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1. Вовед 

Мариово е една од географски најголемите области во Македонија. Регион 

кој е поделен меѓу три општини: Прилеп, Кавадарци и Новаци. Секако и дел кој 

спаѓа во редот на најретко населените во Македонија. Од друга страна, Мариово е 

еден од регионите кој е често споменуван во народните умотворби, а и регион кој 

е богат со историски настани. Имајќи ја во предвид местоположбата, од една 

страна, начинот на живеење, во кој сеуште се дава значење на традиционалниот 

начин на живеење и почитувањето на семјните вредности, од друга страна. 

одлучивме да посетиме некои од местата низ Мариово, конкретно дел од селата 

во општина Новаци и тоа Градешница, Старавина и Зовиќ. Тргнавме да ја 

доживееме природата, од една страна, традицијата, културологијата и 

етнологијата, од друга страна. Целта на овие наши патувања беше да видиме 

колку населението и денес користи делови од начинот на живеење, како пред 100 

и повеќе години, од една страна, и да провериме колку денешните жители на 

Градешница, Старавина и Зовиќ, паметат и раскажуваат легенди, приказни ... кои 

нив им ги раскажувале нивните мајки и баби. 

 

 

 

Поминувавме од Новаци до Градешница пат долг 43 километри, исто колку 

растојанието меѓу Прилеп и Битола. Но ако од Прилеп до Битола стигнувате за 

дваесетина минути, за да дојдете до Градешница ќе ви треба, отприлика, час и 

половина. Тоа е пат кој е полн со височини и кривини, пат по кој се сретнувате со 

многу убави пејсажи, пат кој треба да се помине за да се доживее. Кога стигнувате 

во мариовските села сретнувате убави мариовски куќи градени со камен, а 

покривани со камени плочи. Селата имаат многу куќи, а малку жители. И тие што 

останале, се стари. Па сепак, пленува нивната гостопримливост, срдечност, 

отвореноста кон гостите. Кога сме кај жителите треба да потенцираме дека не се 

малку и пензионерите кои се вратиле од градовите во Мариово својата старост да 

ја поминат на родната грутка, во недопрената природа и убавина. 
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Малкуте жители уживаат во убавините на природата, а се занимаваат со 

земјоделие и сточарство. Прозведуваат храна со високи природни вредности, а 

среќни се што не ги заборавиле приказните кои им ги раскажувале нивните мајки и 

баби. Ветивме деке ќе ги објавиме старите, ама за нас новите умотворби, и, 

секако, дека ќе се вратиме повторно да уживаме во убавините на Градешница, 

Старавина и Зовиќ, реките, ливадите, а секако и убавото мариовско сирење и 

традиционална храна. 
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2. Содржина  

2.1. Културологија, преданија и легенди 

Кога се споменуваат термините културологија, преданија, легенди се има 

впечатокот дека се јасни нивните асоцијации, но ако се обидете да побарате 

поконкретно објаснување од граѓаните, ќе добите објаснување дека клутурологија 

е начионот на однесување, а преданија и легенди се нешто што останало да се 

раскажува за некој важен настан. Еве неколку објаснувања на термините 

културологија, преданија, легенди... кои ќе помогната за доживување на нашиот 

труд, односно целта на нашите посети на Градешница, Стравина и Зовиќ 

Поимот култура (лат. cultura − облагородување, воспитание, образование) 

иако многу често се употребува и во пишувана форма и во секојдневниот говор, 

сепак неговото значење и натаму останува мошне флуидно и, поради тоа, 

затемнето и нејасно докрај. Досегашната традиција во определувањето на овој 

поим покажа дека се многубројни авторите што се обиделе да го детерминираат, 

односно да ја постават семантичката рамка на овој поим, па оттаму многу често се 

среќаваме со различни, но и меѓусебно контрадикторни дефиниции. 

Културологија е наука што ја проучува културата, одделните култури и 

нивните однеси.  

Културологија - наука, која се формира како спој на социолошката и 

хуманистичката наука за човекот и општеството, наука што ја изучува културата 

како целост, како специфична функција и модалност на човековото битие. 

