
ни и со други погодности кое ќе се користи скоро 10 
години, односно додека не се подигнат двата базена 
познати како „Базените на Црвениот крст“. Тука мла-
дите, не само што се разладувале, учеле и пливачки 
вештини, напати се организирале и меѓусебни нат-
превари.394

Идејата за подигање на базените е од времето ко-
га  Котевиќ работел врз обновувањето на договорот, 
односно уште во 1928 год. Заради проблеми со пла-
цот, градбата се пролонгирала значително, иако одо-
брението одамна било добиено.395

Околискиот одбор на Црвениот крст – Битола на 
местото познато Пред Ановите, првин подигнал бара-
ка, наменета за згрижување на дечињата од претшкол-
ска возраст, па откако биле обезбедени материјалните 
средства отпочнала и со градбата. Биле подигнати два, 
помалиот за почетници, поголемиот за оние кои ги 

393. Книга бр. 18, 8 јуни 1928, т. 2
394.  Александар Стерјовски, Битола – Реката  Драгор, Национална 

установа–Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“–Битола, 

 Битола, 2009, 67

395. Книга бр. 18, 25 мај 1928, т. 2
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совладале вештините во пливањето. Во експлоатација 
биле предадени во 1935 год., а како дополнителни за-
фати во таа година биле пошумувањето, подигањето 
кабини и доведувањето питка вода.396

Базениве за младите битолчани останаа најпопу-
ларното место за летен престој во природа и покрај 
вода и тука го имаа поминато најрадосниот дел од 
своето детство и тоа за симболична дневна цена.397 
Благодарејќи на нив, скоро и да немало момче од Би-
тола кога ќе се најде покрај езеро или на море, а да не 
покаже дека знае да плива. 

396. Книга бр. 58, 10 август 1936, т. 24; Државен архив на Македонија, 

Подрачно одделение –  Битола, Аналитичен извештај, 2.1.7.6/1
397. Извештај Друштва Црвеног Крста, Гласник Црвеног Крста Краље-

вине Југославије, г. 13, св. 5, 6,  Београд, мај–јуни, 1933, 164

Малиот базен на Црвениот крст
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Школски излети

Излетите во минатото станале составен и важен 
дел во школската настава, не само од гимнастич-

киот предмет, туку и за останатите предмети, особе-
но оние поврзани со природните науки. Ги имало оп-
штошколски, класни и предметни, полудневни и цело-
дневни. Во полудневните се посетувале Земјоделското 
училиште, месноста  Девеани,  Кисела Вода и други по-
блиски излетнички места, додека во целодневните из-
борот паѓал врз околните манастири и потпелистер-
ски села и имале поднаслов „забавни“, „географски“, 
„геолошки“, „ботанички“, „историски“, но поголем дел 
биле „физички“, кои биле под раководство на настав-
ници по физичко образование. Останатите ги органи-
зирале и изведувале предметните наставници, одно-
сно класните раководители. 

И обете, и предметните и гимнастичките, биле 
омилени, зашто ја разбивале училишната монотонија, 
значеле пријатно дружење, се стекнувале нови при ја-
телства, најважно, се овозможувало психичко рас то-
варување од стресови и од мачни катадневни задол-

женија.
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Ценејќи го тоа, школските управи радо ги прифа-

ќале и секоја година во своите програми редовно ги 

предвидувале и зацртувале. Ги имало во наставната 

практика доста рано во битолското Француско шко-

ло, но и во сите патријаршиски и егзархиски школи.398

Бидејќи во првата година од работата на Гимна-

зијата предметот гимнастика не беше го зазел она ме-

сто што требало да го има и што ќе го има подоцна, од 

средината на април до средината на јуни 1914 год. бил 

заменет со излети. Биле изведени најмалку десетина, 

најмногу под раководство на наставникот по гимна-

стика,  Јосиф Прохаска.399 И во следните школски го-

дини, доколку немале предметен карактер, биле из-

ведени под раководство на наставниците по физичко 

образование,  Бартипан,  Димевиќ,  Пеливановиќ и др.

Ѓурѓовденски излети

Српските власти веднаш по Првата светска војна, 

задржувајќи ја традицијата од своите краишта, вове-

ле новина, непозната дотогаш, општоградско славење 

на верски празник, на Ѓурѓовден (6 мај), именуван ка-

ко Ѓурѓовденски излет (Ђурђевдански уранак). Бил 

осмислен да биде општонароден, изведен до побли-

ските популарни места, познати и експлоатирани и 

дотогаш, но не на овој начин организирани. По мно-

гу специфики потсетувал на денешниве второмајски, 

398.  Ѓорѓи Димовски, Битолските училишта до 1918.....17, 18
399. Извештај за школску 1913–1914 годину, Српска краљевска гим-

назија....43
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односно првомајски излети, со иста масовност, музи-

ка, песни, скари, а и понекои лесни спортски актив-

ности, поединечни или групни.

Во 1923 год., („како и претходните години“), уште 

во раните утрински часови маса народ беше го покри-

ло Тумбе Кафе (од 1921 год. преименувано во Алек-

сандрово Брдо) и околните места. Во 7 часот пристиг-

нала и војската со Воената музика, кои му давале по-

себен белег на собирот. Дошле и сите средни училиш-

та со своите ученици и наставници. Воената музика се 

поделила на два дела, дел концертирала кај војниците, 

дел кај народот. За сето време се играло, пеело, се пе-

челе и јагниња и се точело пиво неизмерно. Бидејќи 

во 10 часлот војската морала да се прибере во касар-

ната, па и народот почнал да се разотидува, но задо-

волството и покрај тоа кај излетниците останало го-

лемо, за кое долго се прикажувало, вели извештајот 

за овој излет.400 

Во ваквите излети учествувале и учениците на 

Гим на зијата и кое управата во својот Летопис рев-

носно го бележи. Ѓурѓовденскиот излет во 1930 год. 

го извела до Буковскиот манастир,401 а го организи-

рала и во 1939 год.402 и во 1940 год.403

Во 1940 год. на ваков излет учествувале и учени-

ците од Основното училиште „Кирил и Методиј“, кој 

имал само редуцирана маршрута, изведена низ би-

400. Дневне вести, Ђурђевски уранак, Битољски трговински гласник, 

г. I, бр. 14,  Битољ, 9 маја 1923, 3
401. Извештај за школску 1929/30 годину, Битољска гимназија, 13
402. Извештај за школску 1938/39 годину, Државна реална гимназија, 25
403. Извештај за школску 1939/40 годину, Државна реална гимназија, 26
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толските улици. Сите основци, со ѕвончиња на вра-

тот, тргнаа од училиштето, прокрстарија по денешна-

та ул. „Кирил и Методиј“, по „Солунска“ и повторно 

се вратија во своето училиште.404

Јавни гимнастички часови 

Јавните гимнастички часови настанале во врска со 

завршните школски испити и свечености. Во крајот 

на 19 век, станало вообичаено пред родителите, 

официјалните лица од власта и пред претставници-

те на црквено – училишните одбори да се презентира 

404. Сеќавање на првоодделенецот  Александар Стерјовски

Ѓурѓовденски гимназиски излет 
(Во преден план  Стив Наумов и  Елпида Караманди, 1938)
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она што било научено во текот на годината и јавно да 

се оценува. Бидејќи и гимнастиката била дел од сев-

купниот наставен процес, се презентирала и таа со из-

ведба на посебен, јавен гимнастички час. Се изведу-

вале ритмични и други вежби, со или без реквизити, 

и, по правило, во школскиот двор. 

Егзархиските училишта јавниот час го изведува-

ле во дворот на Женската гимназија (просторот меѓу 

црквата „Св. Богородица“ и денешното Општинско 

училиште „Св. Кирил и Методиј“), патријаршиските во 

дворот на Грчката машка гимназија (денес Општин-

ско училиште „Гоце Делчев“), романските, во дворот 

на Романската машка гимназија (денес клон на учи-

лиштето „Гоце Делчев“). Ги имало и во врска со нека-

ков национален или верски празник, кои и во првиот и 

во вториот случај се изведувале како прости ритмич-

ни вежби, вежби на справи, како и мошне популарни-

те за ова време, пирамиди, кои станале и обврзни.405

Подоцна, како впечатлива атракција и како себе-

пре зентирање, јавниот час се прифатил и од гимна-

стичките и од другите здруженија, кои, исто така, за-

почнале да ги изведуваат во врска со некаков празник 

на општински или друг терен. Присуството се напла-

тувало, но можело да се случи влезот да биде и сло-

боден. 

Својот јавен час во 1923 год. го наплатувале гим-

настичарите на еврејското друштво „Макаби“.406 За да 

обезбедат средства за учество на сојузниот соколски 

405.  Ѓорѓи Димовски, Битолските училишта до 1918..., 13

406. Одбор, Јаван час, Битољски трговински гласник, г. II, бр. 25, 
 Битољ, 26 јула 1923, 3
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слет на среднош-
колската младина 
во  Белград, од 7 
јуни 1930 год., На-
ставничкиот совет 
на Гимназијата од-
лучил јавниот час 
од 1 јуни од 1930 
год., да го органи-
зира во дворот на 
Гимназијата и да 
го наплаќа.407 

Јавниот гимна-
зиски час од 1933 
год. повторно се 
извел во школс-
киот двор и бил во 
присуство на ро-
дителите и на за-
интересирани гра-
ѓани. Го подготви-

ле двајца, гимназиските наставници по гимнастика, 
 Адолф Бартипан и г-цата  Богданка Депиновиќ. Бил 
во музичка придружба на Воениот оркестар од Бито-
ла. Особено силен впечаток оставиле вежбите нарече-
ни „Билјана“, во изведба на ученичките од вторите и 
третите класови, проследени со пеење. Скоро еднаков 
впечаток оставиле и ритмичните вежби и пирамиди-
те на учениците од IV, V и VI класови. Вежбачите на 
справи се покажале извонредно успешни. Покрај веж-

407. Извештај за школску 1929/30 год., Битољска гимназија, 14

Содржина на еден гимназиски јавен час
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би, имало и свечено марширање и сето тоа на своеви-
ден начин потврдило дека во школите од ова време 
на гимнастиката ѝ се придавало посебно значење.408

Треба да се истакне дека кон ваквите настапи На-
ставничкиот совет се однесувал мошне одговорно и 
дека ги планирал предвремено, всушност, уште пред 
почетокот на учебната година.409 

Попладневниот јавен час од 1939 год., одржан во 
гимназискиот двор, ги имал овие содржини: 1. Веж-
би со знаменца (ученици од првите класови); 2. Про-
сти вежби (ученици од вторите класови); 3. Ритмич-
ни вежби (ученички од вишите класови); 4 Игри; 5. 
Групи (ученици од вишите класови); 6. Прости веж-
би (ученици од третите класови); 7. Престројување во 
движење (ученици од 6 бе); 8. Вежби на справи (уче-
ници од вишите класови); 9. Вежби со палки (учени-
ци од четвртите класови); 10. Прости вежби (ученици 
од вишите класови).410 

Најпознатите јавни часови, на кои имало и нај-
многу посетители, биле на Соколското здружение. 

Еден бил оној од 8 јули 1923 год. 
Првин недела дена претходно бил најавуван ка-

ко редок и интересен настан и се повикувало гра-
ѓанството да присуствува што помасовно, а следна-
та недела истиот бил и изведен.411 Сега ги немало во-

обичаените гимнастички вежби, туку непознат дото-

408. Битољски гимназисти вежбају, Вардар,  Скопље, 21 мај 1933, 9
409. Извештај за школску 1935/36 год., Битољска гимназија, 25/50
410. Извештај за школску 1938/39 годину, Државна реална гимназија, 

25–26
411. Соколски јаван час, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 22, 

 Битољ, 5 јула 1923, 3
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гаш, жив шах. Присуството во дворот на Црвената ка-

сарна било огромно. Тоа, според хроничарот, требало 

да стане потстрек и за уште почеста и поразновидна 

слична активност, особено за најповиканите, претсе-

дателот на Здружението,  Момчиловиќ, и за главниот 

организатор и изведувач,  Адолф Бартипан.412

Официјалниот завршеток на долгогодишната из-

градба на Соколскиот дом, во 1934 год. било одбеле-

жано, исто така, со јавен час во кој учество зеле око-

лу 1.000 соколи.413

Вакви часови Здружениево имало скоро секоја го-

дина и во нив скоро обврзно партиципирале сокол-

ските, и школски и селски, клонови. На јавниот час 

од 17 мај 1934 год. гимназиското Соколско друштво 

учествувало со 7 точки,414 на 1 декември 1935 год. со 

две, на 31 мај 1936 год. со една, како што било и на 

1 јуни 1936 год.415 На јавниот час од 3 јуни 1939 год. 

Гимназијата вклучила 208 ученици од нижите класо-

ви со вежби со знаменца,416 на слетот на „Јунак“ во 

Софија испратила 3 ученици во заедничките вежби на 

машкиот подмладок.417

Има податоци и како изгледале.

412. Соколски јаван час, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 23, 

 Битољ, 12 јула 1923, 3
413. Рад Соколског друштва, Нови сјај, г. II, бр. 9, Битољ, 9 јануар 1935, 4
414. Извештај за школску 1933/34 годину, Битољска гимназија, 23/63
415. Извештај за школску 1935/36 годину, Битољска гимназија, 35
416. Извештај аа школску 1938/39 годину, Државна реална гимназија 

у Битољу, 34
417. Извештај аа школску 1939/40 годину, Државна реална гимназија 

у Битољу, 39
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На празникот Дуовден, во 1936 год., се одржал 

еден од најмасовните и најспектакуларните јавни ча-

сови воопшто во  Битола. Траел два дена, со учество 

на околу 1.000 соколи и од градот и од селата. За оваа 

прилика било организирано и уредено и посебно игра-

лиште на платото пред 29. артилериски полк (денес 

Завод и музеј) на кое претходно, за да биде впечато-

кот уште поимпресивен, биле поставени и околу 30 

јарболи со знамиња, а била подигната и свечена арка 

на која се наоѓал ударен напис „Здраво“.

Првиот ден во претпладнето, на чело со управата 

и началникот, со воената и соколската музика, како и 

со соколското знаме, кое одело најнапред, учесниците 

биле претставени пред граѓанството со свечен марш 

по најпрометната, главната улица.

Јавниов час, кој се наплаќал, со објава преку радио-

звучник, започнал во 15 часот. Настапиле првин де-

цата од градот со вежби со мотики и копачи, следу-

вале нешто подоцна повозрасни учесници, па дошла 

селската соколска чета со сплет вежби, па вежбачи на 

справи и на крајот се претставило одделението соко-

ли–војници. Посебно одделение војска извршило и 

импровизиран јуриш врз замислен непријател.

Целата програма траела околу еден час.

Другиот ден се организирала и Соколската акаде-

мија, на која, исто така, имало телесни вежби од со-

колите.418 

418. Соколске приредбе о Духовима у Битољу, Вардар,  Скопље, 5 јуни 

1936, 2
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Концертни ритмични вежби

Во многубројните концерти, што ги имало меѓу 

двете светски војни, познати како матинеа, акаде-

мии, културно–уметнички вечери, културно–умет-

нички приредби, имало дел што му бил отстапен и 

на одредени гимнастички групи. Публиката ги оче-

кувала и ги прифатила, зашто биле новина во крајно 

стандардизирани културни случувања и секогаш би-

ле шлагот на вечерта. Можеле да се сретнат на сред-

ношколските, на концертите што ги подготвувале 

разните здруженија, особено кај оние во кои функ-

ционирале гимнастички секции. Доаѓале последни и 

скоро обврзно биле проследени со ритмичка музика 

или со пеење. За гимнастичките секции биле погод-

на прилика и за себепретставување, оттаму и нивни 

иницијативи за вклученост. 

Како изгледале и што содржеле можат посебно да 

ни помогнат годишните извештаи на Гимназијата.

Јануарската прослава на Св. Сава во 1930 год., Гим-

назијата ја одбележала со свечен концерт, кој имал 12 

точки. Последните две биле гимнастичко – ритмички 

вежби. Биле во придружба со музика. Првата, во ис-

полнение на учениците, била во придружба на гимна-

зискиот оркестар со „Ноктурно“ од  К. Поспишил. И 

втората била во придружба на музика. 

Концертот од 8 март 1930 год., изведен во салата 

на Градскиот театар, чиј приход бил наменет за сиро-

машните ученици за проектираната екскурзија за Ве-

лигден, содржел 11 точки. Три им биле отстапени на 

гимнастичките вежби. Првин, во шестата точка, била 

изведена пирамида со учениците, потоа, во седмата, 
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последна, следеле вежби со повозрасните ученички, 

кога бил изведен „Пастировиот сон“, наречен „рит–

мички фантазии“.419

Следните години повторно биле организирани 

еден до два концерта годишно и во секои имало рит-

мички вежби. 

Такви имало и на концертот од 1933 год.420

На прославата на денот на Св. Сава (27 јануари) 

1934 год. концертот содржел 15 точки, 4 им биле от-

стапени на гимнастичките вежби. Првин настапи-

ле учениците од првите класови, кои извеле „Про-

сти вежби“, потоа следеле „Русалки“, ритмички веж-

би исполнети од учениците од третите класови и на 

419. Извештај за школску 1929/30 год., Битољска гимназија, 11–12
420.  Ѓорѓи Димовски, Битолските училишта до 1918..., 57

Ритмични вежби на гимназиски ученички
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крајот биле изведени „Пирамиди“, заеднички вежби на 

учениците од пониските и повисоките класови. Завр-

шетокот им бил отстапен на ученичките од петтиот 

клас. Настапиле со впечатливи ритмички вежби со 

марамчиња. 

 Истата година, на 22 мај, во Градскиот театар, 

Гимназијата повторно приредила концерт. Имал 12 

точки, од кои последните биле, исто така, ритмички 

вежби. Врз мелодијата „Еј Словени“ од  Мудруг, била 

изведена ритмичката фантазија од учениците од ше-

стиот клас, а другата точка, со наслов „Во џунгла“ би-

ла ритмичко – гимнастичка фантазија изведена заед-

нички од ученици и ученички.421 Во 1935 год. се по-

вторила претходната симболична игра со името „Еј 

Словени“.422

Следат (27 јануари 1936) „Прости вежби“ во извед-

ба на учениците од првиот клас и „Пастировиот сон“, 

гимнастичка фантазија во изведба на ученичките од 

погорните класови, потоа (15 февруари 1936) „Циган-

чички“, ритмички вежби со ученичките од пониските 

класови, па „Вежби“ со сталки со учениците од сед-

миот клас. На 6 мај 1936 год., на Ѓурѓовденскиот из-

лет на  Александрово Брдо, имало: 1. дефиле на уче-

ниците; 2. „Прости вежби“ (ученици од првиот б, в, г 

и д, од вторите б и в и со третиот б клас; 3. „Вежби 

со ма рам чиња“ (ученички од а и б клас); 4. „Вежби со 

венчиња и палички“ (ученици и ученички од првиот а, 

б и в клас), 5. „Ритмички вежби“ (ученички); 6. „Игри“ 

(ученици и ученички); 7. „Прости вежби“ (ученици од 

421. Извештај за школску 1933/34 годину, Битољска гимназија, 21, 23
422.  Ѓорѓи Димовски, Битолските училишта до 1918..., 57
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погорните класови); 8. „Ритмички вежби“ (ученички 

од погорните класови); 9. Лесна атлетика (ученици од 

погорните класови); 10. „Пирамиди“ (ученици од вто-

риот г клас); 11. „Вежби на справи“ (ученици од по-

горните класови); 12. „Ритмичка вежба“ според ноти 

на Мокрањчева руковет и на мешаниот хор (ученици 

на четвртиот а клас).423 Ритмични вежби имало и на 

концертот од 1937 год.424

Вакви изведби имало и во двете последни години 

од пред војната.

На концертот од 27 јануари 1939 год. ги има-

ло овие: „Прости вежби“ (ученици од вториот клас); 

„Прости вежби“ (ученички од тртиот клас); „Ритмич-

ни вежби“ (ученички од петтиот клас) и „Здруженија“ 

(ученици од погорните класови).425 Во 1940 год. на из-

ведбата од 27 јануари ги имало: „Вежби со сабји“ (уче-

ници од повисоките класови); „Прости вежби“ (учени-

ци од четвртиот клас) и „Вежби на справи“ (ученици 

од ниските и повисоките класови).426 

Вакви прилози на концертите имало и кога како 

организатори се јавувале спортските здруженија, по-

себно оние од Соколското друштво. 

Се паметела неговата Академија од вториот ден 

Дуовден во 1936 год. Првин соколската музика ја ин-

тонирала „Еј Словени“, потоа следела соколската хим-

на, па композицијата на  Љубомир Бошњаковиќ „Од 

423. Извештај за школску 1935/36 годину, Битољска гимназија, 24, 

25, 27
424.  Ѓорѓи Димовски, Битолските училишта до 1918..., 57
425. Извештај за школску 1938/39 годину, Државна реална гимназија, 23
426. Извештај за школску 1939/40 годину, Државна реална гимназија, 25
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ридот надолу“. Веднаш потоа започнале и ритмичките 

вежби. Под ритамот на специјално избрани компози-

ции, кои ги исполнила воената плех–музика, се извеле 

вежбите: „Сликовити вежби“ (машки деца); „Слетски 

вежби“ (женски деца); „Бура“ од  Р. Шкрегиќ; „Хорот на 

дервишите“ од  Јамбровиќ. Женските членови ја изве-

ле и играта „Светулки“. Во придружба на хорот изве-

дена била и симболизацијата на Мокрањчевата „Вто-

ра руковет“, но најголемо внимание и воодушевување 

предизвикал настапот на учениците од основното учи-

лиште од с.  Рамна, кое настапи со сплет од македон-

ски народни песни, изведени преку вежби. На упор-

ното инсистирање на воодушевената публика, истите 

неколкупати биле повторени.427 

Атлетика

Атлетски дисциплини

За разлика од другите спортски гранки, кои мно-

гу полесно и побрзо се пробивале кај нас, патот на 

современата атлетика бил долг и понеизвесен, ма-

кар што одредени атлетски дисциплини, како трки 

на одредено растојание, скокови од место или во трк, 

прескокнувањата предмети или животни, веќе постоеле.

Најрано забележани атлетски дисциплини биле 

трчање, фрлање диск и камен и скок во далечина. Ги 

427. Соколске приредбе о Духовима у Битољу, Вардар,  Скопље, 5 јуна 

1936, 2
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среќаваме во Грчката машка гимназија, која својата 

наставна програма беше ја концепирала според исти-

те од школите во  Грција. 

Ученички масовни спортски активности забеле-

жани биле во 1932 год.428 Битолскиот СК „Битољ“ при 

крајот на 30-те години, формирал посебна лесноатлет-

ска секција, под раководство на пешадискиот капетан 

од прва класа  Оскар Зубер, кој својата работа на ова 

поле беше ја крунисал и со два атлетски митинга на 

игралиштето кај Воената болница.429 „Лесна атлети-

ка“ среќаваме и на јавен час во битолската Гимназија 

во 1936 год.430 

Нешто слична состојбата била и со здруженијата.

Програмата за Јавниот час на скопското соколско 

друштво „Силни“, организиран во 1911 год. имал 11 

точки, повеќето со шведска гимнастика, вежбање со 

прачки, пирамиди, вежби со боздогани др. Откако, 

пак, програмата завршила, соколите се измешале со 

народот и започнал општ меѓусебен натпревар: „Убаво 

беше да се видат натпреварите во борење, скокање 

и фрлање камен меѓу селаните и соколите“, што по-

вторно потврдува за постоењето атлетски дисципли-

ни и во народната традиција.431

428. Ђачке утакмице у Битољу, Вардар, Скопље, 2 октобар 1932, 3; В. 

Илић, Ђачке утакмице у Битољу, Вардар  Скопље, 16 октобар 1932, 7
429. Бранислав Н. Станковић, Спорт Клуб „Битољ“ његов постанак и 

рад, Нови сјај, г. II, бр. 10–11,  Битољ, фебруар–март 1935, 4
430. Извештај за школску 1935/36 годину, Битољска гимназија, 27
431.  Душан Станимировиќ, Елементи и појави на модерните спортови 

во Македонија до Првата светска војна, Прилози за историјата на 

физичката култура..., 1,  Скопје, 1975, 76
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Следен стадиум од развојот на атлетиката било 

нејзиното вклучување во повеќебојот. Тогаш, пок-

рај бодовите од гимнастички вежби, во сумарни-

от успех се вбројувале и бодовите и од останатите 

дисциплини. Повеќебојот можел да биде петтобој, 

десеттобој, подоцна и четворобој за жени, па шестобој 

и единаесеттобој за мажи, во кои влегувала некогаш и 

една „проста“ вежба. 