Кај некои автори, пак, е забележливо и поистоветувањето меѓу поимите 

култура и цивилизација. Според Фројд, поимот култура го сублимира во себе 

сето она што човекот го постигнал во својот историски развој: „Зборот култура го 

означува сиот збир од достигнувања и институции со кои нашиот живот се 

разликува од животот на нашите животински предци и кои служат за две цели: 

заштита на човекот од природата и уредување на односите меѓу луѓето... Првите 

дела на културата, ако се вратиме многу далеку наназад, биле употребата на 

алати, скротувањето на огнот, изградбата на населби“ (Frojd, 1988: 28). 

Предание- ија – усно прекажување на нешто станато одамна, а се предава 
од поколение на поколение; традиција. 

Легенда - народно предание за животот на некој човек или за некој настан; 
приказна за необична случка; приказна за животот и чудата на некој светец; 
Терминот легенда доаѓа од латинскиот јазик. Зборот legendus, a, um – значи 
нешто што треба да се чита. Во почетокот овој термин се однесувал на 
расказите.1 

                                                 
1
 Маркп Китевски, Преданија и легенди, тпм 9, пд Македпнски нарпдни умптвпрби вп десет  

книги,Скппје, 2011, 15. 
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Во македонското народно творештво значајно место земаат преданијата и 

легендите. Тие имаат многу заеднички елементи  со другите народни приказни, но 

со одредени елементи се одделуваат во посебна група. Многумина истражувачи 

овие народни умотворби и не ги сметале за приказни, туку ги одделувале од 

приказните или ги мешале со обичаите и со другите творби на народниот дух. 

Преданијата и легендите се многу присутни во животот на нашиот човек и 

по кратките фолклорни жанрови сигурно се најпрактикуваните народни 

умотоворби.2 

Во преданијата и легендите преовладуваат елементите на надреалното, но 

присутна е и конкретна граѓа, каква што нема во волшебните приказни, со 

историски и земјописни податоци, истакнати личности, светци, необични животни , 

имиња на градови, населби итн.3 Тоа е затоа што преданијата и легендите ги 

толкуваат причините за неколку културни и историски појави. Тоа бара постепено 

и планско илзожување на материјата поради што изостануваат заплет, 

кулминација и расплет. Нивното етиолошко и есхатолошко својство резултира 

редовно со педагошка поента што ја нема во волшебните приказни. И уште нешто, 

како класично мерило за одредување на поимот на народното предание се зема 

верувањето во вистинитоста (за разлика од приказната која се прифаќа како 

измислена).4   

Самата форма на преданието е погодна за соопштување на најразличните 

човекови зближувања. Во преданијата како што и самиот наслов кажува се 

пренесуваат, предаваат одредени сознанија, одредено искуство. Се работи за 

едноставно излагање, соопштување, искажување на содржината. Започнува со 

соопштување и со него завршува. Поради тоа бројот на преданија е многу голем.5   

Иако по многу нешта се разликуваат од преданијата легендите имат и многу 

заеднички елементи  со нив така што честопати тешко е еден книжевен состав да 

се одреди дали е праданије или легенда, зашто има карактеристики и на едните и 

на другите. 

Во содржината на легендите навлегле и многу верувања, како и по некој 

вистински настан од историјата на одделени места, градови и земји.Во легендата 

целиот материјал е прикажан праволиниски, сите факти се нижат еден по друг, за 

да не информираат или посоветуваат за нешто.6 

                                                 
2
 Маркп Китевски, Преданија и легенди, тпм 9, пд Македпнски нарпдни умптвпрби вп десет 

книги,Скппје, 2011, 5. 
3
 Josip Kekez, Ismena knjizevnost, вп книгата, Uvod u knjizevnosti, 3 prerdjeno izdanje, Zagreb 1983,244. 

4
 Maja Boskovic – Stuli, Usmena knjizevnost kao umetnost rjeci, Zagreb 1975,127. 

5
 Тврткп Чубелиќ, Ппвјест и хистприја усмене коижевнпсти, Загреб 1988,216, 

6
 Маркп Китевски, Преданија и легенди, тпм 9, пд Македпнски нарпдни умптвпрби вп десет 

книги,Скппје, 2011, 17. 
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2.2 Историски и културолошки карактерстики 

 Регионот Мариово го зафаќа крајниот јужен сегмент од Република 

Македонија. Тоа е пространа планинска котлина по средното течение на Црна 

Река, од сите страни обиколена со планини.  