Ваквата состојба наскоро значително се подобри-

ла, особено откако започнале да се одржуваат жупски 

и сојузни натпревари на скопските друштва, на кои со 

свои претставници учествувале и македонски друшт-

ва. Сега имало не само повеќебој, туку и други атлет-

ски дисциплини. На еден  Илија Илиќ од Соколско-

то друштво во  Кочани во трчање на 100 м. постигнал 

резултат од 13,9 сек. во скок во далечина 146 см. и во 

фрлање ѓуле 9,22 м. 

Во жупски соколски натпревар во  Скопје, во 1933 

год., организирана била и штафетна трка 4х100, на 

која учество зеле 4 екипи. Првото место им припад-

нало на скопјаните со резултат 53,2 сек., штипјани по-

стигнале 56,0, приштинци – 56, 4 и призренци – 69,1 

сек.432 

Трки имало и во  Битола, особено во меѓуучи-

лишните натпревари. На куси патеки од 400 м. меѓу 

двете светски војни се истакнал ученикот  Цане Мар-

ковски – Чолако од  Ѓенимаале, син на битолскиот гра-

432.  Чедо Шаревски, Атлетиката во Македонија ид првите 

организирани форми до 1941 година, Прилози за историјата на 

физичката култура ....., бр. 2,  Скопје, 1976, 77 
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доначалник, кој нешто подоцна се иселил и продол-

жил да живее во  САД.433

Се појавиле и дисциплини скок во височина (без 

стативи), скок во висиочна со стап, трчање на крат-

ки и долги патеки, скок во далечина на борилиште со 

јама со песок, фрлање дискови и ѓулиња. 

Доста рано ги среќаваме и уличните трки, една во 

далечната 1924 год. се одржала во  Скопје.434 

Дека состојбата со атлетиката почнала позабеле-

жиително да се менува потврда е и јуначкиот собор 

во  Битола од летото 1942 год. Забележано било шта-

фетно трчање на 7 км. – од  Црвена Стена до  Битола; 

трчање на долги и куси патеки, штафета 4х100 м. Би-

толчаните  Георги Минев го освоил првото место на 

100 м.,  Илија Андреев на 400 м. итн.435 Есента, иста-

та година, биле организирани повторно вакви атлет-

ски натпревари.436

Основношколски и средношколски атлетски нат-

превари, во присуство на повеќеилјаден народ, биле 

организирани и на 6 јуни (недела) во 1943 год. Имало 

трки на 80, 100 и 800 метри, потоа штафета на 80 ме-

три со 10 натпреварувачи, скок во далечина, фрлање 

топка и народна топка. Учениците од Основото учи-

лиште „Кирил и Методиј“ победиле во атлетика и на-

433.  Загорка Коџасинска, цит дело, 166
434.  Чедо Шаревски, Атлетиката во Македонија од првите орга ни-

зирани форми до 1941 година, Прилози за историјата на физичката 

култура во Македонија...бр. 2,  Скопје, 1976, 75–85
435. Н. Д., Наградите на победителите въ юнашките състезания въ 

Битоля, Целокупна България,  Скопие, 18 юний 1942, 2
436. Състезания въ Битоля, Целокупна България, Скопие, 11 ноеврий 

1942, 2 
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родна топка, додека ученичките од училиштето „Отец 

Паисиј“ станале прваци во лесна атлетика и во народ-

на топка.

На истиот митинг во средношколските натпре-

вари, во трчање на 80 метри и фрлање топка првото 

место го зазеле учениците од Трговската гимназија, 

во трката на 100 метри и скок во далечина победни-

ци биле учениците од Мешаната гимназија, а второ-

то и третото место им припаднале на учениците од 

Земјоделското училиште и на Трговската гимназија.437 

Штафета врв Кајмакчалан – Битола

По повод празникот Петровден, во 1936 год., 

црквена слава на капелата од врвот  Кајмакчалан, по-

светена на паднатите српски војници во Првата свет-

ска војна, маса народ од  Битола, околината и гости 

од разни краишта и земји, беше дошол да оддаде по-

чит таму, палејќи свеќи и молејќи се за душите на 

покојните. Обичајов беше го востановил епископот 

 Јосиф, при неговото службување во  Битола. Таа годи-

на ова одбележување беше добило и посебно значење 

заради дведецениското пробивање на Солунскиот 

фронт и освојувањето на  Кајмакчалан. 

Со цел на тој датум да му се даде посебно значење, 

Соколското друштво од  Битола дошло до оригинална 

идеја, да го одбележи и спортски, да организира шта-

фета на 70–километарска далечина. Пламенот што го-

437. Спорт, Пелистерско ехо, г. II, бр. 68,  Битоля, 15 юний 1943, 3
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рел во црквичката решило да го пренесе во  Битола, 

но предавајќи го од рака на рака, односно штафетно.

 Пред поаѓањето на штафетата се одржала воби-

чаената црквена церемонија, потоа старешината на 

друштвото пламенот од кандилото го пренел во факе-

лот кој требало да патува за  Битола. Патот бил долг и 

на растојание од половина километар се наоѓал сокол 

во очекување да го преземе и да го предаде на след-

ниот, трчајќи. 

Факелот во  Битола, пред Соколскиот дом, при-

стигнал во очекуваното време, во 17 часот. Бил при-

фатен од еден од присутните, од кого потоа и остана-

тите ги потпалиле своите свеќи што ги држеле во ра-

цете и така завршила оваа необична и единствена шта-

фета што била одржана некогаш во Битола.

Веднаш потоа бил одржан и парастос и свечена 

седница на Соколското друштво.438 

Улична штафета

На верскиот празник Митровден (8 декември) 1943 

год. во  Битола била одржана и друга, масовна, шта-

фетна трка. Трасата, долга 2.100 метри, одела околу 

Офицерскиот дом и Градскиот парк. На натпреварот 

учествувале петнаесет екипи: 4 ученички, 5 спортски, 

3 војнички и 3 полициски, а растојанието меѓу учес-

ниците било на 500 метри. За овој, за првпат воведен 

спорт, во градот владеел огромен интерес и уште пред 

11 часот, кога трката требала да стартува, сета траса 

438.  Атанасије Д. Младеновић, Град Битољ,  Битољ, 1936, 58–59
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веќе била опседната. Првото место, со време од 5 ми-

нути, 4 секунди и 4 десетти дел од секундата, го осво-

ила инженериската чета на бугарската војска, првак 

меѓу учениците станало Техничкото училиште, а меѓу 

спортските здруженија – членовите на СК „Балкан“.

На крајот од трката, претставник на началникот на 

гарнизонот ги поздравил учесниците, а на победнич-

ката екипа ѝ подарил статуетка со лик на тркач и пен-

како на секој учесник. На победникот меѓу спортските 

клубови, по краткото слово, од името на Дирекцијата 

на националната пропаганда, Служба за новоослобо-

дените земји, обласниот претставител  Н. Дејанов, му 

подарил пехар.

По натпреварот, учесниците, на чело со воената 

музика, промарширале до Противпожарната служба, 

каде врз гробовите на двата германски војници, за-

гинати при влегувањето во  Битола, на 9 април 1941 

год., и врз гробот на бугарскиот војник, загинат во 

Првата светска војна, положиле свежо цвеќе. Кметот 

на  Битола ја искористил приликата и одржал пригод-

но слово.439 

Хазена

Хазената била привлечна, динамична, женска игра, 

позната и како „чешки ракомет“. Се играла на игра-

лиште поделено на три дела, со по 7 играчици (голман, 

бек, два халфа и три напаѓачи: центар, лево и десно 

крило). Целта во играта била да се уфрли топката ис-

439. Спортъ, Пелистерско ехо, г. II, бр. 96,  Битоля, 28 декемврий 1943, 3
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клучиво со рака во противничкиот гол, со ограниче-

но време на нејзино држење и со ограничен простор 

на движење, што ја правело играта без групирање и 

брза, што ќе рече, интересна. Автор нејзин бил Чехот 

 Антон Криштоф, наставник по гимнастика.

Во Југославија играва беа ја донеле студенти, околу 

средината на 1920 год., кои студирале во чешките уни-

верзитети, покрај нив заслуга во тоа имале и чешките 

наставници – соколи, кои работеле во овие краишта. 

И додека во другите краишта на тогашната  Ју-

го славија играва брзо и масовно била прифате-

на, вклучувајќи ја и во некои градови од  Вардарска 

Македонија, во  Битола тешко пробивала пат. Битол-

чани со неа се запознале дури во 1928 год. и заслуга 

за тоа имал истиот оној капетан  Оскар Зубер, кој бил 

иницијатор во рамките на СК „Битољ“ да се форми-

ра и лесноатлетска секција. Првата презентација би-

ла пропагандистичка. Од  Скопје, Зубер беше довел 

две хазенски екипи, кои среде битолчани одиграле 

меѓусебна утакмица и предизвикале голем интерес.440 

Посебен интерес предизика што играле женска про-

тив машка екипа, а уште поинтересно станало што 

победата ја понесоа играчиците и тоа со висок резул-

тат од 16:7. 

Обете екипи му припаѓале на Скопскиот СК. 

Закоравената и тешка патријархална битолска сре-

дина не дозволи СК „Битољ“ да формира свој тим, и 

440.  Бранислав Н. Станковић, Спорт Клуб „Битољ“, Нови сјај, г. II, бр. 

10–11,  Битољ, фебруар– март 1935, 4
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покрај пројавениот голем интерес за оваа игра меѓу 

женската младина.441

Хазената била вклучена во натпреварите на битол-

скиот Јуначки собор одржан во 1942 год., но ја играле, 

не битолчанки, туку охриѓанки.442 

Сеќавањата на постарите битолчани говорат дека 

за време бугарската управа по Јуначкиот собор, таа, 

сепак, започнала да се игра и во  Битола. Првата екипа 

била составена од ученички на Основното училиште 

„Отец Паисиј“ и дека се играла на нивното игралиште 

од истото училиште. Кога објектот бил пренаменет за 

воена болница и кога училиштето било дислоцирано, 

продолжила да се игра во дворот на Основното учи-

лиште „Св. Св. Кирил и Методиј“. Се памети дека ед-

на од најдобрите играчици била  Ветка Бадева. 

Иако со првични обиди и почетни резултати, хазе-

ната во  Битола никогаш не фатила подлабоки корени.

Битолски општодржавен јуначки собир

Подготовки

Само што бил завршен општодржавниот јуначки 
собор во Скопје (12 и 13 октомври 1941) и се сумирале 
резултатите од него, започнал да се планира ист таков, 
повторно во „новоослободените предели“, но во вто-
риот по големина град во  Македонија, во  Битола. Спо-

441. Богдан Цувај, цит. статија, 91 
442. Н. Д., Последниятъ денъ отъ гостуваането на юнаците въ Битоля, 

Целокупна  Бъгария, 19 юний, 3



Спортување

„Битолско десеткнижие“ 215

ред изјавата на претседателот на „Пелистерски јунак“, 
 инж. Христо Светиев, дадена во  Битола во месец фев-
руари 1942 год., таквата одлука веќе била донесена во 
 Софија и тој требало да се одржи истата, 1942 година. 
Бидејќи времето било прекратко, а претстоела тол-
ку многу работа, во управата на „Пелистерски јунак“ 
се одржал итен состанок, на кој било решено работи-
те веднаш да отпочнат, а како најпрва задача да биде 
формирањето Организационен одбор за собиров. Ка-
ко прв негов чекор требало да биде брзо активирање 
на јуначките организации во другите градови од Би-
толската област, посебно оние од  Охрид,  Крушево, 
 Ресен и  Прилеп, но формирање и клонови онаму каде 
што ги немало, особено во поголемите населени места. 

Според првичните планови, собирот требало да 
се одржи во месец мај истата година.443 Наскоро би-
ле фиксирани и деновите (15, 16, 17 и 18) како и сод-
ржините. На собирот требало да има зарја со одреде-
ни церемонии, молебен на следниот ден, по што би за-
почнале и игрите. Во нив би имало, покрај спортски 
натпревари, и културно – уметнички настапи од раз-
ни друштва и штафета на 7 км, која би стартирала од 
историската  Црвена Стена и би завршила на спорт-
ското борилиште, со што на собиров би му се дало и 
одредено пропагандно – историско значење.444 

За да биде задачата навремено извршена, коми-
сиите задолжени за проверка на остојбите среде мес-
ните организации, започнале да ги посетуваат и да ги 

443. Големъ юнашки съборъ въ Битоля, Пелистерко ехо, г. I, бр. 8, 31 

февруарий 1942, 1
444. Големиятъ юнашки съборъ, Пелистерско ехо, г.I, бр. 15, 11 априлъ 

1942, 4
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инспектираат, да даваат совети, да ја осмислуваат и 

да ја забрзуваат подготовката.445 

На 9 јуни 1942 год. од централната управа на 

„Јунак“ во  Софија било дадено соопштение во кое сто-

ело дека сите подготовки се завршени, дека собирот 

ќе трае два дена (15 и 16 јуни) и дека на него ќе уче-

ствуваат над 1.000 јунаци, вон оние од Скопската и 

Битолската област, како и 400 јунаци од  Добруџа. За 

најуспешните се планирало поединечни награди и тоа 

од претседателот на владата, од организацијата „Бра-

ник“, од Олимпискиот комитет и од многу други. Се 

планирало да се организираат и посети на  Охрид,  Кру-

шево и на  Црвена Стена.446 

На 10 јуни 1942 год., во утринските часови, во 

 Скопје пристигнал специјален воз од  Софија, во кој 

се наоѓале 1.200 јунаци. Претходниот ден пристигна-

ле и други учесници, но од македонските градови, кои 

останале да ги очекуваат гостите од  Бугарија, па за-

еднички да заминат во  Битола. Меѓу оние што прет-

ходно се нашле во  Скопје биле и јунаците од  Кратово 

со својата главатарка  Костадинка Грозданова, како и 

оние од Скопската област со вкупна бројка од околу 

1500 јунаци, па специјалниот воз, заедно со бугарски-

те јунаци, бил наполнет со околу 3.000 јунаци.447 

Собиров веднаш бил прогласен за „величествен“.448

445. Юнашки вести, Пелистерско ехо, г. I, бр. 17, 25 априлъ 1942, 1
446. Въ юнашкия съборъ въ Битоля ще вземат участие надъ 1000 

юнаци, Целокупна  Бъгария,  Скопие, 10 юний 1942, 2
447. Днесъ отъ Скопие ще заминатъ около 3.000 юнакини и юнаци 

отъ цела България, Целокупна България, 10 юний 1942, 2
448. Величественъ юнашки съборъ въ Битоля, Целокупна Бъгария, 

 Скопие, 18 юний 1942, 3



Спортување

„Битолско десеткнижие“ 217

Пречек, говори, манифестации

Јунаците во  Битола биле пречекани на 15 јуни од 

многуброен народ, дел и во народни носии, од прет-

ставници на власта и од членови на „Пелистерски 

јунак“. На Железничката саница имало многу гово-

ри и од едната и од другата страна, многу топли по-

желби, какви што имало, впрочем, и за сето време од 

престојот на гостите во  Битола. 

Од Железничката станица до центарот на градот 

поворката ја предводеле група девојки во јуначки уни-

форми кои ги носеле и наградите. По нив следува-

ла шума од знамиња носени од јунаците, на чело со 

Пречек на Железничката станица
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претседателот на Сојузот,  Никола Стојанов, па сле-

деле 3–4.000 јунаци и многуброен народ. Патот водел 

под свечено украсена арка на која стоел запис „Добро 

ни дојдовте, мили јунаци“. Пред арката повторно има-

ло говори од кметот, од градоначалникот на  Битола, 

 Илија Ненчев, па од претседателот на Сојузот,  Нико-

ла Стојанов. 

Поворката продолжила кон градот за да запре 

пред театарот, каде и по третпат биле изразени по-

желби за добредојде и благодарности, каде бил из-

вршен и параден марш на дел од јунаците. Тука го-

стите биле распределени низ битолските домови кај 

Парадни маршеви низ главната улица
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претходно пријавените домаќини, кои изразиле жел-

ба да ги имаат.

Истиот ден, попладнето, пред да започнат натпре-

варите, во свечено озеленетото игралиште било из-

вршено осветување на истите од епископот  Харитон 

и уште од 20 свештеници и била организирана зарја 

со многу говори и потсетувања на славните денови и 

жртви од Првата саветска војна во Битолско. Чети-

ри грамадни жртвеници го осветлувале игралиште-

то, а музиката, со маршеви и пригодни мелодии, при-

донесувал за создавање на величествениот амбиент. 

Сите присутни на општа команда, како и во слични 

прилики, паднале на колена, изразувајќи почит кон 

жртвите од минатото, а јунакот – главатар  Димитар 

одржал свечено и патетично слово. Веднаш потоа, а по 

Примање рапорт на Градското игралиште
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извршената проверка на јунаците, јунакот – главатар 

 Буреш му рапортирал на претседателот  Стојанов.449

Претпладнето на другиот ден, 16 јуни (вторник), 

почнало со молебен, а по повод роденденот на престо-

лонаследникот  Симеон, во кој имало и говори. 

Следеле спортските натпревари: тегнење јаже, 

трчање на куси и на долги патеки, вежби на спра-

ви, рит мички вежби и др. Особен впечаток оставиле 

нат преварувачите во трчање, чиј старт била  Црвена 

Стена, кои, кога влегле во игралиштето носејќи све-

та земја од светото место, предизвикале незапамтено 

воодушевување. Натпреварите продолжиле со впечат-

лива симболична слика на исцртана динамична по-

делена  Бугарија со јунаци во црна и бела боја, во кои 

како мотоциклист – Германец влегува и го разбива 

црнилото во  Македонија и земјата ја обединува во ед-

на единствена целина.450

Последниот ден, дел од јунаците заминале во по-

сета на  Црвена Стена и во  Охрид, останатите остана-

ле во  Битола, дружејќи се со битолчани на заеднич-

ка вечера во Офицерскиот дом. И тука имало бројни 

патетични говори.451 Веднаш потоа, пред Домот на 

јунаците (Соколаната) бил запален логорски оган око-

лу кој се собрале многу гости и многу учесници.452

449. Христо Йотовъ, Битолчани посрещнаха юнаците съ широко 

растворени ръце, Целокупна България,  Скопие, 15 юний 1942, 3
450. Битоля никога няма да заборави първия юнашки съборъ въ 

свободна Македония, Целокупна  България, 19 юний 1942, 2
451. Н. Д., Последниятъ денъ отъ гостуваането на юнаците въ Битоля, 

Целокупна  България, 19 юний, 3
452. Лагеренъ оганъ въ Битоля, Пелистерско ехо, г. I, бр. 25,  Битоля, 

20 юний 1942, 4
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Битолскиот „Јунак“ на собиров настапил со точка-

та „Деветка – Еден убав ден“. 

Програмата била збогатена и со македонски на-

родни песни и ора, меѓу другите, и со „беранче“, „чам-

че“, „сирто“ и др., изведени од охридското Јуначко 

друштво „Софија 2“, а во музичка придружба на ох-

ридските трубадури..453 

Награди

На крајот од натпреварите биле поделени награди-

те, кои биле за групни и поединечни настапи.

Групните ги добиле:

–„Вардарски јунак“ од  Скопје, како сеопшт побед-

ник на Македонската област, добил награда од прет-

седателот на владата,  проф. д-р Богдан Филов;

–„Пелистерски јунак“ –  Битола – награда за соци-

јалните натпревари;

–Хазената и за народните игри од  Охрид – награ-

да од весникот „Утро“;

–Тимот на Битолската јуначка област за штафет-

ната трка  Црвена Стена –  Битола – награда од Мини-

стерството на војската;

–Војничкиот јуначки тим од  Битола за победите 

во волејбол (одбојка) – награда од банката „Бугарски 

кредит“;

–Русе за општ првак на соборот од Олимписки-

от комитет;

453.  Загорка Коџасинска, цит. дело, 169
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– Габрово за првенец на социјалните натпревари 

од „Браник“;

– Плевен за иницијативи и за идејни содржини – 

награда од Битолската градска општина;

– Перник за првенец во атлетските натпревари – 

награда од Дирекцијата за национална пропаганда;

– Перник за штафетната трка 4х100 м – награда од 

Министерството за просвета; 

– Софија за женските натпревари – награда од На-

ционалната спортска федерација;

– Село  Чепеларе (Асеноградско) за победата во 

натпреварот „влечење јаже“ и за тешка атлетика – на-

града од Министерството за внатрешни работи.

Поединечни награди:

– Георги Минев од  Битола за трката на 100 м;

– Илија Андреев од Битола за трката на 400 м;

–Женскиот тим од  Скопје за штафетата 4х100 м 

(втора награда);

–Женскиот тим од Скопје (втора награда) за веж-

би на справи, висок оддел.454

Општиот впечаток од собирот, со големи фалби и 

силни впечатоци, на крајот ги изрази  Никола Коларов 

преку весникот „Целокупна Блгарија“.455

454. Н. Д., Наградите на победителите въ юнашките състезания въ 

Битоля, Целокупна Бъгария,  Скопие, 18 юний 1942, 2
455. Н. Коларовъ, Българското сърдце на Битоля, Целокупна България, 

 Скопие, 20 юний 1942, 1
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Скиорство

Почетоци

Мошне високата цена на скијачката опрема во зна-

чителна мера го забавила и го условила развојот на 

овој спорт кај нас и тоа била причина тој да се јави 

некаде во 30-те години од минатиот век. Од тие при-

чини меѓу првите задачи што си ги поставило уште на 

основачкото собрание Планинарското друштво „Пе-

листер“, во 1934 год., било да набави барем неколку 

пара скии и да отпочне да се занимава посериозно со 

развојот на скиорството.456

Обиди за поставување некакви почетни темели ќе 

преземе и Подружницата на „Српското планинарско 

и туристичко друштво“, кое во 1937 год. во селото  Го-

пеш оформило прва скијачка секција, за која, сосема 

очекувано, се јавил голем интерес и месните млади-

чи веднаш започнале да се зачленуваат. Нивниот број 

доста брзо се искачил на 30-на. На голема радост на 

организаторот, започнале да ги совладуваат и вешти-

ните, дури и да организираат и некакви скијачки нат-

превари. Тоа било охрабрување да се размислува и 

за организирање на исти такви секции во други села, 

пред сè, во потпелистерските  Буково,  Лавци,  Магаре-

во.  Нижополе,  Смолево, како и во  Скочивир и  Стара-

вина, каде имало скоро идеални услови за развој на 

овој спорт. За да може тоа да се реализира, Подружни-

456. В. Ч. В., У Битољу је основано планинарско друштво „Перистер“ 

– подружница Скопског „Југа“, Вардар,  Скопље, 18 септембар 1934, 2
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цата побарала материјална поткрепа и од Министер-

ството за физичко воспитување на народот.457 

Покрај оваа, скијачка секција, во 1938 год., форми-

рало и Планинарското друштво „Пелагонија“. 

Некои негови членови, инаку, „длабоко заразени“ 

од овој спорт, заради превисоката цена на фабрични-

те скии, станале успешни иноватори во снаоѓањето 

со нив.  Панде Димитровски, успеал сосема сам да на-

прави еден пар, со кои пред другарите демонстри-

рал уживање во спуст и во други изведби на снег, 

предизвикувајќи завист. Биле навистина по квали-

тет далеку од купечките, но, применувајќи иноватив-

на технолошка постапка (варење на буката), за чудо, 

ги направил, ако не друго, барем сосема употребливи 

и безопасни. Набргу, на молба на некои од другарите, 

сега и со поголемо практично искуство, започнал да 

ги снабдува и нив и да формира дури и помала група 

скијачи, со што придонесувал и во популаризацијата 

на овој спорт.458

Натпревари

Некакви ски–натпревари низ улиците на  Битола 

организирани биле уште во 1933 год. Бодрен од сво-

ите другари, на еден, учествувал и спомнатиот  Панде 

Димитровски, кој освоил и прво место. Откако биле 

формирани скијачки секции во планинарските друшт-

ва, биле организирани, покрај внатрешни, во самите 

друштва, натпревари и помеѓу друштвата.

457.  М-р Александар Наумовски, цит. статија, 58, бел. 3
458. Исто, 67–68
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Во 1940 и во 1941 год. имало два комбинирани 

планинарско–скијачки натпревари, кои предизвика-

ле голем интерес во градот. Во нив учесниците биле 

ставени на посебен психофизички тест, зашто патеки-

те биле долги, премногу напорни, а временските усло-

ви – исклучително тешки.

Првиот натпревар, во кој требало да се совлада-

ат долги 48 км, бил организиран во месец март 1940 

год. Стартот му бил од пред канцеларијата на Пла-

нинарското друштво „Пелагонија“ на  Широк Сокак, а 

учествувале:  Борис Алтипармак,  Димитар Спирков-

ски,  Спирко Спирковски,  Петар Бојаџиевски,  Васил 

Дамјановски,  Вангел Василевски и уште еден член, чие 

име остана незабележано. Патеката била: Санаториум 

– врвот  Пелистер –  Мало Езеро –  Големо Езеро –  Са-

пунчица –  Гребениште –  Неолица –  Лавци, а целта би-

ла  Битола. На испраќањето дошол многуброен народ, 

имало и музика и, секако, многу нескриени стравувања, 

најмногу заради лошите временски услови.

Во натпреварот, наизменично, пешачејќи и ски-

јајќи се, по осум и пол часови, натпреварувачите, груп-

но, без победник, во 21 часот, пристигнале во  Битола. 

Биле пречекани со восхит и аплаузи.

 Вториот натпревар почнал на 2 март 1941 год. со 

по двајца натпреварувачи од планинарските друшт-

ва „Пелагонија“ и од „Српското планинарско и тури-

стичко друштво“, како и со уште неколку други вон 

од друштвата, а и двајца од селото  Нижополе, од 

кои, едниот бил без скии, обајцата вон конкуренција. 

Поаѓањето повторно било пред канцеларијата на Пла-

нинарското друштво „Пелагонија“ и повторно во при-

суство на многуброен народ, а стартот бил од Домот 
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„Копанки“. Оценувајќи дека наскоро ќе започне бура, 

кое навистина и се случило, двајцата натпреварувачи 

од „Српското планинарско и туристичко друштво“ се 

откажале од натамошниот натпревар. Иако времен-

ските прилики станале навистина исклучително ло-

ши, ветерот пресилен, а студот неиздржлив, кој им ја 

замрзнал водата во чутурките уште на стартот, учес-

ниците решиле да истраат докрај. Бодрејќи ги со ли-

чен пример и со зборови помладите, водачот  Дими-

тар Спирковски, успеал не само да ја сочува групата 

и да се избегнат неколкуте опасности, туку рутата и 

успешно да се совлада и долгите 38 километри да би-

дат освоени за 11 часови. Прв на целта пристигнал  Пе-

тар Бојаџиевски, втор бил  Вангел Василевски, а трет 

 Петар Лазаревски.

 Истиот ден, вечерта, во нивна чест Друштвото 

„Пелагонија“ организирало забава на која на Бојаџи-

евски му била врачена бронзена плакета, на Василев-

ски – 300 динари, а на Лазаревски– пофалница.459

Ученички ски – натпревари

Првиот организиран ученички ски – натпревар во 
Битола се случил во 1943 год. Учествувале ученици 
од Гимназијата, Трговската гимназија, Техничкото и 
Земјоделското училиште, потоа ученици од основни-
те училишта, како и претставници на браничевската 
организација. Организатори биле инспекторот за фи-
зичко образование  П. Георгиев и учителите  Мудуров 
и  Дамев. 

459. Исто, 69–70
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Денот 22 фев-

руари, кога се од-

ржал натпрева-

рот, бил прекра-

сен и бил во при-

суство на околу 

300 набљудувачи, 

в љ у б е н и ц и  н а 

п л а н и н а р е њ е т о 

и скија њето, а за 

натпревар биле 

одбрани снежни-

те терени во бли-

зина на месноста 

 Црвена Стена. Од 

средните училиш-

та учествувале 30-

на ученици, додека 

од помалите воз-

расни категории – 

20-на. 

Имало две нат-

преварувачки дис-

циплини: слалом и 

спус, за обете категории. Првите пет места од сред-

ношколските натпревари се третирале за победнички, 

кај основците победници се сметале првите три места.

Во слалом кај средношколците првите места ги за-

зеле: 1.  Методи Арсов, браник; 2.  Софрониј Атанасов 

– Гимназија; 3.  Златан Скуберне – Гимназија: 4.  Ки-

рил Стојчев – Гимназија и 5.  Александар Тодоров – 

Гимназија.

Двајца успешни ски–ученици 
(повисокиот  Александар Тодоровски)



С П О Р Т

Александар Стерјовски228

На патеката од 1.500 метри во спуст рангот бил 

следен: 1.  Методи Арсов – браник; 2.  Златан Скубер-

не – Гимназија; 3.  Георги Тодоров – Гимназија; 4.  Ге-

орги Манолов – Гимназија и 5.  Софрониј Атанасов – 

Гимназија.

Во слаломот кај основците првите три места ги ос-

воиле: 1.  Воислав Ѓузелов, 2.  Методи Павлов и 3.  Ан-

гел Хазаров, во спуст рангот бил: 1.  Воислав Ѓузелов, 

2.  Стамат Блажев и 3.  Никола Петров460

Натпревариве го привлекоа вниманието и на скоп-

скиот весник „Целокупна Блгарија“.461

Војнички патролни ски–натпревари

Во близина на селото  Магарево и околу месноста 

 Црвена Стена, на 5 февруари 1943 год., се одржале 

општоармиски ски–натпревари на Скопската и Би-

толската воена област. Времето било многу студено 

и врнежливо, односно крајно непогодно за вакви из-

ведби, меѓутоа натпреварите, сепак, се одржале со уче-

ство на 10 патролни единици и успешно биле изведе-

ни благодарејќи најмногу на добрата претходна подго-

товка на учесниците и, секако, на подобреното време. 

Натпреварувачите прикажале не само војничка дисци-

плина, туку и одлична физичка и скијачка форма, па 

патеката долга 18 км. успешно ја совладале. Прва на 

460. Ученички ски състезания въ Битоля, Пелистерско ехо, год. I, 
бр. 61, 27 февруарий 1943, 1; Ски–състезания между учениците въ 

Битоля, Целокупна България,  Скопие, 27 февруарий, 1943, 2 
461. Ски–състезания между учениците въ Битоля, Целокупна 

България,  Скопие, 27 февруарий 1943, 2
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целта пристигнала патролата на Прилепскиот гарни-

зон, втора била на Охридскиот, а трета четата на Би-

толскиот. На натпреварот, што било посебно значајно, 

не била регистрирана никаква незгода или несреќа. 

Прилепската ја водел минатогодишниот првак на 

општоармиските ски–натпревари,  Стојан Николов.

По натпреварот началникот на Битолскиот гарни-

зон ги поздравил учесниците, а на победничката гру-

па ѝ подарил велелепен пехар, останатите победници 

добиле секој по автоматско пенкало.

Ски–натпреварувачи од овој натпревар
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Патеката била совладана за 2 часа, 3 минути и 22 

секунди, што даде за право тоа да се оцени за одли-

чен резултат.462

Куглање 

Куглањето е една од најстарите игри што ја измис-

лил човекот и која има историја од најмалку 7.000 год. 

Најраните траги ѝ се наоѓаат во египетски гроб кој по-

текнува од пред 5 милениуми години од старата ера.

Не со таа древност, но сепак, релативно рано се 

појавила и на Балканот. Западноевропските работ-

ници, кои во  Солун биле на времен престој, од кои 

најбројни биле Германците, во крајот на XIX век имале 

организирано куглана во хотелот „Коломбо“, главно-

то врталиште на странците во овој приморски град.463 

Хотелот и кугланата ќе настрадаат при експлозијата 

на „Отоманбанк“ во познатите самоубиствени атента-

ти што ги извеле велешките гемиџии во 1903 год.464

Првите кугларски здруженија во  Кралска Југо-

славија започнале да се формираат во 1920 год. и на-

скоро поголемите градови добиле по една или некол-

ку кугларски објекти.465

462. Ски–патрулни състезания, Пелистерско ехо, г. II, бр. 60,  Битоля, 
20 февруарий 1943, 3; Ски–патрулни състезания, Целокупна 
България,  Скопие, 17 февруарий 1943, 2
463. Македонија во делата на странските патописци, 1889–1898, 83
464.  Д-р Душан Станимировиќ, Почетоци на спортот и физичкото 

образование во Македонија, 27
465. Enciklopedija Leksikografskog zavoda, 3, Jugoslavenski Leksikograf-

ski zavod,  Zagreb, MCMLXVII, 688
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Заслуга за востановувањето на кугларскиот спорт 

во  Битола им припаѓа на Словенците, кои, меѓу двете 

светски војни, биле забележителна група службеници 

или воени лица во градот. А тие, со желба корисно да 

го исполнат слободното време и да не безделничат, а 

истовремено да ја ублажат и носталгијата, околу 1927 

– 1928 год., во популарната кафеана „Гургур чешма“, ја 

организирале првата кугларска патека, заедно со сета 

нејзина инфраструктура и да го привлечат вниманието 

на битолчани со еден дотогаш невиден, невоинствен, 

небучен, а истовремено и мошне интересен спорт. 

„Гургур чешма“ се наметнала од неколку причи-

ни, најмногу заради вонградскиот амбиент, опсед-

нат со длабоки сенки на столетните дрвја, како и со 

пристојната услуга. Имала и уште една предност, изо-

билна вода од две чешми, една во оградениот двор, 

другата надвор од него. Нејзината популарност и по-

сетеност, стекнати уште во османскиот период, сега 

биле драстично намалени, најмногу заради масовните 

иселувања на муслиманското население, како и заради 

тешкото и депресивното време од светската економ-

ска криза, па играчите можеле во спокој да ги водат 

своите битки што траеле од утро до мрак. 

Сопственикот  Јован Лазарев(иќ) од село  Рамна, 

со печалбарски пари донесени од прекуокеанската 

 Америка, кафеаната беше ја купил од Османлија вед-

наш по Првата балканска војна, кога за многу ниска, 

скоро за симболична цена, можело да се купи секак-

ва недвижнина. Бидејќи кафеаната значително имала 

настрадано во Првата светска војна, како и при же-

стоката експлозија на отворениот склад на артилер-

ската муниција (џепане) на третиот ден Велигден, на 
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18 април 1922 год., морал да вложи и дополнителни 

средства за обновување.

Нацртите за патеката и за другите сегменти од 

игра лиштево беше ги дале поединци што имале по-

големо искуство со играва, а изведбата му била пре-

пуштена на мајстор, кому му помагале помладите чле-

нови на  семејството Лазареви. Првиот слој леплива 

земја била донесена од терени на  Тумбе Кафе, след-

ниот, кој не смеел да има ни најмало камче, бил дол-

го и добро обработуван. Топките удирале врз дрвени 

кукли и истите се одбивале од дрвена ограда, зад која 

се засолнувал еден од синовите на сопственикот или 

нивни другар, кој потоа ги враќал назад по специјална 

висински поставена дрвена патека.

Местото каде била поставена првата кугларска патека кај  Гургурчешма
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Први играчи биле Словенците – градители, следни 

групи офицери, нивни пријатели. Натпреварите биле 

поединечни, во двојки и во групи. Победниците се из-

борувале за пијалак шприцер.466

Тенис

Историјата на тенисот е долга и мошне интересна. 

Започна како надградба на некаква игра со топчиња 

во XVII или XVII век во  Франција, од каде била пре-

несена и во  Англија, а се играла првин во затоворен, 

потоа и во отворен, зелен простор. Првите правила ги 

напишал  Јулијан Маршал во 1877 год., а најголемата 

популарност ја постигнал со Девис купот, чиј поче-

ток е во 1900 год. Околу 1881 год. во  Загреб се случил 

првиот јавен натпревар на просторот на поранешна 

 Југославија.467 

Некакви недефинирани траги за играва можат да 

се бараат и во XVIII век во  Солун меѓу странците што 

биле на времен престој.468 

Тенисот во  Македонија, соред новите сознанија, за 

првпат се појавил во  Скопје некаде пред Балкански-

те војни. Први натпреварувачи биле тамошните кон-

зули, а се тврди дека покрај нив, повремено се вклу-

чувале и членови на нивните семејства, понекогаш и 

по некој скопјанец, пријател на конзулите. Првото те-

466. Соопштение на  Киро Лазаревски, пензионер од  Битола, син на 

сопственикот на кафеаната
467. Enciklopedija Leksikografskog zavoda, 6, Jugoslavenski Leksikograf-

ski zavod,  Zagreb, MCMLXIX, 361
468. Македонија во делата на странските патописци, 2, 24
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ниско игралиште било уредено во дворот на грчки-

от конзул, потоа се добило уште едно „на теренот 

покрај зградата на бившата Реџија“. 

Првата тениска секција во Скопје била формира-

на во 1927 год. во рамките на „Друштвото пријатели 

на  Франција“, а првото општинско тениско игралиш-

те, подигнато со средства од Општината, било органи-

зирано на Хиподромот. Покрај него, вакви игралишта 

органиизирале и други правни субјекти, а и поединци, 

едно му припаѓало на СК „Граѓански“, друго на „Вое-

ната болница“, а и семејството Бенвенисти подигна-

ло свое, но тоа било од затворен тип.469

За оваа елегантна и интересна игра интерес се ја-

вил и во  Битола и започнале први напори за нејзино 

анимирање. Познато е дека уште во 1931 год., во рам-

ките на Туристичкото друштво „Јужни езера“, била 

организирана тениска секција и тоа е датум кога за 

првпат официјално се споменува овој спорт во  Бито-

ла.470 За да ја популаризира и да ја омасови играва, од-

носно да создаде услови за нејзино оживотворување, 

ова друштво се обиде да подигне и тениско игралиш-

те, а за да го реализира тоа му требало соодветен плац. 

Тоа било причина, на 18 мај 1931 год., да испрати 

молба до Општината барајќи еден таков. Претходно 

беше го проучила теренот и беше се определила за дел 

од Градскиот парк, кој, како најпогоден, бил и пред-

469. Г. К. – М. М., Тенисот во Скопје пред 60 и повеќе години, Прилози 

кон историјата на спортот во Македонија, г. 6, бр. 1, Скопје, 1994, 71; 

 Душан Станимировиќ, Елементи и појави на модерните спортови 

во Македонија до Првата светска војна, Прилози за историјата на 

физичката култура...бр. 1,  Скопје, 1975, 77
470. Споменица двадесетпедгодишњице.....
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ложен во барањето. Општинскиот одбор, кој ја раз-

гледал молбата, но не сакал веднаш и набрзина да до-

несе решение, оформил комисија ( Нале,  Пецаковиќ и 

општинскиот инженер  Ташковиќ), со задача да изле-

зат на терен, да ги разгледаат сите аспекти и да пред-

ложат решение.471 Извештајот се нашол на дневен ред 

на седницата од 9 јуни 1931 год., кога била донесена и 

одлуката, која гласела дека на Туристичкото друшт-

во „Јужни езера“ барањето му се одобрува. Тоа зна-

чело дека бараниот плац во дел од Градскиот парк со 

површина од 40х30 метри му се остапувал бесплатно 

на користење, но и не како сопственост и Општината, 

по потреба, во секое време можела да си го поврати. 

Други податоци за тенисот меѓу двете светски 

војни во Битола засега нема.472

Одбојка и кошарка

И со одбојката битолчани се запознале рано.

Ако се знае дека како рекреативна игра е измис-

лена во 1895 год., дека е индивидуално дело на спорт-

ски работник,  Вилијам Морган (1870–1942),473 дека 

по  САД и  Канада, дошла и во  Европа, најпрвин во 

 Франција (1919)474 и дека во  Битола и во уште некол-

471. Книга бр. 27, 19 мај 1931, т. 12
472. Книга бр. 27, 9 јуни 1931, т. 10
473.  Здравко Боцевски – Боцка, Историски развој на одбојкарскиот 

спорт во Македонија и градот Скопје, Самостојно изданаие,  Скопје, 

2007, вовед
474. Enciklopedija Leksikografskog zavoda, 4, Jugoslavenski Leksikograf-

ski zavod,  Zagreb, MCMLXVII, 622
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ку други градови ( Белград,  Сараево,  Нови Сад,  Скопје, 

 Ниш,  Загреб,  Сплит и  Љубљана) започнала да се игра 

во 1924 год., слободно може да се говори за нејзин 

ран почеток. Заслуга за тоа има меѓународната „Лига 

на Црвениот крст“, која, во општиот повоен напор да 

се изменат некои традиционални лоши навики и да се 

исправи нешто позитивно од последиците на Прва-

та светска војна, беше го испратила проф.  Виланд да 

пренесе искуства во организирање на спортски игри 

и спортски игралишта во тогашната  СХС.

Пред него во таа мисија доаѓале и други. Прис-

тигнала и агилната и авторитативна Американ-

ка  Мис Џонс, која во  Битола го основала Подмла-

докот на Црвениот крст. Како и таа, така и остана-

тите, доаѓале со благодарна задача да влијаат кол-

ку што може повеќе врз всадувањето хигиенски на-

вики среде крајно заостанатото, обесхрабрено и де-

пресивно население, особено кај младата популација, 

потоа за стекнување навики за занимавање со спорт, 

да се внимава на личната и колективната хигиена, да 

се пешачи колку што може повеќе како најкорисен 

и наједноставен спорт, да се организираат излети во 

околните пријатни и здрави планински и други места, 

да се градат детски игралишта и слично, односно да 

се пропагираат спортот и здравиот начин на живот во 

секоја прилика.

Проф.  Виланд првите часови од одбојка (волејбол) 

и од кошарка (баскедбол) ги одржал во Гимназијата, 

онаму каде имало и најсоодветни услови. Имало игра-

лиште, долга гимнастичка традиција, имало и неколку 

наставници по гимнастика, најважно, млад љубопитен 

потенцијал што прифаќал новина. Ним им ги откривал 
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правилата на новите игри што започнал да ги воведува 

и со тоа, всушност, ги поставил основите од оваа де-

нес многу популарна и широко распространета игра.475

Дали одбојката и кошарката продолжиле да се играат 

со истиот интерес, дали имало и услови за тоа или сè 

завршило со заминувањето на професорот, непозна-

то е. Меѓутоа, со сигурност се знае, дека почнувајќи 

од учебната 1935/36 год., во Гимназијата повторно се 

игра одбојка. Тоа се потврдува со списокот спортски-

те реквизити од гимнастичкиот кабинет, во кој, меѓу 

другите, регистрирана е и мрежа за одбојка со димен-

зии какви што ги има и денес.476 Потврда за тоа се и 

годишните гимназиски извештаи од следните учеб-

ни години. 

За време бугарската управа одбојката продолжила 

да ги привлекува младите со уште понагласен интерес. 

Во Скопје се организирале популарни меѓушколски 

градски натпревари, на кои доаѓале да ги следат не са-

мо ученици, туку и обични граѓани.477 Следната годи-

на ги имало на крајот од тековната и на почетокот на 

следната школска година.478 Во дворот на „Јуначкиот 

дом“ („Соколаната“) во  Битола имало посебно игра-

лиште со постојано растегната одбојкарска мрежа, ка-

475. Извештај о раду Подмлатка Друштва Црвеног Крста Краљ. С.Х.С., 

Гласник Црвеног Крста С. Х. С., г. 4, св. 11, 12,  Београд, новембар–

децембар 1924, 325
476. Извештај за школску 1935/36 годину, Битољска гимназија, 46
477. Ученически състезания на волейбол, Целокупна Бъгария, 22 

май 1942, 2
478. Ученическо волебойно състезание въ Скопие, Целокупна 

България, 31 мартъ 1943, 2; Вчерашните ученически състезания на 

волейбол въ Скопие, Целокупна България, 13 октомврий 1943, 2
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де младите самоиницијативно или организирано, пре-

ку меѓушколски натпревари, се занимавале со оваа 

возбудлива спортска игра.479

Одбојката била една од дисциплините и на голе-

миот Јуначки собор од 1942 год. во  Битола.480

Што се однесува за кошарката, не е познато дали 

и по 1924 год. продолжила да се игра.

 

479. Соопштение на  Сотир Главинче и на  д-р Димитар Котевски, 

учесници во игрите и натпреварите
480. Н. Д., Последниятъ денъ отъ гостуваането на юнаците въ Битоля, 

Целокупна Бъгария, 19 юний, 3
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Фудбал

Наши зачетоци 

„Ритни топка“

Игрите со топка кај нас одамна биле познати, глав-

но, како детски. Неколку забележа и  Марко Це-

пенков. 

Една, позната како „Кандил со топка“, во која би-

ле вклучени 20 деца, поделени на две групи од по де-

сет, со судија („башарија“), кој внимавал на правила-

та и ги одредувал казните, била мошне позната. Топ-

ката се фрлала во висина и се фаќала. 

Слични има уште неколку и сите се со употреба на 

рацете („Игра со топка вјаана“, „Игра со топка шук–

шук“, „Игра со топка на ѕид“) итн.480

Игри со топка уште во учебната 1891/92 година 

организирале и учениците од прилепските училишта, 

истовремено и со првите спортски школски натпре-

вари во овој град. Се одржувале во училишниот двор 

во празнични денови и пред школска и нешколска пу-

блика. Натпреварувачите биле поделени во два тима 

480.  Марко К. Цепенков, цит. дело,321–327
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со подеднаков број учесници, а играта се состоела од 

фрлање на топката преку црковниот покрив и нејзино 

фаќање од другата страна од противничката екипа. 

Следната година играта добила мала, но значајна из-

мена, топката сега требало да се втера во определени 

врати (голови). Судија бил еден од наставниците.481 

Европските фудбалски правила започнале да про-

дираат полека, благодарејќи на странци или на на-

шинци кои престојувале во западноевропските земји 

на школување или по други поводи. 

 Швајцарецот  Бланшуд во својата книга „Општо 

раководство по гимнастика“ (објавена во  Ќустендил 

во 1901 год.), во вториот дел со наслов „Практика“ 

(првиот е „Теорија“), дал краток опис и на фудбалот 

и тоа засега е најран опис и на фудбалските правила. 

Бил влијателна личност во спортот, бил основопо-

ложник и на повеќе спортски дисциплини, како и ор-

ганизатор на неколку јуначки друштва, меѓу другите, 

и на „Пелистерски јунак“ од  Битола. Играта со топка 

во неговата книга се именува со „ритни топка“.482 

Дека фудбалот во  Битола започнал да се игра уште 

во првите години од 20–от век потврда е и една раз-

гледница од 1904 год. На неа претставена е фудбал-

ската екипа на спортското здружение „Еленикос гим-

настики силогос“ од Битола, на која се гледаат 20–

на возрасни мажи во спортска униформа, со две топ-

ки пред нив, сликани на некаква ледина, најверојатно 

481.  Славко Димевски, Седумдесетипет години на театарот во Прилеп, 

Нова Македонија, 18 октомври 1962, 4
482.  Душан Станимировиќ, Елементи и појави на модерните спортови 

во Македонија до Првата светска војна, Прилози...1, 79, бел.



Фудбал

„Битолско десеткнижие“ 241

мегданот под османлиската Воена болница. Фудбале-

рите се во дресови и, што е посебно интересно, наме-

сто гаќички, имаат панталони, а преку рамењата им 

се протегаат ленти со запис на името на друштвото. 

Покрај нив, се забележуваат и личности во дневна об-

лека, кои би требало да се членови од управата, или 

пак да се стручни лица.483

Придонесот на учениците и на војниците за фудбалот

Историјата на битолскиот фудбал е мошне бога-

та, во која како зачетници посебно место имаат уче-

ниците и војниците. Први ја заиграле, ги востано-

виле правилата, ги загреале и ги привлекле и први-

483.  Andonis M. Koltsidas, cit. delo, 171

Фудбалската екипа на „Еленикос силогос“ (1904)
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те љубопитници, всушност ги поставиле темелите. 

Османските воени кадри што ѝ припаѓале на Тре-

тата армија со седиште во Битола, некои школувани 

во западноевропските центри, биле меѓу првите што 

се инфицирале и што ја донесле во  Битола. На не-

колкуте полигони што им стоеле на располагање за 

вежбовни активности, посебно на оној пред Црвена-

та касарна, поделени во две групи, на задоволство на 

војниците и на дел од граѓанството, презентирале не-

видена дотогаш динамична, а мошне интересна игра. 

Меѓусебните натпревари меѓу две или повеќе екипи, 

прераснале и во одмерување на силите и со невојници, 

со цивили. Еден, кој бил двобој помеѓу екипите на гар-

низонот и битолските конзули и кој војниците, спо-

ред тврдењата, го изгубиле со 2:0, се случил во месец 

мај 1911 год. и му бил посветен на султанот  Решад 

Петти, кој наскоро требало да ја посети  Битола. Есен-

та, истата година, се одржал уште еден, сега помеѓу 

војниците и кадетите од Военото училиште. Бидејќи 

бил ден празничен, посетата била извонредна. Игра-

чите се претставиле во дресови, а игралиштето било и 

соодветно обележано и со голови (стативи и пречка). 