 Овој регион од јужната страна е врамен со шумскиот планински масив Ниџе 

со Кајмакчалан (251 m), а од југоисточната страна се делови од шумскиот масив 

Кожув. Од западната страна, спрема Битолско и Прилепско Поле, го оградува 

Селечка Планина. Северната страна на Мариово кон котлината Раец ја дели 

шумовитата Дренска планина. 

 Површината на Мариовскиот регион7 е околу 1.500 квадратни километри, а 

просечната надморска височина на овој регион е над 1000 m. За оваа област е 

карактеристичен нагласено планински рејлеф, најчесто надополнет со густи шуми, 

како и сразмерно мали долини и полиња според површината. 

 Мариово во најголем дел е под режим на планинска клима, со тоа што по 

одделни сегменти од средното течение на Црна Река се манифестираат и 

влијанијата на типична медитеранска клима. 

 Вкавата конфигурација на теренот и климатските особености, условиле 

главна стопанска дејност во Мариово да биде овчарството, а во помала мера 

експлоатацијата на шуми и рудното богатство. Одгледувањето земјоделски 

култури е ограничено на простор од малите полиња и долинки. 

 Од сите страни оградената котлина Мариово, со околните региони 

Пелагонија, Раец, Повардарието, Островскот Езеро и Меглен, комуницира един-

ствено преку тешко достапни планински превои и преседлини, со што е јасно 

одвоена од главните комуникации во средишните и во јужните делови на Балкан-

скиот Полуостров. Внатрешните комуникации исто така се крајно неповолни и се 

одвиваат по одделни сегменти крај коритото на Црна Река, како и подолините на 

помалите реки во регионот на: Сатока, Градешка Река, Дуњска Река и др. 

 Во опишаните граници на регионот биле често населени повеќе од над 40 

населби од кои денес и неколку не постојат под ударот на турските зулуми, 

миграцијата (migratio - селење) и емиграцијата (emigratio - иселување) и суровите 

услови на живеење. Денес во Мариово ги нема селата: Трново, Врпско, Гудјаково, 

Петалино, Клиново, Туманово, 'Ржаново, Костеново, Лешница, Лисец, Сатока, 

Црничани, Мелница, Пешта и Калиште. 

                                                 
7
 Бранислав Ристески, Градешница: римска вила и ранпхристијански сакрален кпмплекс, Матица 

македпнска, Скппје, 2011,14. 
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Денес во Мариово8 постојат (односно живуркаат) следните населби: 

Вепрчани, Витолиште, Бешиште, Живово, Дуње, Кален, Кокре, Крушевица, 

Манастир, Пештани, Полчиште, Чаниште, Брник, Будимерци, Градешница, Зовиќ, 

Ивени, Маково, Старавина, Рапеш, Орле, Груниште, Рожден, Галиште и Мајдан. 

Споменатите населби спрема народот на Мариово се простирале во Горно и 

Долно Мариово. 

Според територијалната поделба, (власта), административно ги поделила 

на општините: Прилеп - 47,7%, Новаци (Битола) 32,0% и Кавадарци 20,3%.  

За Мариово времето како да застанало. Мариово се уште не е доиспитано. За 

него има доста да се каже, а секое село во Мариово има своја приказна и своја тајна. 

Судбината9 на Мариово низ историјата е поврзана со Прилепската, 

Тиквешката и Битолската област и низ својот развиток изменило неколку 

господари, но повеќе формално отколку вистински. Било под власта на Бугарија, 

Србија, Византија, а за време на Цар Самоил Мариово е во состав на 

Самоиловото царство. Мариово поради својата изолациона положба не само што 

го зачувало своето, туку имало и стратегиско значење и повеќе векови послужило 

како тромеѓе во спречувањето на византиското, српското, и бугарското влијание 

па такво останало до идењето на Турците на Балканскиот Полуостров. 

Историските податоци покажуваат дека после војните на неговата 

територија Мариово останувало препуштено само на себеси, без ничија помош за 

развој на регионот и животот во него. По завршувањето на војните (пред се 

балканските и Првата светска војна) мариовското население почнува да се движи 

и за него се интересни околните градски средини, пред се Прилеп и Битола, а 

секако и Кавадарци, Велес, Скопје, па и надвор од Македонија. Затоа ова 

подрачје е ретко населено, а миграцијата во Мариово и денес трае. 