Занесот кон оваа игра со тоа започнал масовно да 

ги опијанува и да ги понесува младите, по што мно-

гумина посакале да се видат и самите во дресови, па 

фудбалските натпревари зачестиле.484 

Откако меѓу двете светски војни фудбалските еки-

пи зачестиле и откако скоро во секое маало изникнала 

барем по една екипа, фудбалот во средните училиш-

484.  Димче Миновски, цит. дело 9 – 10



Фудбал

„Битолско десеткнижие“ 243

та уште повеќе зачестил, сега дури и онаму каде што 

помалку би се очекувало, во битолската Православна 

богословија. На фотографијата од 1926 год., на крајот 

од карактеристично строго подредените фудбалери, 

сите во фудбалски дресови, реистриран е и човек во 

мантија, што ќе рече, савештеник, кого денес би го на-

рекле менаџер или тренер на екипата, припомнувајќи 

со тоа дека претставените играчи се богослови.485

Во Гимназијата, каде спортот одамна бил негуван 

и бил на многу високо ниво, рано бил оформен и фуд-

балски тим. Меѓу првите натпревари што ги имал, бил 

485. Исто, 55

Тимот „Богословија“
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и оној од 29 април 1923 год. против Битолскиот гар-

низон. Навистина го изгубил со резулатат од 3:1, но 

тоа не била никаква причина учениците да не про-

должат да играат фудбал и да немаат и понатака свој 

тим.486 Еден регистриран е и за време бугарската упра-

ва, кој, во 1944 год., одиграл и два пријателски ме-

ча со војничкиот тим на бугарскиот 54-от пешадиски 

полк.487

Први фудбалски екипи

СК „Омладина“

Првата организирана битолска градска фудбалска 

екипа била „Омладински спортски клуб“, попозната 

со скратеното и поедноставеното име СК „Омлади-

на“. Таа е вистинскиот продолжувач на сите поранеш-

ни битолски фудбалски обиди и екипи, почнувајќи од 

војничките, конзулските, школските и другите ад–хок 

формирани во и по османлискиот период, меѓу други-

те и на СК „Обилиќ“.

Основачката седница одржана била во кафеана-

та „Омладина“ на Нида (Л еонида Петровиќ) во први-

те месеци од 1921 год. Иницијатори биле неколцина 

загреани вљубеници во фудбалот, најмногу на еден, 

 Дамјан Жуниќ – Дачо, добар организатор и добар 

фудбалер. Останатите, дел од своето детство го има-

486. Спорт, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 13, 2 мај 1923, 3
487.  Ѓорѓи Димовски, Битолските училишта до 1918....92
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ле минато како бе-

галци од војната во 

западноевропските 

земји, најмногу во 

 Франција и  Вели-

ка Британија. Еден, 

 Михајло Спасевски 

– Темелко, бил ева-

куиран во  Англија, 

во гратчето  Фавер-

шен, останатите во 

други места. 

П о к р а ј  н е г о , 

иде јата ја поддржа-

ле и:  Коко Џима, 

 Ј а  н и  А т а н а с о в -

ски, Французинот 

 Андреј Камус,  Ни-

кола Димитровски – 

Николче,  Ванку Ав-

рамовски – Море-

на,  Кочо Ѓиновски, 

 Ѓоко Оџаклиевски, 

 Панде Каранфилов-

ски,  Петар Герас, 

 Јани Шеќерџи,  Владо Чакар,  Петро Џеварџи,  Нико 

Сирвини,  Андон Хаџи Антоновски. 

Повеќето од странство беа донеле лично фудбал-

ско искуство како играчи – аматери, уште повеќе ка-

ко набљудувачи. Некои беа донеле и фудбалски пра-

вила, фудбалски топки, дресови, копачки, најмногу 

опијанетост од играта. 

Новинарски запис за почеток на 
натпревари 

(„Битољски трговински гласник“, 
22 април 1923)
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Први играчи кои ги облекле клупските дресови на 

овој тим, биле:  Јани – голман,  Дурацо, Ристо Францу-

зино,  Ванку Аврамовски,  Аждари Михалаки,  Таку За-

рев,  Мики Кацујани,  Михајло Спасевски,  Тодор Цвет-

ковски,  Коко Џима и  Нико Киријаку. 

Има тврдење дека името на тимот било дадено 

според името на кафеаната каде што било одржано 

основањето.

 Темелко беше донел топка и чифт фудбалски чев-

ли, кои како урнек послужиле за изработка и за оста-

натите кај месните кондураџии. Наскоро биле изгот-

вени и дресови, кои се состоеле од бели блузички со 

кратки ракави, со амблемот на клубот на левата страна 

и гаќички во сина боја, со што можело да се каже дека 

тимот е подготвен да отпочне со натпревари.

 Проблем што настанал веднаш било отсуството на 

опонент со кој тимот би можел да ги одмерува сили-

те, бил единствен во градот. Новите заложби на осно-

вачите биле сега ангажман за формирање уште еден, 

ако не траен, употреблив ако не за повеќе, барем за 

презентација. Бидејќи во градот со спортски активно-

сти се занимавала Соколката организција, напорите се 

насочиле во тој правец. Набрзина била избрана група 

соколци, со која се поработило во совладувањето на 

фудбалските правила, се извеле и некакви тренинзи, 

па првата утакмица можела да се одигра. 

Истата била организирана на 27 март 1921 год. 

Тоа е нов датум за нов почеток на битолскиот фуд-

бал, чија традиција трае во континуитет и без преки-

ни до денес. 

За жал, утакмицата немала завршница. За време 

играта се случил оркански ветер, кој оневозможил 
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играта да продолжи, па и играчите и публиката се раз-
бегале, со договор за скорешна, втора утакмица. 

Истата била одиграна на 7 април во која СК „Ом-
ладина“, сосема очекувано, славела победа со резултат 
од 3:0. Следувале и уште неколку други, во кои мла-
динците постојано ределе победи. Следната година (12 
јули 1922), СК „Омладина“ имала и меѓуградски нат-
превар со прилепската СК „Македонија“, во која ре-
зултатот бил 7:0 за битолчани.488 

Откако во  Битола се оформил и втор, постојан 
тим, СК „Гарнизон“, фудбалот започнал да заживува 
уште поинтензивно, започнал да привлекува и бројни 
љубопитници, кои во него нашле часови на пријатни 
возбуди, па натпреварите се очекувале нетрпеливо и 
со посебен интерес.Во почетокот на април 1923 год. 
обата тима се претставиле пред битолската публика. 
И покрај младоста и недоволното искуство на мла-
динците и над сите очекувања, мечот бил оценет за 
мошне добар, импонирала, пред сè, пожртвуваноста 
на младиниците. Војниците играле сталожено и смис-
лено, градејќи ја играта во континуитет, што овозмо-
жи гледачите да заминат задоволни. Победата ја по-
несоа гарнизонците со резултат од 4:1. 

Хроничарот на овој настан вака ќе го оцени: „Ра-
досно ја поздравуваме оваа иницијатива познавајќи 
ја големата корист од овој спорт, со кој денес се за-
нимава целиот културен свет и кој, притоа, ни ну-
ди и пријатна разонода на свеж воздух“.

Оценките за играта и за резултатот говореле де-
ка младинците требало да се огледаат на војниците и 

488.  Димче Миновски, цит. дело, 18



С П О Р Т

Александар Стерјовски248

да учат од нив за да бидат дораснати пртивници. Ре-

ванш – средбата се планирала да биде на вториот ден 

Велигден и за неа владеел голем интерес.489 Меѓутоа, 

за жал, истата, и покрај големата желба на обата ти-

ма и на граѓанството, не се одржала, причините оста-

наа непознати.490

По оваа утакмица тимот со име СК „Омладина“ 

престанал да постои, а играчите скоро целосно прешле 

во новооснованиот тим, на кој му било дадено име 

според битолскиот планински врв, СК „Перистер“.491

СК „Перистер“

Ако последната утакмица на СК „Омладина“ се 
случила во месец април 1923 год. и ако, според тврде-
њето, веднаш потоа бил формиран СК „Перистер“, тоа 
значи дека историјата на новиот битолски фудбалски 
тим започнува следниот месец, месец мај истата го-
дина. 

Првата утакмица што ја одиграл со СК „Гарнизон“ 
била на сè уште недоизграденото игралиште во пар-
кот и истата ја добил. Ваквите премерувања на фуд-
балските сили меѓу двава тима продолжиле и поната-
ка, успехот бил променлив. Важно било што граѓаните 
сè побројно започнале да се интересираат за фудбалот 

и да ги следат нивниите двобои. 

489. В., Спорт, Битољски трговински гласник, г. I., бр. 10„  Битољ 8 

априла 1923, 3 
490. Спорт, Ногометна утакмица, Битољски трговински гласник, г. I, 

бр. 12,  Битољ, 22 априла 1923, 3
491.  Димче Миновски, цит. дело, 20, Бранислав Н. Станковић, цит. 

статија
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Тимот во ова време го сочинувале:  Коко,  Никол-

че,  Аздарис,  Кацујани стариот,  Темелковиќ,  Андре, 

 Сотировиќ–Попче,  Хрони,  Сотираки,  Чомиќ, пок. 

 Пидоња и др., таков останал до крајот на април 1925 

год., кога се случила втора промена, настанување на 

прочуениот СК „Битољ“.492 СК „Омладина“, СК „Пери-

стер“ и СК „Битољ“, всушност, била една иста продол-

жителна богата фудбалска историја, во која СК „Пе-

ристер“ бил меѓуфаза. 

Прв претседател на СК „Перистер“, почнувајќи од 

месец мај 1923 год., бил  Мих. Толиќ. 

Сознанијата говорат дека клубов не само што бил 

уигран и популарен во својата средина, туку дека со 

веќе стекнатото искуство и успесите што ги постиг-

нувал, излегувал на натпревари и во поблиските гра-

дови, па и надвор од границите на државата. 

На 27 мај 1923 год. одиграл утакмица во  Прилеп. 

Пречекот бил воодушевувачки, посетата на прилеп-

скиот стадион масовна. Поискусните битолчани сла-

веле висока победа од 7:0.493 Претседателот на клубот, 

 Мих. Толиќ, користејќи го краткиот престој во При-

леп, испратил телеграма до седмичникот „Битољски 

трговински гласник“ и му ја честитал славата, која, 

ете, се совпаднала со денот на утакмицата.494

492.  Бранислав Н. Станковић, цит. статија
493. Спорт, Битољски Спортски Омладински Клуб „Перистер“, 

Битољски трговински гласник, г. I, бр. 18,  Битољ, 6 јуна 1923, 3
494. „Перистер“ честита славу, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 

18,  Битољ, 6 јуна 1923, 3
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Следната, 1924 год., СК „Перистер“ гостувал и во 

Лерин, каде имал фудбалски натпревар. Притоа, би-

ле направени трошоци во висина од 2.000 динари, па 

бидејќи бил сиромашен, побарал помош и надомест 

од Општината, која во вакви прилики обично излегу-

вала во пресрет. На една од седниците го разгледала 

неговото писмено барање и решила да помогне, но со 

половината од нотираната сума.495 

Податоците говорат дека СК „Перистер“ опстоил 

две години, односно до април 1925 год.496 

Фудбалски тим со исто име, меѓутоа, повторно ќе 

се појави, но сега дури во 1932 год. 

495. Книга бр. 15, 12 ноември 1924, т. 5
496.  Димче Миновски, цит. дело, 20, Бранислав Н. Станковић, цит. 

статија

Запис за СК „Перистер“
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Основата на неговото ново настанување била чи-

сто административна, заштита на постоечко име. 

Во  Битола, имено, во ова време постоел маалски 

фудбалски тим со име СК „Соко“, а бидејќи истото го 

носела и прочуената соколска организација, следува-

ла интервенција за корекција. Со налог од Министер-

ството за внатрешни работи фудбалерите морале да 

го менат своето, зашто на соколците им било поста-

ро. Одлучувајќи за избор, фудбалерите решиле да го 

возобноват името на прославениот битолски тим СК 

„Перистер“, задржувајќи ги целосно и играчите и ста-

рата управа. 

Тимот, мачен од бројни проблеми, најмногу фи-

нансиски, проживеал неколку години, додека функци-

онирал бил дел од богатиот спектар градски екипи и 

се натпреварува со различни успеси. Со реномираниот 

СК „Балкан“ во 1932 год. извлекол резултат од 5:3.497 

497.  Димче Миновски, цит. дело, 52

Екипата на СК „Перистер“ (1932)
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СК „Битољ“

На скупштината одржана во салата на хотелот 

„Ројал“, кон крајот на април 1925 год., клубот СК „Пе-

ристер“ престанал да постои. Добил ново име и ста-

нал СК „Битољ“. За претседател бил избран индустри-

јалецот  Петар Герасимовиќ, за секретар  Ѓорѓи Оџа-

клијевиќ. 

По првите успеси дома, клубот започнал да се нат-

преварува и со тимови од другите градови, од  При-

леп,  Тетово,  Велес,  Лесковац,  Скопје и  Белград. Наб-

ргу добил и квалитетно засилување во играчкиот со-

став, му се приклучил и прочуениот голман  Влади-

мир Мали, со кого започнале да се жнеат уште големи 

успеси, како дома, така и надвор од државата. Истата 

година станал член и на првенствената лига, па успе-

сите што ги постигнал и таму, уште повеќе ја загреа-

ле фудбалската атмосфера во градот и неговата попу-

ларност пораснала до небо. Редел победа по победа, 

не ретко, не примајќи ниту еден гол. Со битолската 

СК „Македонија“ победата ја извојувал со 5:0, со „По-

беда“ од Скопје 2:0, со „Југославија“ од Прилеп 3:0, во 

што голема заслуга имал и новиот голман.

Охрабрен од сето тоа, решил да излезе и на меѓу-

народен терен. Го повикал на гостување „Арис“ од  Со-

лун и го совладал со 2:1. Опијанетоста од тоа меѓу 

играчите, управата и во дел од граѓанството, доживе-

ала кулминација.

 Успесите се ределе. Го освоил и првенството на 

Битолската фудбалска жупа и првенството на Скоп-

скиот фудбалски потсојуз. Од вкупно 22 натпрева-

ра, на 10 славел победа, 5 загубил, на 7 играл нере-
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шено, а и гол–разликата била во негова полза, изне-

сувала 44:29. Особено значајни му биле успесите на 

11-те интернационални натпревари. Бил и првиот 

југословенски тим што гостувал во  Албанија, бил и 

еден од првите кој играл и во  Грција.

Наскоро на чело на управата дошла нова екипа: 

 Добрица Матковиќ (подоцна бан на  Моравската Ба-

новина),  Предраг Лукиќ (подоцна помошник – минис-

тер за внатрешни работи) и  Петар Герасимовиќ, кој 

за заслугите што ги имал бил избран за почсен прет-

седател. Заради следните бројни успеси, како на до-

машен, така и на меѓународен план, наскоро станал 

и општ миленик во градот, за кој навивале и старо и 

младо. Власта, и локална и на Битолската обласна са-

моуправа, постојано му излегувала во пресрет кога ќе 

се јавела потреба од материјална природа. Битолската 

Заедничка фотографија на битолски и грчки фудбалери во  Битола
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обласна самоуправа го внесла и во својот буџет, до-

делувајќи му на 31 јануари 1928 год. помош од 2.000 

динари.498

Токму во времето кога ги жнеел најголемите успе-

си, голем удар доживеал со одземањето на игралиш-

тето кај денешниот парк, кое самиот го имал уреде-

но, кое многумина тоа го споредиле со изрекување 

смртна казна. Тренинзите престанале, а тоа значело и 

губење на пренството во Битолската фудбалска жупа 

и во Скопскиот фудбалски потсојуз, било и основна 

причина за преместување на седиштето на Битолска-

та фудбалска жупа од  Битола во  Прилеп. Истото било 

и голема материјална катастрофа за почесниот прет-

седател  Герасимовиќ, кој беше се задолжил на лично 

име преку кредит. 

Најстрашното од сето тоа, сепак, било општото 

назадување не само на битолскиот фудбал, туку на 

спортот воопшто во  Битола.

Летаргијата ќе трае до април 1934 год. Тогаш на 

вонредна седница, одржана повторно во омилената 

кафеана кај Нида, била избрана нова управа на че-

ло со  Јован Шеќерџиевиќ, со секретар  Ѓиниќ и со не-

колку други угледни граѓани, која започнала да ги 

средува состојбите. Таа година првенството го ос-

воил СК „Балкан“, што било дополнителен мотив за 

реорганизација и за освежување со нови фудбалски 

кадри. Тимот полека започнал да се созема и одново 

да се наметнува како водечки. Најголем лек била по-

бедата против вечниот опонент СК „Балкан“ кој го со-

498. Записник, Битољска обласна самоуправа, г. 2, бр. 15,  Битољ, 15 

август 1928, 4)
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владал со високите 7:0 голови, кое значело повторно 

освојување на симпатиите на битолчани и повторно, 

како некогаш, за него да се пишува и во белградскиот 

и во странскиот печат. 

Стекнатата самодоверба дала резултати. Тоа се 

потвр дило и против моментно силната СК „Југосла-

вија“ на утакмицата одиграна на 4 ноември 1934 год., 

за која во градот завладеел невиден интерес. 

На игралиштето СК „Битољ“ истрчал со овој со-

став:  С. Димитријевиќ,  Зеговиќ,  Гиниќ,  Тахуловиќ, 

 Кражовац,  Богојевиќ,  Кошковиќ,  Бачановиќ,  Н. Ди-

ми тријевиќ,  Ѓорѓевиќ,  Киријаку; додека СК „Југо-

славија“ со овој:  Васиљевиќ,  Лазаревиќ,  Талевиќ,  Стој-

чевиќ,  Црномаровиќ,  Костиќ,  Михаиловиќ,  Трпчевиќ, 

 Тоневиќ,  Јовановиќ,  Таневиќ.

Во првото полувреме СК „Битољ“ бил значително 

поорганизиран и поопасен, меѓутоа и СК „Југославија“, 

иако со подмладен и понеискусен тим, давала не са-

мо силен отпор, туку му била во поголем дел и рам-

ноправна. Навистина битката, главно, се водела пред 

голот на „Југославија“, но, благодарејќи на голманот 

 В. Васиљевиќ, резултатот останал нерешен.

Во второто полувреме се случила промената и го-

лемата возбуда среде набљудувачите. Првиот гол за 

СК „Битољ“ паднал во 13 минута, во следната втори-

от, а во 18 минута и третиот. Иако изненадена, „Ју-

го славија“ не се предавала, прешла и во контрана-

пад и за две минити, во 25 и во 27, дала два гола. Со 

тој резултат завршил овој мошне интересен и нап-

нат првенствен натпревар. Головите за СК „Битољ“ 

ги дале  Ѓорѓевиќ,  Бачановиќ и  Димитријевиќ, а за СК 

„Југославија“ –  Таневиќ и  Јовановиќ. 
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Играчите на СК „Битољ“ истрчале во син дрес, а 

на СК „Југославија“, во бел.499 

До 1935 год. СК „Битољ“ одиграл вкупно 80 утак-

мици со градските тимови („Македонија“ /6 утакми-

ци, голови 27:4 за СК „Битољ“/, „Балкан“ /28, 114:21/, 

„Гарнизон“ /5, 27:4/, „Југ“ /2, 10:0/, „Јединство“ /3, 9:0/, 

„Пелагонија“ /1, 4:2/, „Перистер“ /1, 5:0/, „Нада“ /7, 

31:1/, „Соко“ /6, 27:7/, „Југославија“ /4, 11:6/, „Брат-

ство“ /2, 6:3/, „Макаби“ /1, 9:0/, „Кајмакчалан“ /3, 

10:3/, „Хајдук“ /3, 9:0/, „Есперанс“ /1, 9:0/, „Нови свет“ 

/1, 10:0/, репрезентации „Балкан“– „Пелагонија“ /3, 

6:1/, „Кајмакчалан“–„Гарнизон“ /1, 6:0/ и „Балкан“–

„Македонија“ /2, 10:2/, ) во кои 73 имал победи, 2 ги 

изгубил и 5 биле нерешени, а голови постигнал 340:55. 

Со југословенските екипи (Од  Прилеп: „Југосла-

вија“ /одиграл 19 утакмици и постигнал голови: 81:22/; 

„Гарнизон“ /2, 7:1/, „Ложионица“ /1, 5:2/; „Љуботен“ 

од  Тетово /1, 4:0/; „Мачва“ од  Шабац“ /1, 0:0/, „Мом-

чило“ /2, 4:0/ и репрезентација од  Лесковац /1, 1:2/; 

„Југославија“ од  Охрид /1, 2:2/ „Југославија“ од  Стру-

га /2, 7:3/; од  Белград: „Б.С. Клуб“ /1, 0:5/, „Слога“ /3 

5:4/; „Шумадија“ /1, 2:1/, „Славија“ /2, 2:3/;  Скопје: „СК 

Скопље“ /7, 14:12/, „Граѓански“ /2, 9:1/, „Победа“ /5, 

10:9/, „Југ“ /1, 1:7/ и „Спарта“ /1, 4:2/ или одиграл 53 

утакмици од кои ги добил 36, а постигнал 158:76 го-

лови.

Со странските екипи се состанал со екипи од 

 Грција и од  Албанија. Од Солун играл со „Арис“ /1 

утакмица и постигнал голови: 0:2/, „Атлас“ /1, 0:0/, 

499. В. Ч. Вук., У Битољу су отпочеле првенствене утакмице, Вардар, 

 Скопље, 10 новембар 1934, 7
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„Македонија“ /2, 3:1/, „Макаби“ /1, 3:1/, „Еносис –Кон-

станд“ /1, 0:0/, „Ираклис“ /3, 1:9/, „Термаикос“ /1, 3:1/; 

 Лерин – „Мегас Александрос“ /1, 4:1/, „Еносис – Мо-

настир“ /2, 8:1/, „Астир“ /1, 3:1/;  Воден: „Мегас Алек-

сандрос“ /1, 4:2/; Сорович – „Ермис“ /2, 2:2/; Атина – 

„Олимпијакос“ /1, 2:3/, „Панатинаикос“ /1, 1:2/; Кор-

ча – репрезентација на  Корча /2, 7:4/ и „Скендербег“ 

/1, 3:1/. Вкупно 11 утакмици со голови 44:29 во полза 

на битолскиот тим.500

По првенствените утакмици во 1937 год., во кои 

учествувале шест тима, табелата изгледала вкава:

СК „Битољ“ 10 9 1 – 48 13 18

СК „Југосл.“ 10 8 2 – 28 11 18 

СК „Балкан“ 10 4 6 – 27 27 8

СК „Кајмак.“ 10 4 6 – 21 32 8

СК „Граѓан.“ 10 3 6 1 14 27 7

СК „Победа“ 10 1 8 1 9 37 3 501

На своите годишни собранија, кои масовно биле 

посетувани и од обични граѓани, управата ги разгле-

дувала состојбите во клубот, проблемите што требало 

да се разрешуваат, истовремено биле и прилика за из-

бор и на нови управи. На нив се давале и усни и дру-

ги признанија на поединци, се доделувале дипломи и 

други ценети акти.

На една, на 16 редовна скупштина, одржана 

во хотелот „Турист“, повторно во хотелот на  Нида 

500.  Бранислав Н. Станковић, цит. статија
501.  Вук. Ч. Вукомановић, Спорт, Првенствене уткамице у Битољу, 

Нови сјај, г. IV, бр. 33–34,  Битољ, март– сприл 1937, 3
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Петровиќ, му било оддадено постхумно признание на 

штотуку починатиот поранешен претседател на клу-

бот, на  Јован Шекерџиќ. Потем потпретседателот, 

шефот на Тутунската станица во  Битола, инж.  Милу-

тин Кажиќ, ја отворил седницата на која секретарот 

 Ѓорѓевиќ го прочитал извештајот на Управниот одбор, 

во кој посебно било нагласено дека и покрај немањето 

сопствено игралиште, клубот забележал убави успеси. 

Истакнато било дека за 15 год. постоење одиграл 164 

утакмици, од кои 125 ги добил, нерешено играл на 18, 

а изгубил само 29. Вкупната гол–разлика била во не-

гова полза, изнесувала 585 наспроти 171, што било, 

секако, за восхит. 

Како и во поранешните годишни собранија, така и 

во оваа прилика била избрана нова управа, сега на чело 

со  инж. Кажиќ, биле испратени и поздравни телеграми 

до кралот, министерот за физичко воспитување, ба-

нот на  Вардарската Бановина, до Сојузот и потсојузот, 

банот на  Дринската Бановина и до почесниот претсе-

дател на клубот,  Добрица Матковиќ, актуелен бан на 

 Моравската Бановина.502 

Од поранешните фудбалери, кои повторно заи-

грале со неговиот дрес таа година, биле:  Гиновски, 

 Ванку Аврамовски – Морена. Новопримени од еки-

пата на СК „Балкан“ биле:  Ицо Велковски – Мориое-

цо,  Ставре – Црнио,  Јосиф Ѓаковски, а имало и игра-

чи кои пристигнале и од други екипи. Играл не како 

порано, сега со променлив успех. Клубот бил активен 

502. Битољски првак је избрао нову управу, Вардар,  Скопље, 29 јануар 

1936, 5
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до Втората светска војна,503 за време бугарската упра-

ва повторно ќе се појави екипа со исто име, но за тоа 

нешто подолу.

СК „Гарнизон“

За стартот на фудбалот во  Битола по Првата свет-

ска војна, повторно посебна заслуга имала војската. 

Командата на Битолскиот гарнизон, заради забава, за-

ради потесна комуникација со населението, најмногу 

заради физичка кондиција кај своите припадници, 

практикувала спортски вежби и игри, меѓу другото, и 

фудбал. За неговото повторно востановување заслуж-

ни биле особено двајца, обајцата големи љубители на 

оваа игра, командантот, генералот  Д. Пешиќ, и сани-

тетскиот мајор  д-р Александар Чопи. 

Обајцата во првите месеци од 1923 год. се потру-

диле да формираат фудбалска екипа од војници на која 

ѝ го дале името „Спортски клуб на Битолскиот гар-

низон“, кое наскоро се поедноставило, се скратило и 

продолжило да живее исклучиво како СК „Гарнизон.“ 

Условите за негова работа, за разлика на град-

ските екипи, ѝ биле значително поповолни, распола-

гала со сопствено игралиште во кругот на гарнизо-

нот (веројатно истото она од времето на Османлиите 

под Воената болница), имала фудбалски топки, дресо-

ви и копачки, а и искусни фудбалери – регрути, кои 

доаѓале од други градови на државата на отслужување 

на воениот рок, значи со лица кои можеле да пренесат 

503.  Димче Миновски, цит. дело, 65–72
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повисоки фудбалски 

искуства и да дадат 

личен влог.504 Фи-

зички и технички 

добро подготвен, на 

дуел можел да пре-

дизивика секого. 

Во градот веќе 

започнале да се фор-

мираат фудбалски 

екипи, меѓу кои, се 

издвојувала првата, 

СК „Омладина“, от-

таму и широка мож-

ност за јавна пре-

зентација на обете.

Првата утакми-

ца помеѓу нив се 

одржала во почето-

кот на април 1923 

год. Војниците, до-

бро подготвени и мотивирани, не дозволиле никакво 

изненадување и за цело време воделе на играта. Резу-

латот од 4:1 сосема одговарал на тоа што се случува-

ло на теренот. Навистина голема вина сносел и гол-

манот на младинците, кој за сето време како и да не 

постоел на теренот, но факт било и тоа дека и мла-

динците не биле соодветно подготвени за еден таков 

силен противник.

504. Спорт, Битољски трговински гласник, г. I, бр.11, 15 април 1923, 3

Запис за СК „Гарнизон“ („Битољски 
трговински гласник“, 15 април 1923)
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Реваншот се договорил да биде во понеделникот, 
на вториот ден Велигден, за кој загрижените и усра-
мени младинци решиле да се подготват подобро. Ме-
чот, инаку, во градот се очекувал со заинтригиран ин-
терес, кој, за жал, не се одржал. Вината за тоа паднала 
врз временските прилики, заврнало толку многу дожд 
пред утакмицата, што теренот го преплавил и го на-
правил толку лизгав, што било невозможно екипите 
да истрчаат на него и да се борат.505 

Војничкиот клуб, покрај со младинциве, прија-
телски меч одиграл и со тимот на учениците на Гимна-
зијата. Истиот се одржал на 29 април истата година 
и војниците и сега славеле со резулатат од 3:1. Нави-
стина, учениците прикажале одредена борбеност, што, 
заради возраста, посебно радувало, но ниту во еден 
момент гимназијалците не им биле рамноправни на 
војниците. Навистина во еден период гимназијалците 
имале услови и да го израмнат резултатот, но разлика-
та во квалитетот меѓу тимовите била толку очигледна 
што не дозволила поинакво решение. И во оваа при-
лика се потврди фактот дека располагањето со соп-
ствено игралиште е преголема предност, всушност де-
ка е и од пресудно значење.506 

Овие две утакмици, кои биле голема новина за по-
воените генерации битолчани, толку многу ги загре-
але што фудбалот станал една сосема нова страст за 
нив. Истовремено тие подгреале формирање и на уш-
те неколку други, маалски, тимови, со кои СК „Гар-

505. Спорт, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 10, 8 април 1923, 3
506. Спорт, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 13, 2 мај 1923, 3
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низон“ веќе можел почесто да ги одмерува силите на 
фудбалскиот терен. 

Наскоро СК „Гарнизон“ станал еден од најквали-
тетните тимови, кој во дуелите редовно ја понесувал 
победата. Како еден од најраните и најквалитетните и 
како признание на влогот што го имал во битолскиот 
фудбал, му била направена и посебна чест, да го от-
вори новото фудбалско игралиште „Бумбе Маало“ во 
1934 год. Се сретнал со, исто така, адекватен против-
ник и со уште поголемо реноме, со СК „Битољ“. 

Пресилниот „Битољ“, кој доминирал за целото вре-
ме на играта, победил со резултат од 6:2.507

СК „Гарнизон“ имал и други средби и со многу 
други екипи. 

На 22 јули 1934 год. се сретнал и со СК „Југосла-
вија“. 

Утакмицата предизвикала огромен интерес и со-
брала над 2.000 гледачи, преголема цифра за малата 
Битола и во време кога фудбалот сè уште бил во повој. 
Во тимот на СК „Гарнизон“ учество зеле ученици кои 
биле на двемесечна воена обука во Битола од целата 
држава, но најголемиот магнет бил интернационал-
ниот фудбалер  Миќа Митровиќ, поранешен член на 
„Монтпелих“, актуелен фудбалер во постојаната по-
става на матичниот БСК од  Белград.

Митровиќ ја водел навалата и го постигнал први-
от гол. Макар што надмоќта на гарнизонците била не-
спорна, играта во првото полувреме, сепак, се прене-
сувала од едниот на другиот гол, што станала посеб-
но интересна и динамична. 

507.  В. Ч. Вукомановић, Прву уткамицу на новоме игралишту „Битољ“ 

је заслужено добио“, Вардар,  Скопље, 7 јули 1934, 6
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Тимот на „Југославија“ бил составен, главно, од 

млади, но пожртвувани играчи, при што најмногу се 

истакнала десната страна од навалата, особено кри-

лото, преку кое оделе и повеќето напади и кој бил ис-

товремено и најопасниот напаѓач. Исто така и левата 

полутка прикажала добра игра со своите продори, кои 

секогаш биле посебно опасни. Во второто полувреме 

интензитетот на играта попуштил, а главна причина 

била слабата кондиција на играчите и од обете екипи, 

но и неподносливата и исцрпувачка горештина.

Резултатот останал нерешен, 2:2.508

СК „Гарнизон“ бил и останал значаен дел од бога-

тата битолска фудбалска историја. 

СК „Кајмакчалан“ 

И СК „Кајмакчалан“ ѝ припаѓа на раната, пионер-

ската историја на битолскиот фудбал. 

Во 1923 год. двајца професори од Гимназијата се 

заложиле и формирале ученички клуб. Бил именуван 

според историско место, врвот  Кајмакчалан од пла-

нината  Ниџе од Првата светска војна. Први кои заи-

грале, исто така, биле ученици кои војната ја помина-

ле во  Франција или во  Англија, покрај нив, и двајцата 

професори – основачи.

По неговото основање многу полесно и многу по-

често можело сега, на голема радост на битолчани, да 

се организираат фудбалски натпревари. 

508. В. Зози, Спорт у Битољу, Нови сјај, г. I, бр. 3,  Битољ, јула 1934, 4
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Еден од првите мечеви на кој учествувал бил оној 

од 29 април 1923 год., кога му се спротиставил на гар-

низонскиот тим. Изгубил со резултат од 3:2, но при-

кажал зрела игра, повремено му бил и рамноправен 

противник, макар што пред себе имал поискусен и по-

познат опонент. 

Нешто подоцна клубов го презеле нови младин-

ци, кои му дале и нов полет. Управата во 30–те годи-

ни му била доверена на  Павле Идеало, кому му по-

магал  Ристо Питошка, а дресот го носеле:  Јорго Бут-

ле – голман,  Коле Џипоно,  Томе Арапо,  Коле Влаше-

то,  Коле Мајоро,  Петре Влахата,  Лека Шеќерџијата, 

 Џоџа Бојаџијата,  Сали,  Јосиф Ѓаковски,  Стојан Мар-

ковски,  Теохари Питишков,  Најдо Христовски,  Томе 

Мамазо и други.

Откако во 1934 год. дошла нова, уште поамбици-

озна управа и откако се започнало со сериозни подго-

товки, тимот станал респектабилен и силен противник 

не само за битолските, туку и за тимовите од околни-

те градови. Во 1934 год. го совладал СК „Гарнизон“ со 

2:1, иста победа постигнал и со СК „Раднички“, след-

ната славел против СК „Граѓански“ со 2:1. Неколку 

битки имал и со СК „Југославија“ и со СК „Граѓански“. 

Во 1937 год. постигнал една од највисоките победи од 

9:1 против високо котираниот СК „Балкан“ итн.

Екипава била расформирана во 1941 год., но не-

говите играчи не престанале да играат, преминале во 

новооснованиот тим СК „Работник“ на Монополот, 

организиран со заложби на студентот на Белградски-

от универзитет, вработен времено и по партиска зада-
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ча во истото претпријатие, на подоцнежниот народен 

херој на  Југославија,  Стеван Наумов – Стив.509

СК „Балкан“

СК „Балкан“, иако не бил од првите битолски 

клу бови, сепак, бил еден од постарите. Се тврди де-

ка првите негови играчи фудбал тренирале уште во 

1923 год. на утрините кај подоцнежниот Аеродром, но 

вистинскиот негов почеток треба да се лоцира околу 

1925 год. Тогаш  Вангел Леблебеџијата,  Коле Копачка, 

 Ане Касапо и уште неколкумина други, одржале осно-

вачко собрание и клубот го официјализирале, давајќи 

му го името СК „Балкан“. Тренинзите се преселиле 

во самиот град, на мегданот кај  Ат–пазар, а екипата 

ја сочинувале:  Кости – голман,  Ицо Дудето,  Таше Ко-

пачка,  Ицо Велковски – Мариоецо,  Леонида Ристев-

ски,  Ставре Црнио,  Павле Дарко,  Ане Касапо,  Јонче 

Ѓаковски,  Борис Спасевски и други.

Квалитетните и предадени во играта фудбалери, 

одговорната и креативна управа, придонесле СК „Бал-

кан“ да стане, по СК „Битољ“, една од најтрофејните и 

најуспешните екипи. На мегдан излегла скоро со си-

те битолски екипи, со СК „Битољ“ до 1935 год. мегдан 

делела дури 28 пати, а во 1933 год. во  Корча го совла-

дала месниот тим „Скендербег“ со 5:3. 

Тимот учествувал во натпреварите и на Битолска-

та фудбалска жупа, кое значи дека имал средби со ти-

мови и од другите градови. 

509.   Димче Миновски, цит. дело, 61–65
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На првенствената утакмица од 15 јули 1934 год., 

одржана во Прилеп, против СК „Слога“ од  Круше-

во, владеело огромно интересирање најмногу зара-

ди значењето на натпреварот. Во првото полувреме 

иницијативата ја имале крушевчани и резултатот бил 

3:2 во нивна полза, но во второто балканци ја презе-

ле иницијативата и не им дозвлолиле крушевчани не 

само да не постигнат ниту еден гол, туку крајниот ре-

зулат да биде 7:3 за балканци. Со тоа, според пропо-

зициите, се стекнале со право следната недела да се 

натпреваруваат и со СК „Југославија“ од  Прилеп.510

Меѓу почестите утакмици помеѓу „Балкан“ и „Гар-

низон“, една била и во неделата на 5 август 1934 год. 

Во почетокот иницијативата ја имал СК „Гарни-

зон“, кој имал можност уште во првите минути да го 

даде првиот гол, па откако играчите на СК „Балкан“ 

ги средиле редовите, успеале да го постигнат и први-

от гол, кој останал до крајот на полувремето. Во вто-

рото полувреме, иако силниот ветер бил на страната 

на гарнизонците, балканци постигнале уште еден, по-

бедоносен гол, со кој, со 2:0, завршила утакмицата.511

Истата, 1934 год. за СК „Балкан“ била посебно 

успешна и во првенствените натпревари. Ги совладал 

со 3:0 и СК „Битољ“ и СК „Кајмакчалан“, а СК „Слога“ 

од  Крушево ја победил со 7:2, додека следната, 1935 

год. играјќи против СК „Граѓански“, славел победа 

првин од 8:0, а во 1937 год. и со 9:0.512 

510.  М. Ацевић, Спорт у Битољу, Нови сјај, г. I, бр. 3,  Битољ, јула 1934, 4
511.  Г. Панчевић, Спорт, Нови сјај, г. I, бр. 4, Битољ, август 1934, 4
512.  Димче Миновски, цит. дело, 40, 41
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СК „Балкан“ продолжил да живее и да се натпре-

варува и за време бугарската управа, ќе згасне непо-

средно пред ослободувањето.513

Секоја маала – фудбалска екипа

Мал регистар

Во времето кога во  Битола владеела „фудбалска 

треска“, кое се совпаѓа со периодот меѓу двете свет-

ски војни, како што открива првиот историчар на би-

толскиот фудбал, новинарот  Димче Миновски, чија 

голема заслуга е што овој важен дел од спортот не му 

е препуштен на заборавот, скоро во секоја маалска на-

селба се појавувале една, некогаш две, ретко, и повеќе 

фудбалски екипи. Да се случело тоа битно било дали 

во маалата постоел мегдан, ентузијазам кај занесени-

ци по фудбалот, но и меѓусоседски, маалски, антаго-

низам и натпревар. 

Во  Арнаутмаале, населба во најзападниот дел 

од Битола, формирани биле најмалку две екипи, СК 

„Нови свет“ и СК „Кајмакчалан“. Првата, основа-

на околу 1930 год., била, главно, од младинци мус-

лимани. Иницијатор и играч бил  Кадри Муаремов-

ски, останатите биле  Амет,  Исени (секретар),  Нури, 

 Тома Ставревски и др. Во летото од 1932 год. тимот 

гостувал во Струга и играл нерешено со тамошната 

513. Исто, 35–41 
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СК „Југославија“,514 а катастрофален пораз од 10:0 до-

живеал од СК „Битољ“.515

Во Бујук Шадрван била формирана СК „Победа“, а 

во Горниот Парк (Синанбели маалеси) СК „Раднички“.

На  Баиро биле формирани, меѓу другите, СК „Хај-

дук“ ( Горен Баир), СК „Раднички“ и СК „Војводина“ 

( Долен Баир). И Кај Ливадата се јавиле неколку, 

СК „Соко“, СК „Македонија“ а во  Чифте Фурни, СК 

„Хајдук“.

514. Југославија (Струга) – Нови свет (Битољ) 2:2 (0:0), Вардар,  Скопље, 

10 јули 1932, 6
515.  Бранислав Н. Станковић, цит. статија

Покана за присуство на фудбалски натпревар
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 Во населбата  Генимаале се организирале дури се-

дум, во чии редови се нашол скоро секој здрав и поам-

бициозен младинец. Попознати биле СК „Јастреб“, СК 

„Гулаб“, СК „Граѓански“, СК „Балкан“, СК „Југославија“ 

и др.

Основачи на СК „Јастреб“ биле  Доне Буфчанче-

то,  Боше Чевларо,  Чамо Касапо и  Ѓорѓи Ѓорѓиев – 

Собаџијата.516 Тимот Во 30-те години од минатиот век 

се сретнал со повеќе екипи, против СК „Пелагонија“ 

и извлекол нерешен резултат (1:1),517 од СК „Бал-

кан“ изгубил со 2:0,518 ист пораз доживеал и против 

СК „Пелагонија“,519 додека победи славел против СК 

„Балкан“ и СК „Кајмакчалан“520 итн.

СК „Југославија“

СК „Југославија“ формиран бил во 1933 год., исто 

така, како генималска екипа. Иницијативата ја дал ге-

нималецот  Тиро Креола, кој околу себе собрал значи-

телен број млади луѓе од работничката и средношкол-

ската младина. Креола, кој некогаш бил фудбалер, сега 

станал тренер. Претседател на клубот бил  Александар 

Костов – Кандилото, дипломиран правник, а членови 

516.  Загорка Коџасинска, цит. дело, 163
517. Утекмица у Битољу Јастреб – Пелагонија 1:1, Вардар,  Скопље, 23 

октобар 1932, 4, 
518. Утакмице у Битољу СК „Балк.ан“ – СК „Јастреб“ 2:0– СК „Кај-

макчалан“ – СК „Балкан“ 1:2. Вардар,  Скопље, 13 новембар 1932, 4
519. СК „Пелагонија“ – СК „Јастреб“ 2:0, Вардар, Скопље, 17 децембар 

1932, 6
520. Јастреб – Балкан, 4:2, Вардар, Скопље, 22 децембар 1932, 8; Јстреб 

– Кајмакчалан 3:1 (2:0), Вардар,  Скопље, 27 децембар 1932, 8
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на Управниот одбор биле  Сотир Зисовиќ,  Стојко Ка-

сапо и уште неколкумина други. 

Својот прв натпревар го одиграл кај егзерциште-

то кај Црвената касарна против СК „Балкан“. Наста-

пиле, меѓу другите, и многу надарениот голман  Ѓорѓи 

Ѓорѓиевски – Доле, кој оставил големи траги во би-

толскиот спорт, потоа  Вангел Димитровски –Беко,  Ки-

ре Лазаревски – Фармата,  Унча Лазаревски – Ќопеко, 

 Борис Лаличо – Терзијата,  Алеко Шијако и други.521 

На вториот ден Божик 1934 год. клубот ја одржал 

првата годишна скупштина на која била разрешена 

старата и избрана нова управа. Мандатот на претсе-

дателот  Костов му продолжил, а членови на Управ-

наиот одбор станале:  Миленко Дивац, адв.,  Љубомир 

Лазичиќ, повремен новинар,  Анастас Доневиќ, С тојко 

Стојковиќ,  Владимир Бошковиќ,  Петар Илиќ,  Петар 

Димитријевиќ,  Сотир Зисовиќ,  Никола Скепаровиќ, 

 Петар Ристиќ и  Петар Бошковиќ. За претседател на 

Надзорниот одбор бил изгласан адв.  Војислав Протиќ, 

а за членови  Божидар Антонијевиќ и  Тодор Стојковиќ. 

Во дискусијата било истакнато дека екипата постиг-

нала добри резултати и дека наскоро се очекувало да 

влезе и во Фудбалскиот сојуз Југ.522 

Подоцна тимот ќе добие засилување и ќе играат 

и:  Владе Василевски – Пајкаро – голман,  Менде Ло-

занов – Терсо, бек,  Благој Црномаров, центархалф, 

 Кочо Велјанов – Кекери, халф,  Методија Петков-

ски – Параманец, бек,  Кочо Велјанов – Кекери, халф, 

 Димитар Михајлов – Капсуло, десно крило,  Дими-

521.  Димче Миновски, цит. дело, 74
522. Битољске новости, Вардар, Скопље, 16 јануар 1934, 3
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тар Трпчевски – Трпче, десна полутка,  Илија Танев-

ски – Берберо, центарфор,  Јани Јовановски, лева по-

лутка,  Ицо Мичајков – Барбако, лево крило, потоа 

 Томе Стојановски – Жапоно,  Алексо Лечкуро,  Лазо 

Хаџипоповски,  Кочо Костов – Дремата,  Мендо Лаза-

ревски – Бенката,  Коста Бојаџиев – Попичо и други.

Покрај со градските, тимот играл и со екипи од 

 Скопје и  Белград, но и во странство.

За време бугарската управа продолжил да биде 

активен со истите фудбалери, но бил принуден да го 

смени името, станал СК „Македонија“.523 

СК „Македонија“

И СК „Македонија“, со тоа звучно и помалку за-

бранувано име, припаѓал во списокот тимови од по-

старата, меѓувоена, историја. Ја формирале млади 

вљубеници на фудбалот од регијата позната како Кај 

Ливадата. Иницијатори биле  Јани Наумов,  Коста Ми-

халидис,  Петар Петлето и уште неколцина други мла-

ди, поттикнати од формирањето на слични во побли-

ските маалски средини. Бил сиромашен тим, мака 

мачел да се екипира со дрес, топка и копачки, но со 

ентузијазмот кај играчите постигнувал резултати. Без 

комплекси му се спротивставувал и на многу попозна-

ти, дури и на фаворизираниот и под закрила на бога-

ти битолски трговци, СК „Битољ“.

 Во 1926 год. со 3:0 го прегазил СК „Гарнизон“, 

тоа истото му го приредил и на СК „Балкан“, славејќи 

523.  Димче Миновски, цит. дело, 74, 86
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две едноподруги победи, еднаш со 2:0, следниот пат 

со 1:0 итн.

Се претпоставува дека причина за неговото гас-

нење, што се случи во 1928 год., било името, од кое 

српските власти во времето на зачестените провока-

ции од страна на македонистичката организација, се 

згрозувале и по секој начин сакале да го избришат.524

СК „Војводина“

Општата зараза од фудбалот рано пристигнала и 

до населбата позната како Долен или  Смилевски Ба-

ир, која била населена скоро исклучиво со доселени-

ците ѕидари од опожареното во Илинденското воста-

ние село,  Смилево. Иницијативни младинци, во про-

летта 1925 год., свикале основачко собрание и фор-

мирале и тие фудбалски клуб, на кој му го дале име-

то СК „Војводина“. Бил крајно сиромашен клуб, како 

и нивната населба. Успеал некако да се консолидира, 

да отпочне да тренира, да се натпреварува, но откако 

обезбедил фудбалска опрема и пристојно игралиште. 

Меѓу донаторите кои помогнале во тоа биле  Ѓорѓи 

Петровски – Дондако, кој ги изработил копачките, 

и  Фана Рапушевска, која беше ги изработила дресо-

вите. Мегданот кај денешното училиште „Тодор Ан-

гелевски“ станал фудбалско игралиште, каде од 1927 

год. започнале да се организираат и тренинзите и нат-

преварите. 

524.  Димче Миновски, цит. дело, 33–34
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Стандардни играчи на тимот, биле:  Томо Рапуш – 

голман,  Кице Бојаџијата,  Ордан Чушката,  Ѓорѓи Дон-

дако,  Стево Налбато,  Миле Чачоро,  Димко Камба,  То-

ме Денковски,  Борис Мицевски,  Никола Ничето,  Ки-

ре Кузико,  Трајан Дупачо,  Панде Жуничо и  Јоле Уле-

ското. 

Екипава најчесто се натпреварувала со СК „Радич-

ки“ од  Ѓупски Баир, со малцинската СК „Нови свет“, 

потоа и уште со неколку други.525

Битолската фудбалска жупа и Битолскиот потсојуз 

Битолската фудбалска жупа (обласен фудбалски 

сојуз на екипите од  Битола,  Крушево,  Охрид и  Стру-

га) во 1936 год. неславно го доживеа крајот. При-

чините биле лични суети, меѓусебна нетрпеливост, 

подметнувања, крадења бодови. Набргу, за жал, ќе се 

сфати дека потегот бил погрешен и дека, во интерес на 

фудбалот, потребна е негова обнова или организирање 

слична лига. Од тие причини уште следната година за-

почнале и првите контакти и активности во тој пра-

вец и, што било посебно интересно, заинтересираност 

за новиот сојуз пројавиле и екипите од  Прилеп, макар 

што тие дотогаш биле вон жупата. 

Предлозите што се дале биле во насока на постап-

ката да ѝ се даде правен тек, односно првин да се орга-

низира основачка скупштина, на која ќе се разоткријат 

целосно проблемите кои довеле до распуштањето, 

па дури потоа да се постават темелите за некакво 

525. Димче Миновски, цит. дело, 42–43
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обновување или формирање на нов сојуз. Наскоро ќе 

дојдат драматичните години од предвоениот период 

и обновата ќе се стави ад акта, а во нејзино отсуство 

натпреварите продолжиле во Битолскиот потсојуз. 

Заразата, меѓутоа, од жупата, беше се преселила и 

тука, па и тука се јавиле бројни проблеми што ја коче-

ле работата. Имало, пред сè, многу голема меѓусебна 

нетрпеливост меѓу челните луѓе, разни подметнувања, 

крадењето бодови и друго. Фрапантен бил случајот, 

кога за да биде првак во потсојузот фаворизирани-

от СК „Битољ“ по секој начин, на зелена маса му би-

ле одземени регуларно заслужените бодовите на СК 

„Југославија“. 