Мариовската популација нагло се намалува со миграција и емиграција наро-

чито во периодот 1961- 1981 година и тоа дури за 65,2% или дури за 8.741 жител, 

а само за периодот 1961 до 1981 година, за 3.637 жители или 27,4%. Или попула-

цијата на Мариово се намалува од 14.302 жители во 1981 г., само на 4.662 жите-

ли, а за во 1991 година бројот на жителите се намали на 2093 од кои во Прилеп-

скиот дел на Мариово 1140, Битолскиот - Новачкиот 873 и Кавадаречкиот 80. 

Мариово10 е необично по многу нешта. Но најмногу Мариово е необично по 

брзиот процес на миграција на своето население. 

                                                 
8
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Минатиот систем требаше да понуди еднакви услови за развој на сите 

општини, создаде и фондови за развој на недоволно развиените општини. Но 

Мариово од оваа политика немаше корист, бидејќи ова подрчје му припаѓаше на 

три развиени општини, во кои фондови за недоволно развиени подрчја немаше. 

Мариово требаше да го развиваат работните организации кои граватирале кон 

овој терен. Во Витолиште отворила погон конфекцијата „Солидност“ за по неколку 

години да го затвори, бидејќи работна сила повеќе немаше. 

Значи состојбата што Мариово е поделено на три општини е ограничувачки 

фактор за развојот на Мариово и оттогаш во стварност почнале наглите 

миграциски движења чии негативни тенденции сеуште не се запрени. Митра 

Шароска, на научниот собир на тема „Природни и социоекономски обележја и 

можности за развој на Мариово“ 1986 година кој се одржа во Прилеп, во своето 

излагање го рече она што народот го вели „Детето кога има двајца татковци, 

останува без капа“, а Мариово како што е познато има тројца татковци од трите 

општини, па затоа остана без население. 

И покрај се што им се случувало на Мариовци тоа не влијаело на нивната 

горделивост, бестрашност односно подготвеност да се брани својата слобода и 

својата земја. Меѓусебната доверба и солидарноста која ја имало населението во 

овој регион им помогнало да имаат убав соживот.  

- Недоверливи спрема другите, меѓу себе доста солидарни и несебични во 

згоди и незгоди, постојано ведри и шеретски настроени, говорливи и 

достоинствени, тврдокорни и издржливи во тешки моменти, самоуверени во 

себеси и во своите творечки можности, скромни и задоволни со она што го имаат, 

но секогаш оптимисти во животот и иднината, надарени во својата физичка 

убавина, природна итрина, но и скромни во своите искуства и знаења, вака 

сликовито и дословно ги опишува Јаќим Синадиноски. 

Во Мариово имало, а и се уште постојат поголем број на цркви и манастири 

кои датираат уште од раниот и подоцнежниот средновековен период како и од 

времето на византискиот период и Римјаните. Познати се Чебренскиот манастир и 

Свети Илија (1872) кој бил доста богат, во Кокре црквата Свети Дух, во Дуње Св. 

Димитрија. Во ова село уште во 1880 г. имало и училиште. Во Пештани Св. 

Ѓорѓија, во Вепрчани Св. Спас, а во Крушевица Св. Арханѓел. Чебренскиот 

манастир Св. Димитрија бил најпознат и за време на Турците најбогат. Тука 

работело и ќелијно училиште на старословенски јазик. Полчиште располагало со 

своја црква Св. Спас уште во 1892 год., а Бешиште со две цркви Св. Илија и Света 

Петка и со свое училиште. Исто така и Жиово имало и денес има две цркви Св. 

Петка и Св. Илија. Во Врпско Св. Арханѓел, а и во Книно така се вика црквата. 

Во Мариово имало доста заостанати културно - просветни состојби. Се до 

1908 година имало 1-3 училишта и скоро лишено од престој на интелектуални ра-
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ботници. Мариовското население во сосема ограничен број стекнувало образова-

ние во училиштето во Витолиште кое постои од 1824 г. и кое служело како расад-

ник на просветата во цело Мариово и заедно со ќелијното училиште од Чебрен-

скиот манастир продуцирале учители и попови со доста ограничени знаења.  