Во месец април 1937 год. биле одржани завршни-

те натпревари од потсојузот и формирана била табе-

лата од 6 екипи, која изгледала вака:

1. СК Битољ 10 9 1 – 48 13 18

2. СК Југославија 10 8 2 – 28 11 16

3. СК Балкан 10 4 6 – 27 27 8

4. СК Кајмакчалан 10 4 6 – 21 32 8

5. СК Граѓански 10 3 6 1 4 27 7 

6. СК Победа 10 1 8 1 9 27 3526

Натпреварите ќе продолжат и понатака сè до 

распаѓањето на државата, кога ќе настанат сосема дру-

ги услови.

526.  Вук. Ч. Вукомановић, Спорт, Првенствене утакмице у Битољу, 

Кајмакчалан, г. I, бр. 5, Битољ, 29 априла 1937, 3; Истиот, Спорт, 

Првенствене утакмице у Битољу, Нови сјај, г. IV, бр. 33–34,  Битољ, 

март–април 1937, 3
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Фудбалот за време бугарската управа

Битолската спортска област и Државната дивизија

Откако била востановена бугарската управа, како 

важен сегмент и за секојдевниот забавен живот, но и 

како значајно средство за пропаганда, започнало да му 

се обрнува внимание и на спортот. Здруженијата „Пе-

листерски јунак“ и „Браник“, политизирани целосно, 

требале да одиграат во тоа посебна улога. Добива-

ле значителни средства, но и посебни задачи, често и 

таксативно одредени. Фудбалот, исто така, не останал 

настрана и таму ништо не се оставило на случајности, 

особено откако била формирана Битолската спортска 

област (Битолска спортна област). Подрачјето што го 

покривала било скоро истото на поранешната Битол-

ска фудбалска жупа. 

Управното тело, именувано за Комитет, се состо-

ело од познати и проверени личности, сите истакна-

ти бугарофили. Комитетот го организирал севкупниот 

спортски живот во Областа, најмногу и најчесто фуд-

балските натпревари, изрекувал казни и соработувал 

со сличните и со централата во  Софија. Во почетокот 

на јуни 1942 год. неговиот состав се состоел од:  Ха-

раламби Г. Танев, претседател; свештеникот  Михаил, 

 Ст. Ацев, адвокатски писар и повремен новинар, и 

 Дафко Дафков, трговец, сите од  Битола. Задолжени-

ето требало да им отпочне кон крајот на истиот ме-

сец.527 Следниот состав бил  Василев, претседател, за 

527. Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 29,  Битоля, 18 юлий 1942, 2
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секретар бил назначен  Сотир Христов, благајничката 

функција ја извршувал  Христо Велјанов, а од  Прилеп 

кооптирани биле двајца,  Александар Самарџиев и  Ди-

митар Ветаџоков.528

Врз овој Комитет, како и врз останатите, стоел со-

фискиот Централен фудбалски комитет. 

Обласните комитети секоја година ги подготвува-

ле меѓуградските фудбалски натпревари и изготвената 

програма, биле задолжени навремено да ја објавуваат. 

Доколку клубовите не биле задоволни од неа или од 

некои други решенија, можеле да интервенираат со 

доставки не само до Комитетот, туку и до повисоки-

от орган, со обврска копијата да биде доставена заед-

но со забелешките.

Дека Комитетов од  Битола, како и сите останати, 

имал извршна власт, потврда се и неколкуте решенија 

што ги донел и кои, на 30 јуни 1942 год., ги обелоде-

нил преку битолскиот неделик „Пелистерско ехо“ . 

Тие биле:

1. С. К. „Левски“ од  Битола да биде казнет со 50 

лева за ненавремено подмирување на материјалните 

задолженија кон Комитетот; 

2. Признавање на резултатот што го постигнал 

СК „Македонија“ од Битола во првенствениот меч со 

„Гоце Делчев“ од  Прилеп. Прилепчани претходно до-

ставиле претставка до Комитетот со која побарале 

регистрација на службена победа во своја полза зара-

ди, наводно, ненавремено пријавување регистрација 

на играчи. Истрагата потврдила дека прилепчаните 

528.  Ацевъ,Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 26,  Битоля, 27 юний 1942, 4 
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не биле во право, дека битолчани пријавувањето го 

извршиле на 22 јуни 1942;

3. Се предупредувале спортските клубови на задол-

женијата по чл. 130 т. 10 од Фудбалскиот правилник 

кои се однесувале за посебни случаи за носење лента 

на левата рака со боите на клубот; и

4. Играчот на СК „Македонија“ од  Прилеп,  Благој 

Мојсов Иванов, да не смее повеќе да игра на при-

јателски или на првенствени натпревари, како во 

државата, така и надор од неа. Второто решение во 

врска со него било дека казната му се проширила и 

дека му се изрекува за доживотно неиграње. Казна од 

една година неиграње од истиот тим добил и  Кирил 

Николов Петров.529 

Дека не било сè така идеално во работата на облас-

ните комитети и дека имало и бројни проблеми и нив-

но волунтаристичко решавање, потврда е и случајот со 

неизвршувањето на примопредавањето на архивата на 

Комитетов. Имено, од небрежност или од некоја друга 

причина, стариот Фудбалски комитет на Битолската 

спортска област тоа не го извршил навреме што било 

причина да не може да се одлучи кој тим од Битолска-

та спортска област да учествува во натпреварите што 

се одржувале во Државната дивизија, во 1943 год.530

Повисока фудбалска управна дистанца била Др-

жавната дивизија. Таа ги регулирала, организирала, ги 

спроведувала и ги надгледувала првенствата на цела-

та територија на државата, како и оние што се воделе 

529. Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 29, Битоля, 18 юлий 1942, 2
530.  Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. II, бр. 70,  Битоля, 29 юний 1943, 4
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за добивање Царскиот куп. Почнувајќи од 1942 год., 

екипите од т.н. „новоослободени краишта“ можеле да 

се надеваат на учество во неа, па за избор претставник 

започнале да се организираат и натпревари. Во поче-

токот право добиле само првенците на областите, по-

доцна критериумот бил ублажен, па, покрај првакот, 

право стекнале и второпласираните на табелите.

Таков натпревар за апсолутен првак на Битолската 

спортска област, кој бил одржан во  Прилеп во поче-

токот на месец август 1942 год., се случил помеѓу СК 

„Гоце Делчев“– Прилеп и СК „Македонија“ од  Битола. 

Заради значењето, интерес пројавија и дојдоа на нат-

переварот неколку илјади прилепчани. Иако првото 

полувреме било со очигледна надмоќ на битолчани, 

истото завршило со нерешен резултат (1:1). Меѓутоа, 

во второто полувреме прилепчани смогнале сили и 

дадоа уште еден гол, па утакмицата завршила со нив-

на победа од 2:1.

Арбитер, доста добар, бил  Александар Самарџиев.

Конечното решение кој ќе влезе во Државната ди-

визија требало да падне во  Битола на 9 август. По-

вторно заради истиот интерес многу прилепчани веќе 

предвремено се подготвувале да отпатуваат за Бито-

ла и да го бодрат својот тим. Резултатот, за жал, не го 

знаеме531 

Во 1942 год., применувајќи го двојниот систем, меч 

дома и меч надвор, во конечните битки на државно-

то првенство и во Царскиот куп, од  Македонија тре-

бало да земат учество два тима, СК „Македонија“ од 

531.  Г. Стаматовъ, Спортъ, Целокупна България,  Скопие, 8 августъ 1942, 2
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 Скопје и еден од Битолската спортска област, кој сè 

уште не бил определен.532

Според други извештаи, таа година на државното 

првенство од  Битола учествувала СК „Македонија“, 

која првата утакмица ја одиграла во  Софија на ста-

дионот на СК „Славија“ пред околу 1.500 гледачи и 

оставила пријатен впечаток. „Битолскиот првак по-

кажал игра и од висока класа па одличниот тим на 

„Славија“ одвај успеа да искубе минимален резултат 

од 1:0“, со што се потврди дека не само во  Софија, ту-

ку и во други градови, вклучувајќи ја и  Македонија, 

се играл квалитетен фудбал, пишуваа софиските и ов-

дешните весници.533 

Во месец мај 1943 год. била објавена програмата 

на натпреварите за државното првенство за таа го-

дина. Покрај првакот од секоја спортска област, ис-

такнато било дека и областите Битолска, Варненска, 

Пловдивска и Скопска ќе партиципираат со по два ти-

ма. За избор на битолскиот претставник, натпревари-

те во Битолската спортска област се планирале да се 

одржат на 16 и 18 јули, потоа на 1, 8, 16, 22, 29 август, 

па на 5 и 26 септември и на крајот, на 3 октомври ис-

тата година.534 

532. Спортъ, Целокупна България, Скопие, 19 юлий 1942, 2 
533. Спортъ, Целокупна България, Скопие, 23 юлий 1942, 2
534. Спортъ, Целокупна България,  Скопие, 19 май 1943, 2
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Клубови

За разлика од меѓувоениот период, кога секоја 

маала имала фудбалски клуб, времето на бугарска-

та оку па ција се карактеризира со нивна крајно реду-

цирана број ка. Во Градскиот сојуз се натпреварувале 

четири екипи: „Балкан“, „Битола“ (поранешен „Југ“), 

„Македонија“ (поранешна „Југославија“), „Слобода“ 

(поранешен „Работник“) и „Левски“.

Екипа со име СК „Балкан“ постоела и доста успеш-

но се афирмирала на спортското поле и за време 

српската управа. Со истото тоа име и скоро со исти-

от играчки состав екипата продолжила да се натпре-

варува и за време бугарската управа. Новата управа, 

обидувајќи се и сега да постигне што повисоки резул-

тати, главна грижа ѝ била пополнување на своите ре-

дови со квалитетен играчки кадар. Претпоставките 

биле дека од квантитетот може да се извлече квалитет, 

па повремено повикувала на што помасовна пријава 

за зачленување. Еден таков повик направила во поче-

токот на февруари 1942 год. преку локалниот весник 

„Пелистерско ехо“. Огласувала дека заинтересирани-

те можеле да се пријават за членство секој ден по 18 

и пол часот во домот „Пелистерски јунак“.535 

СК „Балкан“ продолжил и сега да ја потврду-

ва својата предвоена слава со бројни пријателски и 

првенствени натпревари. Во 1942 год. учествувал во 

натпреварите за претставник од Битолската спортска 

област на државното првенство,536 учествувал и во 

535. Хорника, Пелистерско ехо, г. I, бр. 6, Битоля, 8 февруарий 1942, 3 
536.  Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 23,  Битоля, 6 юний 1942, 4
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бројни меѓуградски пријателски мечеви. Меѓу други-

те, на 5 јуни 1943 год. отпатувал за Прилеп и имал еден 

таков, на кој, иако доживеал пораз, продолжил без су-

ета да ги одржува фудбалските пријателски врски и со 

овој град и со неговите тимови.537 

Предвоениот „Југ“, по кратка пауза по востанову-

вањето на бугарската власт, продолжил со фудбалска 

активност со истото име. И сега членувале, главно, 

напредни работници, оттаму и лесното формирање 

скоевски и партиски групи во него. За неговата бога-

та фудбалска историја и за работата интерес пројави 

и скопскиот дневен весник „Целокупна Блгарија“, кој 

остави за него ценети податоци.538 Голем настан што 

го организирала екипата била изведбата на „Маке-

донска крвава свадба“ од  В. Чернодрински, во јануари 

1942 год. Во преполнетата сала на „Јуначкиот клуб“, 

и заради македонскиот јазик и заради судбината на 

младата Македонка  Цвета, поистоветена со судбина-

та на  Македонија, многумина плачеле.539 Бидејќи, до-

дека траела претставата, имало провокативни дофр-

лувања и антибугарски истапи, пропагандистичката 

машинерија од градот се обидела клубот да го стави 

под своја контрола. Првиот обид бил да се уфрли чо-

век ( Владо Коцев), кој ќе ги следи состојбите, потоа 

се направил друг за побугарчување на името, со име 

537. Битолскиятъ „Балканъ“ победенъ въ Прилепъ, Целокупна 

България,  Скопие, 6 юлий 1943, 2
538. Дейностъ на спортния клуб Югъ, Целокупна България,  Скопие, 

13 януарий 1942, 4
539. Културенъ животъ въ Битоля, Пелистерско ехо, г. I, бр. 3,  Битоля, 

14 януарий 1942, 4
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на еден од прабугарските ханови, во „Хан Омуртаг“.540 

Кога и во тоа не се успеало, името ќе се официјализира 

и ќе се утврди во СК „Битола“.541 

Врталиштето на членовите било старото и попу-

ларно од пред војната, она во близина на Скршената 

џамија (денес комплекс „Грозд“). Во 1942 год. претсе-

дател назначен бил докажаниот бугарофил, претход-

но жестоко гонет од српските власти,  Мицко Романов. 

Меѓу другите негови пробугарски иницијативи била 

и онаа да се испрати поздравна телеграма до  царот 

Борис III од Годишното собрание, одржано во месец 

март 1942 год. Благодарниот цар одговорил со воз-

вратна, исто така, со многу благопожелби и за клубот 

и за играчите.542 

Предвоената мошне успешна СК „Југославија“, по 

интервенција на бугарската градска управа, прерасна 

во СК „Македонија“. Го задржала скоро истиот играч-

ки состав, освен што добила и неколку освежувања. 

Во 1942 год. го освоила првенството на Битолската 

спортска област и тоа било нејзин најголем успех. Че-

сто патувала на пријателски средби и во други градо-

ви, во  Прилеп, во  Скопје и во неколку други. Имала и 

успеси, имала и порази, понекогаш и премногу тешки. 

На гостувањето во  Прилеп, на 7 август 1942 год., до-

живеала минимален пораз од месниот клуб „Гоце Дел-

чев“ од 2:1,543 но срамен од 10:1 (5:1) имала во  Скопје 

540.  М-р Јован Димков Кочанковски, цит. дело,194
541.  Александар Стерјовски, Битола–Каријатиди на Театарот, 398–401
542. Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 2,  Битоля, 14 мартъ 1942, 2
543. Сп. кл. „Гоце Делчевъ“ – Прилепъ бие сп. кл. „Македония – 

Битоля съ 2:1, Целокупна България,  Скопие, 8 августъ 1942, 2
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од истоимената екипа. Мечот, кој битолчани сакале 

сосема да го заборават и кој оставил темна флека во 

историјата на фудбалот на  Битола, се случил на 7 фев-

руари 1943 год.544 

Екипава нешто пред ослободувањето на  Битола од 

непознати причини престанала да постои. 

Во месец јуни 1941 год. по иницијатива на народ-

ниот херој  Стив Наумов, како монополски тим, бил 

формиран СК „Работник“. Основачкото собрание се 

одржало во кафеаната на Кочо Тромбе, која се наоѓала 

покрај реката  Драгор. За прв претседател бил избран 

 Ѓорѓи Тодоровски, а за секретар  Панде Каранфилов-

ски. Заинтересираноста за зачленување било огромно, 

но сите желби не можеле да се исполнат, најмногу за-

ради слабата финансиска состојба, заради која и уш-

те заради восторожноста на власта од составот, мо-

рала да почитува наредби, да го смени и името, отсе-

га ќе биде „Свобода“. Маичките ѝ биле бело – зелени, 

а гаќичките бели.545 

Покрај овие, се случувало повремено да се појават 

и уште некои екипи, но никогаш не се постигнала онаа 

цифра од предвоениот период. 

Уште во првите денови на окупацијата младичи – 

вљубеници во фудбалот од  Бела Чешма и  Баиро на-

правиле обид и се успеало во тоа да формираат своја 

екипа. Името ѝ ù било според големот бугарски по-

ет од времето на ослободувањето од османалиското 

владеење, „Левски“. Истата екипа во текот на 1942 год. 

544. „Македония“ – Скопие – „Македония“ – Битоля 10:1, Целокупна 

България,  Скопие, 9 февруарий 1943, 2
545.  Димче Миновски, цит. дело, 83–93
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и во 1943 год. се натпреварувала во градската и во 

меѓуградската лига на Битолската спортска област. 

Останала забележана и со забавата што ја приредила 

на 11 јануари 1942 год. во „Јуначкиот дом“, а во која 

имало и театарска претстава.546

Програма за меѓуградски првенствени натпревари 
за 1942 год.

Меѓуградските фудбалски натпревари за стекну-

вање право за учество во Државната дивизија се од-

ржувале за време летниот период, откако веќе завр-

шиле регуларните градски и други натпревари. Тоа 

значи дека се користеле летните месеци јуни, јули и 

546. Хроника, Пелистерско ехо, г. I, бр. 5,  Битоля, 1. февруарий 1942, 3

Покана за бал и театарска претстава
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август, понекогаш и септември, а по пат на ждрепка, 

биле одредувани местото, денот и часот на нивното 

одржување. 

На први јуни 1942 год. од страна на Фудбалски-

от комитет на Битолската спортска област била из-

дадена програма за таа година. Забележливо е дека 

најбогата била за  Битола, зашто и бројот на екипите 

од овој град бил најголем, додека во помалите места 

се играле меѓусебни натпревари со постоечките екипи.

Истата изгледала вака:

I. Битола

21 јуни попладне: „Балкан“ – „Битола“ и „Маке-

донија“ – „Левски“;

28 јуни попладне: „Битола“ – „Левски“ и „Свобо-

да“ –„Балкан“;

5 јули: „Балкан“ – „Македонија“ и „Свобода“ – „Би-

тола“;

12 јули: „Македонија“ – „Свобода“ и „Левски“ – 

„Битола“;

19 јули: „Левски“ – „Македонија“ и „Битола“ – 

„Свобода“;

26 јули: „Битола“ – „Балкан“ и „Свобода“ – Лев-

ски“;

2 август: „Балкан“ – „Свобода“ и „Македонија“ – 

„Битола“;

9 август: „Балкан“ – „Левски“ и „Битола“ – 

„Македонија“;

16 август: „Македонија“ – „Балкан“ и „Левски“ – 

„Свобода“;
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23 август: „Левски“ – „Балкан“ и „Свобода“ – 

„Македонија“

Првите натпревари почнувале во 15,30, вторите 

во 17,30 часот.

II.  Прилеп

21 јуни, 17 часот: – „Македонија“ – „Гоце Делчев“

28 јуни, 17 часот: – „Гоце Делчев“ – „Македонија“

III.  Крушево 

12 јули, 16 часот: – „Победител“ – „Македонија“; 

„Гоце Делчев“ (Прилеп) – „Свобода“

IV.  Прилеп

10 јули, 17 часот: – „Свобода“ (Крушево) – „По-

бедител“; „Македонија“ – „Гоце Делчев“ (Прилеп)

V.  Прилеп

30 август, 17 часот: – Првакот од Битола со прва-

кот од Прилеп–Крушево

VI.  Битола

6 септември, 17, 30 часот: – Реванш средба помеѓу 

прваците од Битола и првакот од Прилеп – Кру-

шево

VII.  Битола

30 август, 17, 30 часот: –„Охрид“ – вториот прет-

ставник од Битола
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VIII.  Охрид

6 септември, 17 часот: – вториот од  Битола – 

„Охрид“547

За жал, само за дел од планираните и одржани нат-

превари се располага со резултатите. Од ред причини 

планираното не секогаш докрај можело да се испол-

ни, па имало и корекции, кои се однесувале за денот, 

за часот или за други интервенции.

Еве дел и од резултатите:

23 јуни (недела, 16 часот,  Битола): „Битола“ – 

„Левски“ 6:1 (2:0). За цело време во натпреварот 

доминирала „Битола“.

Истиот ден, 18 часот: „Балкан“ – „Слобода“ 2:0. 

Мечот не го дочекал крајот, за скинатата топка не-

мало замена.

Истиот ден ( Прилеп): „Гоце Делчев“ – „Маке-

донија“ 1:0 (0:0). Присутни 4.000 гледачи.548 

Почеток на јули, недела, (Прилеп): „Битола“ – „Го-

це Делчев“ 4:3. Присутни 5.000 гледачи.

Истиот ден ( Битола): „Македонија“ – „Балкан“ 

3:0; „Свобода“ – „Левски“ 4:1.549

19 јули (недела), (Битола): „Балкан“ – „Левски“ 4:3; 

„Македонија“ – „Битола“ 3:1; 

547. Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 23, Битоля, 6 юний 1942, 4
548. Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 27, Битоля, 4 юлий 1942, 4
549.  Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 26, Битоля, 11 юлий 1942, 2
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20 јули (понеделник),( Охрид): „Раштанец“ (Ох-

рид) – „Македонија“ ( Битола) 3:3 (2:1). На 26 исти-

от месец натпреварите требало да продолжат со ме-

чевите помеѓу битолските „Свобода“ – „Битола“ и 

„Македонија“ – „Левски“.550

На 3 октомври (сабота) и 4 октомври (недела) 1942 

година во Битола се сретнале две групи тимови и ре-

зултатот од нивната пресметка била: „Македонија“ – 

„Свобода“ 3:3 и „Раштанец“ – „Свобода“ 1:2.551 

Битолски градски првенствени натпревари

Помеѓу четирите битолски фудбалски клубови, ис-

то така, се воделе првенствени натпревари за првак 

во градската лига.

На 17 мај 1942 год. се случил реванш натпревар 

помеѓу „Македонија“ и „Свобода“ и истиот завршил 

со победа на „Македонија“ од 2:1 (1:1). Судијата  К. Ги-

нов добро го водел натпреварот.552

Во ист ден, на 30 октомври, истата година, повтор-

но се сретнале истите клубови и нивната пресметка 

завршила со овие резултати: „Македонија“ – „Свобо-

да“ 3:2 и „Балкан“ – „Битола“ 2:1. Посетата била со-

лидна, со по околу три илјади гледачи на натпревар.553

550.  Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 30, Битоля, 25 юлий 1942, 4
551. Христовъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 41,  Битоля, 10 

октомврий 1942, 4
552. Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 21, Битоля, 21 май 1942, 4
553.  Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 36, Битоля, 5 септемврий 

1942, 4
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Во следната, 1943 год., на 27 јуни, се сретнале 

„Македонија“ и „Свобода“ и резултатот бил 2:1 за 

„Македонија“.554

Таа, 1943 год., табелата од првенствените натпре-

вари изгледала вака:

 

Клуб Играл
Побе-

дил

Нере-

шено

Изгу-

бил

Дал 

гол

При-

мил 

гол

1. Македонија 6 5 1 – 14 4

2. Битола 6 3 – 3 8 7

3. Балкан 6 2 1 3 8 11

4. Свобода 6 – 2 4 5 9

Фудбалскиот комитет на Битолската спортска об-

ласт за таа година го прогласил СК „Македонија“ за 

првак и заедно со СК „Битола“ стекнале право да се 

натпреваруваат понатака.555

Пријателски натпревари

Пријателските натпревари биле чести и, иако 

пријателски, биле и масовно посетувани, што било 

сосема разбирливо во отсуство на други развлеченија 

во напнатото воено време. Посебно биле популарни и 

масовно посетени меѓуградските. Во  Битола најчесто 

доаѓале екипи од  Прилеп, а кога се случувало да при-

стигне и од друг град, особено ако била и респекта-

билна од  Скопје, тогаш стадионот станувал претесен 

554. Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 70, Битоля, 27 юний 1943, 4
555.  Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. II, бр. 71,  Битоля, 6 юлий 1943, 4
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да ги прими сите заинтересирани. Станало вообича-
ено празниците, посебно велигденските, да се попол-
нуваат со фудбалски натпревари, во кои и натпрева-
рот и реваншот се изведувале во два последователни 
дена или во еден ист ден едноподруго да се одржува-
ат два со четири екипи, со временска дистанца од по-
ловина или од час.

Како битолска хуманитарна помош за поплавени-
те граѓани од градот Видин, на 22 март 1942 год., се 
одржале два такви пријателски меча во еден ист ден. 
Во 14 часот се сретнале „Свобода“ и „Балкан“ и ре-
зултатот бил 3:2 (1:0) за СК „Свобода“, а во 16 часот 
„Македонија“ и „Балкан“, кој завршил со победа од 4:1 
за „Македонија“. Во првиот екипата на „Свобода“ при-
кажала многу добра игра, а бидејќи во „Балкан“ игра-
ле претежно млади играчи, сосема очекукван бил по-
стигнатиот резултат. Вториот завршил со по 10 игра-
чи од обете екипи, бидејќи по еден од секој тим би-
ле отстранети од играта заради меѓусебна тепачка.556

Популарни пријателски мечови се одржале и на 
21 и 22 јуни 1942 год. Првин се сретнале „Балкан“ со 
софискиот „Раковски“ во кој „Раковски“ славел побе-
да со 6:2 (1:2), а следниот ден „Раковски“ играл и со 
„Македонија“ и извојувал победа од 2:0 (0:0).557 

На првиот ден Велигден, во април 1943 год., во 
 Скопје гостувал СК „Македонија“ и играл пријателски 
меч со истоимениот тамошен тим. Во квалитетна и ди-
намична игра победата ја понесоа скопјани со резултат 
од 5:1 (3:0). Следниот ден, иако изморени, тимовите 

556. Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 12, Битоля, 28 мартъ 1942, 4
557.  Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 26,  Битоля, 27 16 юний 

1942, 4
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повторно се сретнале пред околу 1.000 посетители и 
победата повторно им припаднала на скопјани. Сега 
резултатот бил 7:3. Судија бил германски војник, кој 
не дозволил грубости во играта.558 

На 12 јуни 1943 год. (Петровден) во  Битола при-
стигнал и СК „Вардар“ од Скопје и одиграл пријателски 
натпревар со СК „Битола“. Двата тима се претставија 
со добра и квалитетна игра, при што очигледно било 
дека скопјани дошле да се реваншираат за поразот во 
 Скопје од 2:0. Уште од почетокот се виде дека битол-
чани биле поподготвени што било логично да поведат 
со 1:0. Во второто полувреме битолчани уште повеќе 
навалиле на голот на скопјани и постигнале уште че-
тири гола, не дозволувајќи им на гостите да постиг-
нат ниту почесен гол. Од домашните играчи особе-
но се истакнале голманот, десниот халф и навалата, 
тројката и левото крило. Вечерта била одржана заед-
ничка другарска вечер, а другиот ден гостите биле ис-
пратени најтопло од Железаничката станица.559 

Почнувајќи од неделата, на 13 јуни 1943 год., 
со продолжение и во понеделникот и во средата се 
одиграле три пријателски натпревари. Во недела-
та СК „Македонија“ од  Скопје му гостувала на СК 
„Македонија“ од  Битола. При добра игра и со доми-
нантна надмоќ, скопјаните славеле висока победа од 
5:1. Следниот ден, во понеделникот, мегдан поделиле 
и месните тимови СК „Свобода“ и СК „Битола“. Се-
га резултатот бил 6:0 за СК „Свобода“, додека во сре-
дата резултатот од мечот помеѓу СК „Свобода“ и СК 

„Балкан“ бил 2:1.

558. Спортъ, Целокупна България, Скопие, 9 априлъ 1943, 3
559.  Ацевъ, Спортъ, Целокупна България,  Скопие, 16 юний 1943, 2
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Недела дена подоцна (20 јуни) во  Битола пристиг-

нал СК „Македонија“ од Прилеп и одиграл пријателски 

меч со домашниот СК „Македонија“. Мечот завршил 

со 4:1 (3:0).

Истиот ден во  Прилеп гостувал, пак, СК „Битола“ 

и одиграл пријателски меч со СК „Прилеп“, кој завр-

шил нерешено 2:2. Сите натпревари ги судел, не со 

забележителен успех, познатиот битолски судија  Пе-

цо Швабата.560

Тимот на германскиот гарнизон од  Битола, на 6 

август 1943 год., се сретнал на пријателски натпре-

вар со месниот клуб „Македонија“ и извојувал по-

беда од 3:2 (0:2).561 На 12 декември истата годи-

на се случила пријателска средба и помеѓу месните 

„Македонија“ и „Битола“, при што победата ѝ при-

падна на „Македонија“ со резултат од 3:1 (1:1). Игра-

та била многу жива, со комбинаторики што воодуше-

вувале и впечатокот ќе бил далеку подобар доколку 

судијата не бил толку слаб и не дозволил да има пре-

многу грубости.562

Средношколски фудбалски натпревари

Слично на стандардниот фудбал на кој биле на-

викнати љубителите на оваа игра, во кој се среќавале 

лица со легитимација на полнолетство или такви кои 

560. Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. II, бр. 69, Битоля, 22 юний 1943, 4
561. Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. II, бр. 75, Битоля, 10 августъ 

1943, 4
562.  Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. II, бр. 94,  Битоля, 14 декемврий 

1943, 4
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биле на границата на полнолетството, почнувајќи од 

1941 год. започнале да се организираат и фудбалски 

натпревари и со фудбалери од пониска возрасна група, 

главно со средношколци. Биле вклучени во посебни 

тимови и ги бранеле боите на своето училиште. Овие 

тимови не влегувале во некаков натпреварувачки си-

стем, биле договорни, оттаму и ретки, меѓутоа станаа 

популарни и добро посетени од учениците, од нивни-

те роднини и од професорите.

Треба да се спомене дека средношколски фудбал-

ски тимови имало и меѓу двете светски војни, во  Би-

тола таква екипа имале Гимназијата, Православната 

богословија и др. Познато е дека на 29 април 1923 год. 

гимназискиот му се спротивставил на посилната екипа 

на Гарнизонот и дека мечот го изгубил со 3:1563 итн.

 Меѓу првите вакви тимови за време бугарската 

управа бил и оној на децата без родители од  Скопје. 

Уште во јули 1941 година одиграл натпревар против 

подмладокот на месниот СК „Славија“ и го добил со 

резултат од 3:0.564 Следеле потоа и други, во Скопје и 

во другите градови од  Македонија. Во Скопје посебно 

биле популарни натпреварите помеѓу двете гимназии. 

На 3 јуни 1943 год. тимот на Втората машка гимназија 

го предизвикала оној на Првата машка гимназија и го 

декласирала со огромна разлика од 15:0.565

563. Спорт, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 13, 2 мај 1923, 3
564. Спорт, Целокупна България, Скопие, 19 юлий 1941, 4 
565. Втора мъжка гимназия въ Скопие победи вчера Първа мъжка 

гимназия съ 15:0, Целокупна България,  Скопие, 4 юний 1943, 2
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Вакви натпревари имало и следната година, па, 

покрај во  Скопје,566 ги имало и во  Кавадарци,567  Кума-

ново,568  Кочани,569 Охрид570 и во други места.

Слични имало и помеѓу ученичка против војничка 

екипа. Еден таков се одиграл во  Прилеп, во 1943 год.571

Вакви екипи имало и во  Битола. Во месец јуни 1943 

год., во преполн стадион, во прекрасен амбиент и во 

прекрасна игра, прилепските ученици од Мешаната 

гимназија, во меч против учениците од битолската 

Мешана гимназија, славеле победа со 5:0 (2:0). Битол-

скиот гимназиски тим во 1944 год. одиграл и два нат-

превара со војничкиот тим на бугарскиот 54–от пеша-

диски полк,572 а натпревари имало и помеѓу училиш-

ните тимови. Забележан бил еден, одигран со нерешен 

резултат, помеѓу Земјоделското училиште и Трговска-

та гимназија.573

566. Ученически спортни състезания, Целокупна България,  Скопие, 

20 октомврий 1942, 2
567. Кавадарци – ученически фудболни състезания, Целокупна 

България, Скопие, 1 декемврий 1942, 2; Куситеровъ, Ученическо 

състезание въ Куманово, Целокупна България,  Скопие, 4 априлъ 1943, 2
568.

569.  Ф. Мановъ, Въ Кочани (футболъ въ гимназията), Целокупна 

България, Скопие, 2 ноемврий 1943, 2
570.  Г. Д. Илиевъ, Ученически спортни състезания въ Охридъ, 

Целокупна България, Скопие, 11 ноемврий 1943, 2
571. Фудболен мачъ между ученици и войниици въ Прилепъ, Цело-

купна България, Скопие, 3 ноемврий 1943, 2
572.  Ѓорѓи Димовски, Битолските училишта до 1918....92
573. Спортъ, Пелистерско ехо, г. II, бр. 68, Битоля, 15 юний 1943, 3 
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Занимливости

Голмани

Како еден од клучните, најважните играчи во фуд-

балската игра, голманот, во општиот состав се од-

војувал и со дресот, не зашто имал посебна улога во 

тимот, колку од практични причини, да го заштити 

во бројните интервенции и падови врз нетревното и 

тврдо земјиште. Униформата се состоела од качкет 

со голема сенка, заради летното сонце, длабоко фа-

тиран горен дел и на доколеничките гаќи, како и ши-

роки заштитни коленични ленти и на лактовите, об-

ложени со мека, еластична гума. И со неа не еден по-

кажал список од набиеници и помали рани, особено 

ако играта била груба.

Секогаш бил клучниот играч на натпреварот. Си-

гурниот на својот гол бил силна потпора за екипата, 

обратниот, го рушел натпреварувачкиот дух. Од него 

зависело ќе стане ли вознесен јунак, или најомразен 

сограѓанин. 

Меѓу првите голмани што ги забележила раната 

битолска фудбалска историја е некој  Јани од СК „Ом-

ладина“. Се тврди дека дал голем придонес за успе-

сите на својот тим. Голман кој ги бранел боите на СК 

„Кајмакчалан“ бил и некој си  Јорго Бутле.574  Кости бил 

голманот на СК „Балкан“ во првиот натпревар оди-

гран против СК „Југославија“.575 За високата победа на 

574.  Димче Миновски, цит. дело, 61
575. Исто, 74
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СК „Омладина“ од 7:0 против прилепската „Македо-

нија“, од 12 јули 1922 год., најзаслужен бил голманот 

 Андреј Камус.576 Големиот успех што ќе го следи СК 

„Битољ“ на сите натпревари најголема заслуга имал 

 Владимир Мали и неговите феноменални одбрани.577

СК „Југославија“ имал, исто така, неколку добри 

голмани. Двајца посебно се издвоиле,  В. Васиљевиќ 

( Владе Василевски – Пајкаро) и  Ѓорѓи Ѓорѓиевски – 

Доле. За В. Васиљевиќ уште во 1934 год. се пишува-

ше дека со своите одбрани успевал со „еластично-

ста и вештите ловења на топката...да ја восхити 

публиката“,578 а Доле, во повеќедеценискиот битол-

ски фудбал и денес сјае како посебно сјајна ѕвезда.

Ги имало и како главни виновници за поразите.

Најголема вина за поразот (4:1) на првата утакми-

ца помеѓу ФК „Гарнизон“ и СК „Омладина“, одржана 

во почетокот на април 1923 год., сносел голманот на 

поразените младинци. За целото време на голот стоел 

„мртов“, како што стои во репортерскиот извештај. 

Било тоа и причина да се побара веднаш да биде за-

менет со друг. Тоа и веројатно се случило, иако ни-

каде не е регистрирано на реваншот одржан во поне-

делникот, на вториот ден Велигден.579

576. Исто, 19
577.  Бранислав Н. Станковић, Спорт клуб „Битољ“, његов постанак и 

рад, Нови сјај, г. II, бр. 10–11,  Битољ, фебруар–март 1935, 4
578. В. Ч. Вук., У Битољу су отпочеле првенствене утакмице, Вардар, 

 Скопље, 10 новембар 1934, 7
579. Спорт, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 10, 8 април 1923, 3
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Ваквите голмани многупати биле и главни вино-

вници, не само за поразите, туку и за екстремно при-

мените голови.

Екстремни победи

Во раниот период од историјата на битолскиот 

фудбал никакво изненадување не било на фудбалски 

натпревар да се постигне екстремен резултат во кој 

победничката екипа успеала да постигне пет–шест го-

ла, па и повеќе, понекогаш и двоцифрен број, а да не 

прими ниту еден. Во такви случаи се работело за битка 

помеѓу мошне искусна и афирмирана, наспроти мла-

да, недоволно увежбана, односно маалска екипа. Так-

вите утакмици секогаш оставале, покрај победничко 

пијанство кај навивачите од победничкиот тим и теш-

ка мачнина кај другите. Всушност, сето тоа се дожи-

вувало како бокс–меч помеѓу доминантен тешкаш и 

боксер од мува категорија. 

Такви примери имало доста.

На 12 јули 1922 год. на меѓуградскиот натпревар 

во Прилеп против тамошниот СК „Македонија“, СК 

„Битољ“ го добил, за голема жал на прилепчани, кои 

тукушто започнале да го откриваат и да уживаат во 

фудбалот, со резултат од 7:0.580 Истава битолска еки-

па во 1926 год. против месниот СК „Гарнизон“ славел 

првин победа со 9:1, потоа и со 9:0.581 Највисоката по-

беда што ја постигнал била на 6 мај 1928 год. повтор-

580.  Димче Миновски, цит. дело, 16
581. Исто, 25
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но против прилепска екипа, против СК „Југославија“, 
со фантастичните 13:0.582 Малку поскромна од 10:1 
во 1927 год. му била против СК „Нада“ од Битола.583 

Вакви победи СК „Битољ“ редел и понатака и што 
потврдува дека бил извонредно уиграна и висококва-
литетна екипа. Против СК „Макаби“ победил со 9:0, 
како и против „Хајдук“ и „Есперанс“, а против „Нови 
свет“ било со 10:0.584

Слични успеси имал и другиот прославен битолски 
тим, СК „Балкан“. Во 1935 год. против СК „Граѓански“ 
првин славел победа од 8:0, а во 1937 год. и со 9:0585 
итн.

Слични резултати регистрирани се и подоцна. 
Натпреварот помеѓу двете истоимени екипи, 

„Македонија“ од Скопје и „Македонија“ од  Битола, 
во февруари 1943 год., завршил со резултат од 10:1 

(5:1) во полза на скопската екипа.586

Прекини на утакмици 

Причини за прекини на фудбалски утакмици има-
ло множество и биле најразлични, почнувајќи од 
тривијални, до прекини заради тешки физички пре-
сметки помеѓу играчите. Некои брзо и безболно се 
разрешувале, други биле со сериозни последици за 

поединци.

582. Исто, 29
583. Исто, 28
584.  Бранислав Н. Станковић, цит. статија
585.  Димче Миновски, цит. дело, 40, 41
586. Македония – Скопие – Македония – Битоля 10:1 (5:1), Целокупна 

България,  Скопие, 9 февруарий 1943, 2
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Првиот натпревар што го имал СК „Омладина“ на 

27 март 1921 год., со тукушто и набрзина формира-

ната екипа на соколите, не добила завршница, а ос-

новна причина бил силниот ветер.587 Реванш сред-

бата помеѓу истиот тим со тимот на СК „Гарнизон“, 

која требало да се одржи на вториот ден Велигден, 

во 1923 год., не се одиграла, заради пресилен дожд и 

оснеспособување на игралиштето за игра.588 

Слични временски неприлики владееле и на вто-

риот натпревар помеѓу СК „Битољ“ и СК „Славија“ 

од  Белград во 1927 год. (првиот беше го добиле бел-

граѓаните претходниот ден со 2:0), па иако мечот не 

бил прекинат, завршил со прескромен број гледачи, 

останале само најупорните и најзагреаните за фудба-

лот.589 

Понекогаш не временските приликии, туку фудбал-

ските реквизити станале причина за неотпочнување 

или за прекинување на натпреварот. 

На 23 јуни 1942 год. мечот помеѓу „СК „Балкан“ и 

СК „Свобода“ при резултат од 2:0 за СК „Балкан“, бил 

прекинат. Топката се јавила како причина, се дупна-

ла, а резерва немало.590 

Сепак, најголемиот број прекини биле заради те-

пачки.

Првиот неофицијален натпревар на новото игра-

лиште „Бумбе Маало“, одржан на 8 јуни 1934 год., 

587.  Димче Миновски, цит. дело, 18
588. Спорт, Ногометна утакмица, Битољски трговински гласник, г. I, 

бр. 12,  Битољ, 22 април 1923, 3
589.  Димче Миновски, цит. дело, 28
590.  Ацевъ, Спортъ, Пелистерско ехо, г. I, бр. 27,  Битоля, 4 юлий 1942, 4
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помеѓу СК „Битољ“ и СК „Југославија“ при резултат 

од 3:1 за СК „Битољ“ завршил неславно, со тепачка и 

со прекин.591

Голема тепачка и прекин на натпреварот се случил 

и на првенствениот натпревар помеѓу СК „Југославија“ 

и СК „Балкан“, одигран пред Црвената касарна. При 

жесток напад врз голот на СК „Балкан“, кога бил по-

стигнат и првиот гол за СК „Југославија“, голманот 

Кости останал да лежи на земја покосен од груб старт. 

Тоа станало причина за бурни расправии помеѓу игра-

чите, потоа и за тепачки. Првин на  Томаќи Ринтин-

тин, соиграчот на ранетиот голман, тоа му дало по-

вод да се нафрли врз противничкиот играч  Капсуло 

и со заби да му ја расече горната уста по што дошло 

до уште поголеми расправии и кошкања. Истите ста-

нале уште пожестоки откако дополнително судијата 

решил, по интервенциите на одредени играчи, да го 

поништи голот. За да не дојде до ескалација на рас-

правиите, кошкањата и размената тупаници, судијата 

Кружиќ ја прекинал утакмицата. Тоа дало дополни-

телен мотив за нова, крвава тепачка, сега помеѓу дру-

ги двајца,  Димко Панзуро (СК „Балкан“) и  Црномаров 

(СК „Југославија“), во која тешка рана на устата доби 

 Црномаров. Тоа било и дефинитивен крај на натпре-

варот. 

Двата ранети играчи биле пренесени в болница ка-

де останале скоро месец дена. Престојот на Црнома-

ров бил на товар на клубот.592 

591.  Димче Миновски, цит. дело, 67
592. Димче Миновски, цит. дело, 74
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Понекогаш се случувало да нема меѓусебни кош-

кања и тепачки, туку заради груб старт, да се добијат 

и тешки телесни повреди. 

Една таква била на меѓуградски пријателски нат-

превар помеѓу ССК ( Скопје) и СК „Југославија“ ( Би-

тола), одиграна на Стадионот „Бумбе Маало“. Игра-

чот на СК „Југославија“  Димитар Трпчевски, при груб 

фаул (ѓон игра) од противничкиот играч, се здобил со 

скршеница на едната нога („висела само на кожата“), 

по што веднаш бил пренесен в болница, каде останал 

цели шест месеци. По оздравувањето продолжил да 

учествува во натпреварите593 итн.

Смртен случај на натпревар и комеморации

Покрај помали или посериозни повреди, имало и 

смртен случај за време на меч. 

Се случил на 20 мај (недела) 1934 год. Го доживе-

ал сиот стадион. Многу потресно. Името на настра-

даниот било  Јоне Јовановиќ. Играл за екипата на СК 

„Југославија“, а бил единец на мајка и хранител. 

Несреќата се случила на пријателски меч одржан 

со СК „Кајмакчалан“ на фудбалското игралиште на 

спортскиот клуб „Раднички“. 

Младиот  Јоне Јовановиќ при крајот на првото по-

лувреме, по еден сосема невин судар со друг играч од 

спротивната екипа, паднал покосен на теренот, таков 

и останал и покрај обидите да се анимира со вештач-

ко дишење. Кога тоа не му помогнало, набрзина бил 

593. Исто, 77
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пренесен во Бановинската болница, каде управите-

лот  д-р Сотир Атанацковиќ, само констатирал смрт, 

утврдувајќи истовремено дека никој не е виновен, де-

ка смртта била само несреќен случај. 

Шпекулациите говореле дека пред натпреварот на-

страданиот јадел овошје и дека пиел вода „па после 

добил сончаница, па од тоа му се слошило,“594 други-

те говореле дека имал здравствени, срцеви проблеми. 

Погребот, кој бил масовен и многу болен, останал дол-

го тема за коментари и да се доживува потресно и од 

мало и од старо.595

Покрај тоа, на фудбалските терени или вон нив, не 

еднаш имало и јавни изрази на жал по повод нечија 

смрт. Им биле посветени на државници или на лица 

заслужни за фудбалот.

 Сите играчи на СК „Битољ“ и на СК „Југославија“ 

кои истрчале на теренот, на 4 номеври 1934 год., из-

ненадиле со траурните ленти што ги носеле на лева-

та рака, кое било знак на жалост за починатиот фуд-

балер Јовановиќ.596 

Дел од 16-та редовна седница на СК „Битољ“, во 

1934 год., почетниот дел бил комеморативен, посве-

тен на личноста на скоро починатиот претседател на 

клубот и на поранешниот директор на Француско–

српската банка,  Јован Шеќерџевиќ. Биле искажани, 

притоа, многу топли изливи на благодарност за не-

594. У Битољу је један футбалер умро за време утакмице, Вардар, 

 Скопје, 24 мај 1934, 6
595. Димче Миновски, цит. дело, 76
596. В. Ч. Вук., У Битољу су отпочеле првенствене утакмице, Вардар, 

 Скопље, 10 новембар 1934, 7
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говите заслуги за клубот кој го водел долго време и 

со кој биле постигнати значајни резултати. Исто та-

ка, биле искажани топли зборови и за него како непо-

вторлива благородна личност. Комеморацијата ја во-

деле и на неа говореле членовите на Управниот одбор, 

 Пантовиќ и  Ѓерекаси.597

Судии, тренери, местенки

Фудбалскиот судија бил основниот креатор и мно-

гу важен чинител за секој фудбалски натпревар, во 

многу случаи од него зависеле не само ритамот, ква-

литетот, резултатот, туку и општиот фудбалски амби-

ент на мечот. Авторитативниот и непристрасен судија 

создавал чувство на задоволство да се остане и да се 

следи натпреварот, наспроти него, неснаодливиот и 

пристрасен судија раѓал купишта критики и грди ма-

совни пцости и повици. 

Битолскиот фудбал ги познавал обата.

На натпреварот помеѓу СК „Гарнизон“ и СК „Ом-

ладина“, одржан на 29 април 1923 год., судијата оста-

вил многу лош впечаток, толерирал или правел пре-

многу грешки и ги оштетил и едната и другата еки-

па. Најнеобичното било и тоа што на себе не ја носел 

пропишана судиска униформа, туку делничната, не-

говата, која многу му попречувала во извршувањето 

на задачата, зашто многу тешко и напорно се движел 

на теренот.598

597. Битољски првак изабрао нову управу, Вардар,  Скопље, 29 јануар 

1934, 5

598. Спорт, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 13, 2 мај 1923, 3
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Меѓу пристрасните и лоши судии, чие име оста-

на непознато, бил и оној кој ја делел правдата на 

пријателскиот натпревар помеѓу СК „Гарнизон“ и СК 

„Балкан“, во 1934 год., кој за цело време отворено сто-

ел на страната на првиот тим.599 

Наспроти таквите, имало и подруги.

Првенствениот натпревар помеѓу СК „Битољ“ и СК 

„Гарнизон“ од 1926 год., кој, за изненадување на гле-

дачите, отпочнал со нумери на воениот оркестар и кој 

завршил со победа на СК „Битољ“,  судијата Ники го 

водел коректно и без забелешки.600 Исто така, натпре-

варот помеѓу битолскиот СК „Балкан“ и СК „Слога“ од 

 Крушево, кој бил првенствен и кој го добиле битол-

чани, одржан на 15 јуни 1934 год., висока оценка до-

бил судијата  М. Темељковиќ.601 Дораснат на задачата 

бил и судијата на натпреварот помеѓу „Гарнизонот“ и 

„Југославија“ од 22 јули 1934 год., капетанот од прва 

класа  Људевит Кружиќ. Забелешките биле во врска со 

досудувањето на пеналите при што бил престрог.602 

Инаку, бил еден од најистакнатите и најчесто ан-

гажирани арбитри и повеќето ги водел скоро без за-

белешки. Таков бил и на натпреварот од 4 ноем-

ври 1934 год. помеѓу СК „Битољ“ и СК „Југославија“, 

кој СК „Битољ“ го добил со 3:2,603 потоа оној помеѓу 

599. Г. Панчевић, Спорт, Нови сјај, г. I, бр. 4, Битољ, 4 август 1934, 4
600. Димче Миновски, цит. дело, 25
601. Спорт у Битољу, Нови сјај, г. I, бр. 3, Битољ, 3 јула 1934, 4
602. Исто
603. В. Ч. Вук., У Битољу су отпочеле првенствене утакмице, Вардар, 

Скопље, 10 ноембар 1934, 7
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СК „Југославија“ и СК „Балкан“, одигран кај егзерци-

риштето кај Црвената касарна итн.604 

Во врска со судиите, што е посебно значајно и по-

фално, мошне рано од Битола започнал да излегува 

солиден судиски кадар, кој делел правда не само на 

месни и меѓуградски, туку и на сојузни натпревари. 

Во 1927 год. судиите  Кружиќ,  Кацујани,  Оџаклијевиќ 

и Божик се имале здобиено со таа голема чест.605 

За време бугарската управа како судија се истак-

нал и често бил ангажиран  Пецо Швабата, не само за-

што бил релативно добар судија, туку и заради дефи-

цитарност од судискиот кадар. За да се корегира тоа, 

биле направени и напори за едукација преку кратки 

курсеви, еден бил одржан во 1942 год. во  Скопје.606 

Скоро непишано правило било судиите и тренери-

те да бидат поранешни фудбалери, чија фудбалска ка-

риера завршила, а кај кои страста кон оваа игра оста-

нала. 