Влијанието на грчката црковна пропаганда најголемо било во селата: 

Бзовиќ, Груништа, Будимерци, Старавина, Градешница и Петалино. 

Мариово соочувајќи се со сите проблеми за развој и сите влијанија од други 

држави  и заедници успеало да го зачува својот автономен развој, создавајќи свои 

особени психолошки карактеристики, локални говорни црти, поинакви носии и 

обичаи, благодарение на непосредното влијание на специфичната географска 

средина и со посредување и учество на одредени социјални фактори. 

При склопувањето на браковите Мариовци се одликувале со вистинско 

селектирање кога синот треба да избере невеста. Родителите имале важна улога 

во бирањето. Девојката се ценела по фамилијата (морално исправна), да биде 

беспрекорно здрава за да може да товара и растовара, да има голем пород. 

Ваквите особини од родителите се пренесувале на ергените и девојките, па така и 

се задржале здравите семејства и до ден - денес. Мариовци и денес поаѓаат од 

поговорката па велат "куче да е од сој се бара". 

Истражувајќи како функционира денес мариовското семејство се доаѓа 

дозаклучок дека ја нема дисциплината која била негова карактеристика, а пред се 

пичитувањето на постарите.  

При посетите на мариовските села и средбите се локалното население се 

забележува дека шеговитоста и мудроста сеуште се нивни главни карактеристики.  

 Како и да е, Мариово со своите историски збиднувања, со своите природни 

богатства,залужува да се надмине миграцијата, самата преостаната популација 

повеќе од сите останати фактори треба да се ангажира во анимирањето на 

развојот во просторот и створи услови за подобро, поквалитетно и 

подостоинствено живеење. 

На овие страници ќе ги обработиме и некои од етнолошките и фолклорни 

карактеристики на подрачјето, посебно на легенди и преданија поврзани со 

Мариово, конкретно со местата Градешница, Старавина и Зовиќ. 

Ристе Николовски е еден од мариовците, кој иако иселен од тој крај, сеуште 

му е многу посветен. Тој е еден од луѓето што години на ред ги организираше 

Научните симпозиуми за Мариово и Меглен и е автор на голем број на трудови 

посветени на оваа област. Зборувајќи11 за денешниот животот во Мариово и на 

мариовците тој вели дека сите „церемонии“ што се случувале во животот во 
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Мариово пред педесетина години исто се одвиваат и денес. Разликата е во тоа 

што тогаш поголемите мариовски села имале по неколку илјади жители, а денес 

истите имаат по дестина старци кои живеат во нив. Сите свадби, крштевки, се што 

се правело во Мариово, се правело по мариовски обичаи, тие вереојатно и денес 

би се правеле по истите обичаи, но години нема свадби и крштевки. Иселувањето 

всушност го запре спроведувањето на обичаите во мариовско. А и денес кога ќе 

појдат мариовците на своите родни огништа и кога ќе прославуваат одреден 

празник (слава, именден, верски празник) го прославуваат исто како што ги 

прославувале нивните баби и дедовци. Порано за селската слава на сред село се 

играло по цел ден ора и се веселел народот. Денес кога ќе се соберат селаните 

(дојдени само за славата) повторно ќе изиграат оро, но сека само час или два, 

многу пократко отколку порано. Треба да се каже дека голем дел од мариовските 

манастири и цркви ги празнуваат своите слави, денови на цркавата или 

манастирот, и тие секогаш се масовно посетени. За одбележувањето на овие 

празници секогаш има домаќини, лица кои се задолжени за организацијата на 

прославата, треба да се каже дека секогаш има кандидати кои се пријавуваат за 

наредната година , а не се ретки и манастирите на кои и за неколку години 

унапред се знае кој ќе биде домаќин.  

За начинот на живеење на мариовците кои го напуштиле Мариово, односно 

колку тие го чуваат дијалектот, локалниот говор, и семејната и селската традиција 

се вели дека се едни од ретките што се верни на јазикот и обичаите. Имено и 

денес кога ќе се сретнат двајца мариовци, иако се иселени пред скоро пола век од 

Мариово, веднаш почнуваат да разговараат на својот јазик, дијалект. Кога се 

заедно начинот на живеење им е многу близок на традиционалниот. Но кога се 

преселени во друга средина (град, држава и сл.) и живеат заедно со луѓе од друга 

средина знаат да прифатат и дел од начинот на живеење, празнување како свои, 

ги асимилирала средината. Што се однесува до смејните односи мариовските 

семејства и денес имаат голема почит кон хиерархијата во семејството и 

фамилијата. Се почитуваат навиките за покажување на почит кон постарите и сл.  

Ристе Момоковски12 кој потекнува од мариовското село Градешница, 

поранешен градоначалник на општина Старавина, раскажува дека и денес 

мариовците ги имаат своите навики во секојдевниот живот на почитување на 

семејството и природата. Вели дека сите мариовци кои живеат во околните 

градови како Прилеп, Битола, Кавадарци и слично ги користат слободните денови 

да ги посетат родните огништа. Особено во лето било поизразена посетата на 

селата, а има некои кои во пролет доаѓаат во местата и остануваат таму до доцна 

есен. Начинот на живеење е задржан, се живее традиционално. Луѓето од овој 

крај скоро сите си ги имаат обновено куќите и сите празници наместо на други 
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места одат таму. Што се однесува до фамилијарните празници како славите, тие 

кои останаа во мариовските села, си ги слават и денес, а тие пак што се иселиле 

на пример во Битола или некој друг град си ги земаат славите што си ги славеле 

во селото, остануваат верни на смејните обичаи. Тие што се останати во селата 

сеуште произведувале храна на ист начин како и нивите родители. 

Карактеристични се сирењата од овој крај и секако медот. Медот е посебно 

карактеристичен, мариовската пчела била најтрудољубива во Европа и медот бил 

посебно квалитетен бидејќи овој предел е многу чист.  

Актуелниот градоначалник (2014 

година) на општина Новаци, Лазар 

Котевски, прави напори за задржување 

на населението во мариовскиот крај, 

стимулирање на враќање на жители во 

некои од нив од една страна, а од друга 

страна вложува многу енергија и 

средсвта од општината и донатори да го 

направи мариовскиот крај привлечен и 

за туристи.  

- Мариово ни е уникатен предел,13 

чиста еколошка средина, а 

традиционалните вредности сеуште се зачувани во тој дел, посебно 

традиционалното подготвување на храната. Ретки се краевите во Македонија каде 

што традицијата се негува на толку високо ниво. Општина Новаци превзема 

активности да обезбеди што подобри услови за живот во мариовскиот крај, со што 

би се задржало постоечкото населени, а секако да создадеме услови и за 

повраток на дел од тие кои се иселиле. Старосната граница во тој дел е доста 

висока, а имаме и доста куќи кои се отстапени на општината, со одлука на совет 

ги даваме бесплатно на подолгорочна концесија, се со цел малце економски да го 

поттикнеми тој дел, и да извршиме повраток на население. Има заинтересирани 

од нашите иселеници во Австралија кои сакаат да вложат во мариовскиот дел. 

Ние имаме соработка и со Долна Нормандија и сакаме да го спроведуваме и 

руралниот туризам. Од наша страна сакаме да создадеме подобри услови во 

инфраструктурата. Да се поправат патиштата, водоводи, а понатаму ако може и 

канализација. Гледаме голема перспектива во мариовскиот дел бидејќи тој е 

еколошки чист и има заинтересирани тур оператори да носат туристи во овој крај. 

Главен проблем ни е регионалниот пат од селото Рапеш до селото Старавина. Се 

надевам дека ако не оваа, тогаш наредната година ќе го решиме овој проблем, тој 

е влезен во програмата на Владата. 
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Општина Новаци, особено мариовскиот дел располага со доста културно 

наследство. Општината има 59 цркви, 39 манастири и неколку параклиси. 

Ланската година заедно со грчката општина Алмопија добивме еден европски 

проект.  Проектот се вика „Жива историја, жива природа“. Овој проект вклучува 

реставрација на црквата св. Димитрија во село Градешница, реновирање и 

санација на куќата на мариовскста хероина Калеш Анѓа во село Старавина, 

санација на мостот во село Зовиќ и уредување на 3 патеки во Мариово. Овие 

активности се во тек, а ние веќе добивме и нови средсва од Европската унија за 

продолжување на проектот. Ќе продолжиме и понатаму, главна цел ни е развој на 

мариовскиот дел бидејќи урбаните средини се доста пренатрупани, мислам дека 

развојот и животот понатаму треба да го бараме во руралните средини. 