Тренерот бил битна личност во клубот околу кого 

се одвивал скоро сиот живот, бил, всушност, душата 

негова. Се грижел за тренинзите, за градењето амби-

ент на колективност, ги прифаќал младите и ги вове-

дувал во фудбалските вештини и правила, учествувал 

во разрешување на проблемите при патувањата. Не 

ретко бил и замена за родител, кој излегувал во пре-

срет за разрешување на социјални и на интимни про-

604.  Димче Миновски, цит. дело, 74
605.  Бранислав Н. Станковић, цит. статија, 4
606. Курсъ на футбални съдии çе бъде открит въ Скопие, Целокупна 

България,  Скопие, 30.8.1942, 2
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блеми. На фотографиите секогаш е во цивилна обле-

ка и на крајот од групата.

Некои нивни имиња се познати. Тренер на СК „Југ“ 

бил  Стерјо Костовски. Него, во 1938 год., го заменил 

 Тиро Креола.607  Ѓенимаале, како и други битолски ма-

али, дале богат број и тренери и судии. Покрај  Креола, 

тренери и судии станале и  Никола Ристевски – Чавка-

ро,  Ристо Димовски – Чоколо,  Томе Стојчевски – Жа-

поно, а  Менде Дивитаров и  Томе Блажевски израсна-

ле и во интернационални судии.608 

Местенки на фудбалски натпревари, и покрај што 

се играл аматерски и од задоволство фудбал, ги има-

ло иако многу поретко. 

Се говори за еден таков, кој бил во врска со СК 

„Битољ“. Шпекуклаците откриваат победничките бо-

дови за да стане првак на Битолската фудбалска жу-

па, во 1937 год., биле добиени не на зелениот терен, 

туку на зелената маса.609

Спортски хроничари 

Иако архивските документи го имаат примарното 

значење, целосното изведување на реконструкцијата 

на минатото не е можно без сведочењата на директни-

те учесници, но и без податоците што ги нудат хрони-

чарите во дневните и други весници. 

607.  Димче Миновски, цит. дело, 79
608.  Загорка Коџасинска, цит. дело, 164
609.  Вук Ч. Вукомановић, Спорт, Првенствене утакмице у Битољу, 

Нови сјај, г. IV, бр. 33–34,  Битољ, март–април 1937, 3
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Битола уште во османлискиот период започна да 

го гради своето новинарство, а првите нејзини весни-

ци се на турски („Монастир“), односно на грчки јазик 

(„То фос“). По Балканските војни до ослободувањето 

излегуваат исклучиво на српски или на бугарски јазик. 

Единствен дневен весник кој се промовирал како дне-

вен, чија здача била да известува за настаните од бо-

иштата од Првата светска војна, истовремено да би-

де и српска пропаганда, бил „Битољске новине“. Сите 

останати биле неделници.

Спортот, како дел од катадневието, стана вооби-

чаено во весниците да му се отстапува одреден про-

стор. Вообичаено било да биде на фиксирана страни-

ца (третата или последната – четвртата) и на исто ме-

сто (последна – десна колона). Стандард стана да има 

општ наслов – „Спорт“. Првите прилози се анонимни, 

сосема ретко имаат иницијали. Иницијалот „В“ во не-

делникот „Битољски трговински гласник“, во бројот 

10 од 1923 год., е меѓу првите.610 Почнувајќи од сре-

дината на 30–те години, практиката да се потпишува 

авторот, иницијално или со полно име, станува воо-

бичаено.

 Новинар од  Битола, чие име често ќе се срет-

не меѓу двете светски војни зад спортските и дру-

гите прилози во весниците од  Скопје, од  Белград и 

од Битола, е на битолскиот учител во основно учи-

лиште,  Вукоман Ч. Вукомановиќ (В.Ч.В.). Бил мош-

не ревносен проследувач на битолските случувања. 

610. Спорт, Битољски трговински гласник, г. I, бр. 10,  Битољ, 8 април 

1923, 3
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Благодарејќи нему, денес имаме мало богатство све-

доштва за значајни, но и за дневни, обични настани. 

Многу дописки му се во врска со соколското 

движење, но и со фудбалот. Силно влијание имал не-

говиот прилог со одземањето на фудбалското игра-

лиште во паркот и за уназадувањето на спортот во 

Битола. На дописката ѝ дал впечатлив, ударен под-

наслов „Битољски омладинци на одржаном великом 

спортском збору траже да им се уступи земљиште 

за заједничко спортско игралиште – Износећи значај 

спорта многи говорници осудили су нехат надлежњих 

према Битољској омладини“.611 

Се пројавувал и во битолскиот неделник „Нови 

сјај“, каде особено значаен му е написот за фудбалска-

та местенка од 1937 год.612

Како спортски дописници во 30-те години се јаву-

ваат уште неколцина, некои се студенти ( В. Зози),613 

други службеници на кои дописништвото им е љубов 

или дополнителна заработка ( Љуб. Д. Лази чиќ).

Како дописник, кој ги следел спортските настани 

со посебен интерес најмалку една деценија, почнувајќи 

од 1933 год., е  М. Ацевиќ. Се пројавувал во скопскиот 

„Вардар“,614 во битолскиот „Нови сјај“,615 продолжува 

611.  Вукоман Ч. Вукомановић, Битољски омладинци на одржаном 

великом спортском збору траже да им се уступи земљиште за 

заједничко спортско игралиште – Износећи значај спорта многи 

говорници осудили су нехат надлежњих према Битољској омладини, 

Вардар,  Скопље, 28 маја 1935, 5
612. Спорт, Нови сјај, г. IV, бр. 33–34, Битољ, март – април 1937, 3
613.  В. Зози, Спорт у Битољу, Нови сјај, г. I, б4. 3, јула 1934, 4
614. Битољске вести, Вардар, Скопље, 9 новембар 1933, 4
615. Спорт у Битољу, Нови сјај, г. I, бр. 3,  Битољ, јула 1934, 4 
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(со корегирано презиме, Ацев), да ја полни спортската 

рубрика и на бугарскиот неделник „Пелистерско ехо“.

Покрај нив, како спортски хроничари има и дру-

ги,  Г. Панчевиќ,  Ванѓел Ѓорѓевиќ итн.

За спротот во  Битола заинтересирани биле и 

скопските новинари од дневниот весник „Целокупна 

Блгарија“, особено за случувањата од Јуначкиот со-

бор од 1942 год. 
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Акропол, 12
Албанија, 253, 256
Александрово Брдо, 173, 204
Америка, 231
Анадолија, 84
Англија, 233, 245, 263
Арнаутмаале, 267
Атина, 46
Ат–пазар, 265
Африка, 14

Б

Баба планина, 80, 81
Баир, 154, 268, 283
Бегова Чешма, 179
Бела Чешма, 283
Белград, 13, 46, 86, 109, 126, 

128, 140, 174, 180, 198, 
236, 252, 256, 262, 271, 
299, 307

Београд, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 30, 31, 37, 43, 142, 
143, 144, 159, 192, 237

Берово, 20
Бистрица, 75
Бисутун, 33
Битола, 3, 17, 18, 22, 25, 26, 43, 

44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 

54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 
64, 66, 70, 71, 72, 73, 78, 
79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 
101, 102, 106, 107, 108, 
109, 111, 112, 113, 114, 
115, 118, 120, 121, 125, 
126, 130, 131, 132, 133, 
140, 145, 147, 149, 150, 
151, 152, 154, 155, 157, 
160, 163, 169, 170, 171, 
173, 176, 177, 178, 179, 
181, 182, 183, 185, 188, 
190, 191, 192, 201, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 
220, 221, 222, 224, 225, 
231, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 240, 242, 247, 
251, 253, 254, 258, 259, 
267, 273, 275, 276, 278, 
279, 283, 285, 286, 287, 
288, 289, 291, 292, 293, 
294, 298, 301, 307, 309

Битолски вилает, 54
Битоля, 96, 102, 176, 186, 210, 

212, 220, 230, 275, 276, 
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277, 280, 281, 282, 284, 
288, 289, 290, 292, 299

Битољ, 45, 49, 50, 51, 52, 57, 
58, 61, 72, 73, 86, 90, 95, 
96, 98, 109, 111, 113, 116, 
117, 131, 133, 137, 138, 
140, 144, 145, 153, 161, 
185, 189, 190, 195, 197, 
199, 200, 207, 211, 213, 
248, 249, 254, 257, 263, 
266, 274, 296, 299, 306, 
307, 308

Боримечка, 31
Босна, 16, 36
Босна и Херцеговина, 12
Брегалница, 8, 41
Бугарија, 47, 71, 216, 220
Буково, 75, 223
Буковски манастир, 85
Буљбуљ Дере – Река на Славе-

ите, 189
Бучин, 92
Бъгария, 8, 220
България, 8, 18, 111, 134, 214, 

216, 220

В

Вардарска Бановина, 100, 172, 
175, 189, 258

Вардарска Македонија, 96, 176, 
213

Варош, 9
Велес, 252
Велика Британија, 245
Велушина, 75
Воден, 257
Воени Бавчи, 173
Воени Ливади, 173

Г

Гевгелија, 130
Големо Езеро, 109, 225
Големото Езеро, 108
Гопеш, 64, 223
Горен Баир, 154, 268
Горна Река, 7
Горно Оризари, 177
Горно Средсело, 150
Градско Поле, 149
Гребениште, 225
Грција, 207, 253, 256
Гургурчешма, 232

Д

Далмација, 16
Двегреди, 153
Девеани, 193
Диово, 84
Добромири, 32
Добруџа, 216
Довлеџик, 22, 109, 136, 155, 157
Долен Баир, 154, 268
Долно Средсело, 150
Драгор, 189, 190, 191, 283
Дринската Бановина, 258
Дубровник, 14

Ѓ

Ѓавато, 75, 92
Ѓенимаале, 107, 126, 153, 181, 

208, 269, 306
Ѓерекар, 82
Ѓерекарце, 82
Ѓерекаси, 303
Ѓупска Маала, 153
Ѓупски Баир, 50, 154, 273
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Е

Европа, 81, 235
Егзерцириште, 181
Едрене, 54
Елбасан, 19

З

Загреб, 8, 10, 30, 120, 230, 233, 
235, 236

Зајачар, 13, 48
Западна Македонија, 41

И

Изгореното, 153
Истанбул, 39, 82
Источна Македонија, 28

Ј

Јени Маале, 149
Јоргов Камен, 104
Југославија, 213, 233, 265
Јужна Србија, 90, 96, 108

К

Кавадарци, 294
Кај Арапката, 154
Кај Зарија, 154
Кај Кајнако, 150
Кај Кајнакот, 153
Кај Кулуко, 154
Кајмакчалан, 210, 263
Кај Фики на Тераса, 154
Кај Чинаро, 154
Камен Мост, 109, 153
Канада, 235
Карамани, 32

Кисела Вода, 193
Кичево, 20, 54, 71
Копанки, 179
Корча, 257, 265
Костур, 63
Кочани, 208, 294
Кравари, 91
Кражовац, 255
Кралството Југославија, 185, 

230
Кратово, 216
Кременица, 91
Крклино, 93
Крушевац, 48
Крушево, 20, 54, 63, 71, 215, 

216, 266, 273, 286, 304
Крф, 49
Куманово, 90, 294
Курдерес, 153

Л

Лавци, 223, 225
Лариса, 80
Лерин, 69, 153, 257
Лесковац, 252, 256
Ливада, 153
Лондон, 120
Лопатица, 75

Љ

Љубљана, 56, 57, 236

М

Мавровско Поље, 7
Магарево, 77, 223, 228
Македонија, 9, 11, 17, 19, 21, 27, 

47, 48, 52, 54, 56, 66, 80, 
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90, 92, 96, 102, 115, 118, 
122, 131, 147, 178, 214, 
220, 233, 278, 279, 281, 293

Мало Езеро, 109, 225
Марибор, 56
Мегдани, 152
Места, 8, 41
Меџитлија, 40
Микенска Елада, 11
Моравска Бановина, 253, 258
Мостот кај Сали, 150

Н

Неолица, 225
Нижополе, 109, 223, 225
Ниџе, 81, 263
Ниш, 236
Нови Сад, 12, 14, 236

О

Османлиска Империја, 16, 43, 
129

Отоманска Империја, 54, 143
Охрид, 11, 19, 54, 71, 77, 125, 

215, 216, 220, 221, 256, 
273, 287, 288

Охридско Езеро, 128

П

Pelagonia, 64
Пацио, 158
Пелагониско Блато, 81, 95
Пелистер, 67, 102, 109, 110, 225
Пила, 14
Пирот, 35
Подмочани, 92
Прага, 54

Прилеп, 9, 20, 52, 54, 61, 62, 69, 
71, 77, 90, 92, 120, 130, 
132, 215, 249, 252, 254, 
256, 266, 273, 276, 277, 
278, 282, 286, 287, 289, 
292, 294

Прилепско Џаде, 150
Приштина, 10, 15

Р

Разград, 54
Рамна, 75, 206, 231
Ресен, 90, 215
Румелија, 84

С

САД, 143, 209, 235
Санџак, 13
Сапунчица, 225
Сараево, 14, 129, 236
Секирани, 91
Скопие, 121, 126, 134, 209, 216, 

220, 222, 228, 230, 278, 
279, 281, 282, 283, 291, 
293, 294, 298, 305

Скопје, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 
21, 27, 28, 32, 33, 40, 43, 
48, 52, 54, 55, 56, 57, 62, 
71, 72, 80, 81, 87, 93, 96, 
98, 100, 102, 108, 111, 
115, 118, 121, 123, 126, 
129, 130, 131, 147, 155, 
175, 176, 180, 207, 208, 
209, 213, 216, 221, 222, 
233, 234, 235, 236, 252, 
256, 271, 279, 282, 289, 
290, 291, 293, 294, 301, 
302, 305, 307
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Скопље, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 
79, 81, 87, 89, 90, 93, 97, 
99, 100, 101, 109, 110, 111, 
121, 128, 130, 131, 137, 
158, 170, 172, 183, 185, 
186, 199, 201, 206, 207, 
223, 256, 258, 262, 268, 
269, 296, 302, 303, 308

Скочивир, 223
Смилево, 272
Смилевски Баир, 154, 272
Смолево, 223
Соколарци, 82
Соколово, 82
Солун, 39, 47, 49, 54, 66, 99, 

117, 120, 126, 139, 230, 
233, 252

Софија, 44, 46, 76, 215, 216, 275, 
279

София, 8, 9, 16, 18, 33, 36, 39
Сплит, 236
Србија, 16, 48, 112
Среден Баир, 154
Средно Средсело, 150
Српци, 75
Старавина, 223
Стибера, 147
Стрелиште, 15, 157
Струга, 90, 256, 273
Струма, 8, 41
Струмица, 147
СХС, 236

Т

Thessaloniki, 64
Тетово, 48, 90, 100, 252, 256
Требиште, 91

Тресонче, 20
Тумбе Кафе, 93, 176, 232 

Ќ

Ќустендил, 47, 240
Ќучук Шадрван, 153

Ф

Фируз Бег Маало, 84
Франција, 108, 233, 234, 235, 

245, 263

Х

Хераклеја Линкестис, 147

Ц

Цариград, 33, 79
Црвена Вода, 153
Црвена касарна, 40, 132, 133, 

135
Црвена Стена, 109, 209, 215, 

216, 220, 221, 227, 228
Црна Река, 94

Ч

Чаир, 154
Чепеларе, 222
Чифте Фурни, 268

Ш

Шабац, 256
Шахинташ, 82
Широк Сокак, 86, 104, 122, 124, 

125, 132, 225
Штип, 48, 100
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Регистар на лични имиња

Абдул Азис хан, 18
Аврамовски, Ванку, 246
Аврамовски, Ванку – Морена, 

245, 258
Адолф, 48
Аздарис, 249
Ајданов, Леонид, 132
Аќимовиќ, Аќим, 111
Аќимовиќ, Јован, 97
Алабинда, Пинхас, 117
Албаранес, Аврам, 117
Албохар, Леон, 117
Албохер, Шломо, 115
Алеко Шијако, 270
Александар Македонски, 36
Алексиќ, 177
Алексо Лечкуро, 271
Алилевски, Али Г., 154
Алтипармак, Борис, 103, 106, 

186, 225
Алтипармак, Борис М., 102
Аљехин, 130
Амет, 267
Ангелакова, П., 21
Ангелко, 84
Андре, 249
Андреадис, Димириос, 63
Андреев, Илија, 209, 222

Андроник III, 79
Ане Касапо, 265
Антонијевиќ, Божидар, 270
Апостол, 107
Арсов, Методи, 227, 228
Атанасовски, Јани, 245
Атанасов, Софрониј, 227, 228
Атанацковиќ, д-р Сотир, 302
Ахил, 33
Ацевић, М., 266, 308
Ацев, Ст., 275
Ацевъ, 96, 276, 277, 280, 287, 

288, 289, 290, 291, 292, 
299

Б

Бабингер, Франц, 35
Бадева, Ветка, 214
Бадев, Јордан, 66, 67
Бајазид Први, 81
Балабановиќ, Бистер, 131
Балабановиќ, П., 132
Бартипан, Адолф Чехот, 49, 50, 

52, 56, 57, 132, 133, 194, 
198, 200

Бартипан, Адолф (Милан), 142
Бачановиќ, 255
Бачко Мечкар, 32
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Беака, Јован, 103
Бедело, Панде, 107
Берар, Виктор, 190
Бераха, Леон, 117
Блажевски, Томе, 306
Блажев, Стамат, 228
Бланшуд, Даниел, 47, 53, 54, 66, 

71, 143, 240
Бобев, Драгни, 119
Богојевиќ, 255
Бојана, 20
Бојаџиев, Коста – Попичо, 271
Бојаџиевиќ, Јован, 59
Бојаџиевски, Петар, 225, 226
Бонифачиќ, Божа, 188
цар Борис III, 118, 282
Борисављевиќ, Будимир М., 

87, 91
Борисављевиќ, г–ѓа Христина 

Б., 128
Борис Лаличо – Терзијата, 270
Босилка, 20
Боцка, Здравко Боцевски –, 235
Боше Чевларо, 269
Бошковиќ, Владимир, 270
Бошковиќ, Петар, 270
Бошњаковиќ, Љубомир, 205
Бранковиќ, Вук, 10
Браун, Едвард, 21
Буе, Ами, 22
Буже, Андре Новевски –, 107, 

181
Буреш, Јосиф, 53, 54, 220

В

Димитровски, Вангел – Беко, 
270

Вангел Леблебеџијата, 265

Вањик, Франтишек, 48
Василев, 275
Василев, Иван, 66, 67
Василевски, Вангел, 225, 226
Василевски, Владе – Пајкаро, 

270, 296
Васиљевиќ, 255
Васиљевиќ, Брана, 100
Васиљевиќ, В., 255, 296
Величковиќ, Василије, 97
Велјанов, Кочо – Кекери, 270
Велјанов, Христо, 276
Велковски, Ицо – Мариоецо, 

258, 265
Вељковиќ, 166, 167
Вениасов, Владимир, 132
Верди, 137
Ветаџоков, Димитар, 276
Видимчев, Ст., 66
Виланд, 236
Виолета, 107
Владимировиќ, Димитрије, 57
Воиновиќ, Мирослав, 48
Војислав, Ђурић, 12
Вошта, Јарослав, 48
Вујовиќ, Радмило, 100
Вукомановић, Вук. Ч., 109, 172, 

257, 262, 274, 306, 307, 
308, 

Г

Grevs, Robert, 12
Гавазов, Борис, 86
Георгиев, П., 226
Герас, 173
Герасимовиќ, 254
Герасимовиќ, Петар, 252, 253
Герас, Петар, 163, 170, 245
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Гилгамеш, 34, 35
Гиниќ, 167, 255
Гинов, К., 288
Гиновски, 258
Главинче, Сотир, 238
Гопчевић, Спиридон, 157
Гочев, Ив. М., 95
Гошевски, Лазо, 107
Грегорас, Никифор, 32
Грозданова, Костадинка, 216
Гроздена, 20
Груевски, д-р Трајче, 32
Груиќ, М., 131
Гуга, 20
Гусев, инж. Валериј, 183
Густав, Шиндлер, 129

Д

Дамев, 226
Дамевиќ, 58
Дамевиќ, Цветан, 57, 74, 76
Дамјановски, Васил, 225
Дариј, 33, 34
Дафков, Дафко, 275
Дејанов, Н., 212
Делчев, Гоце, 44
Денковски, Томе, 273
Денчо, Синан, 86
Депиновиќ, 57
Депиновиќ, Богданка В., 56, 

198
Дершвам, Ханс, 33
Дивац, Миленко Н., 100, 171, 

270
Дивитаров, Менде, 306
Димевиќ, Цветан, 188, 194
Димевски, Славко, 62, 240
Димитар, 107, 219

Димитировски, Никола, 103
Димитријевиќ, Никола, 167, 

255
Димитријевиќ, Петар, 270
Димитријевиќ, С., 255
Димитров, Никола В., 49
Димитровски, Никола – Ни-

колче, 245
Димитровски, Панде, 224
Димко Камба, 273
Димовски, Ѓорѓи, 46, 115, 117, 

119, 124, 132, 150, 194, 
197, 203, 204, 205, 244, 
294

Димовски, Ристо – Чоколо, 306
Димчев, Вл., 96
Договиќ, Коста, 89
Догу, Коста, 103
Доне Буфчанчето, 269
Донев, Иван, 71
Доневиќ, Анастас, 270
Драгичевиќ, Бож., 112
д-р Дума, 173
Дубови, д-р Јан, 103, 105, 171, 

188
Дурацо, 246

Ѓ

Ѓаковски, Јонче, 265
Ѓаковски, Јосиф, 258, 264
Ѓароманди, Вангел, 101
Ѓиниќ, 254
Ѓиновски, Кочо, 245
Ѓорѓевиќ, 255, 258
Ѓорѓевиќ, Ванѓел, 309
Ѓорѓи Дондако, 273
Ѓорѓиев, Ѓорѓи – Собаџијата, 

269
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Ѓоргиевска, Аница, 147
Ѓорѓиевски, Ѓорѓи – Доле, 270, 

296
Ѓузелов, Воислав, 228
Ђуро Данић, 151

Е

Еделвајс, 107
Елезовић, Гл., 81
Елена, 12

Ж

Жуниќ, Дамјан – Дачо, 244

З
Зарев, Таку, 246
Зариќ, Василије, 91
Зарчевиќ, 137
Зеговиќ, 255
Зисовиќ, Сотир, 270
Зози, В., 308
Зози, Ираклие В., 131, 132
Зози, Фокин, 103
Зози, Фоќион, 101
Зубер, Оскар, 207, 213
Зуди, Махмуди, 152

И
Иванов, Благој Мојсов, 277
Израел, Моше, 117
Израел, Самуел, 103
Илиев, Христо, 66
Илиевъ, Г. Д., 294
Илијевиќ, Лука, 186
Илиќ, Анта, 87
Илиќ, Илија, 208
Илиќ, Петар, 111, 112, 113, 270

Исени, 267
Исмаил, Исмаил Т., 154
Ицо Дудето, 265

Ј

Јамбровиќ, 206
Јанакијевиќ, Н., 108
Јанашлиев, Никола, 66, 67
Јани, 246, 295
Јано, 83
Јанчиќ, К., 131
Јарошенко, 96
Јевтиќ, Никифор, 179
Јелачић, Вјекослав, 129
Јиричек, Константин, 15, 19, 80
Јоанидис, 46
Јован Мечкар, 32
Јовановиќ, 98, 255
Јовановиќ, Влада, 186
Јовановиќ, Јован, 97
Јовановиќ, Јоне, 301
Јовановиќ, Н., 131
Јовановиќ, Чеда, 186
Јовановски, Јани, 271
Јоле Улеското, 273
Јорго Бутле, 264, 295
Јосиф, 210
Јоциќ, Драгутин, 188

К

Koltsidas, Andonis M., 64, 241
Krstić, Branislav, 11
Kuliŝić, Špiro, 14
Кажиќ, Милутин, 171, 258
инж. Кажиќ, 258
Казасо, Благој Плашев –, 71
Калдрон, Жак, 117
Калпаковска, Весна, 147



Регистар на лични имиња

„Битолско десеткнижие“ 321

Камус, Андреј, 245, 296
Каниц, Французинот, 8
Кањух, Иван, 129
Капсуло, 300
Караѓорѓевиќ, Александар, 81
Каракостов, Стефан, 36
Караманди, Вангел, 103
Караманди, Елпида, 196
Каранфиловски, Панде, 245, 

283
Караџић, Вук Стеф., 11, 34, 151
Каутек, Богдан, 49
Кацујани, Мика, 167, 246, 249, 

305
Керестеџијата, Ташко, 180
Кермеле, Лазар, 91
Кесяковъ, д-ръ Хр., 8
Кецкаров, Антон, 66
Кецкаров, Вл., 66
Кире Кузико, 273
Киријаку, Нико, 167, 246, 255
Киров, Петар, 66
Кићовић, д-р Мираш, 30
Кице Бојаџијата, 273
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