Во мариовскиот дел традиционалните – верските празници сеуште се 

одбележуваат и тоа на истиот начин како што се празнувале и порано. На пример 

во урбаните средини визитата е 3 саати, а во Мариово тоа трае 3 дена. Гостите 

доаѓаат од вечер, па целодневен престој па спиење, сеуште е задржано. 

Традиционалното функционирање на семејството, во кое се почитува 

секогаш најповеќе најстариот сеуште функционитра во Мариово. Децата 

беспрокорно ги слушаат и почитуваат своите родители и имаат одлична поддршка 

меѓу себе. Луѓето од овој регион се многу единствени.  

Сакаме Мариово повторно да биде живо, да има население, но сега и да 

има и многу туристи – вели градоначалникот Лазар Котевски. 

По повеќе од две децении во 2013 година во мариовскиот крај имаше 

свадба. Имено селото Зовиќ во кое живета дваесетина жители се слушнаа зурли и 

тапани се заигра свадбено оро. Семејството Секуловски кое има корени од Зовиќ 

правело свадба. Свадбата се направила по сите обичаи. Прво младите се 

венчале во црквата Свети Никола во селото, а потоа заминале во срцето на 

селото, на веселбата каде имало музика, масите биле полни со јадење и пиење, а 

авион летал над селото и пуштал летоци. Младоженците биле многу возбудени. 

Всушност ова било свадба помеѓу Валентин и Џенифер. Таткото на Валентин е од 

Зовиќ, а мајката од Скопје, додека Џенифер има шпанско-италијанско потекло. 

Градоначалникот на Општина Новаци смета дека зовичката свадба треба 

да стане традиција исто како и галичката, а за тоа ќе треба да се направи цела 

инфраструктура. Тој веќе испратил апел до сите иселеници од овиј крај за 

организирање на Зовиќка - традиционална свадба. 

Оваа свадба и оваа идеја на градоначалникот Лазар Котевски отвораат 

нови можности за зачувување на традицијата и развивање на турзимот и животот 

во Зовиќ и Мариово.  
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2.3 Мариово во фолклорот и животот на фолклорот во Мариово 

Фолклор (Folk+lore) е англиски збор и означува народно знаење. Според 

В.Д.Томс (V Tomhs) поимот фолклор треба да се употреби во својство на: а) 

култура ( ликовното обликување, занаетчиството,костимите, архитектура), б) 

разни движења и игри, в) обичаи, верувања, народна медицина, религија, разни 

занаети итн. Овој поим, во енциклопедиски размери, ги означува различните 

аспекти на традицијата на културата или поконкретно тој поим ги означува 

традициите од усмената народна книжевност, музиката, ората и танците, 

драмските и ликовните творби создадени од народот. Зборот фолклор го 

употребил В. Томс во 1864 година во англиското списание The Athenaeum 

мислејќи со тоа да го дефинира народносто знаење, искажано преку народните 

навики, обичаи, обреди, верувања, песни, ора, танци, пословици, поговорки и 

други форми на народно творештво кои се создаваат на одредени места и во 

одредени средини и народи. Во буквален превод, според овие докажувања овој 

поим означува  народно знаење, додека Томс го употребува со означување на: 

традиционалните верувања, легенди и обичаи  сочувани кај простиот народ. 

Додека Д-р Кирил Пенушлиски под поимот фолклор го подразбира усното народно 

творештво на широки народни маси, што го одразува нивниот живот во неговите 

различни пројавувања во зависност од материјалните и социјалните услови и 

историскиот развиток на тој живот.14  

Народните умотворби, го содржат целиот живот на народот. И 

македонските народни умотворби, пеат и раскажуваат за сите аспекти на животот 

на македонскиот народ, ги опфаќа неговите главни занимања земјоделството и 

сточарството, но и за занетчиството, печалбарството и сл.15 

Во нашиот народ постоеле, се раскажувале и се пренесувале од колено на 

колено многубројни преданија и легенди, некои од нив го продолжиле својот живот 

до нашава современост. Тие имаат заеднички елементи со другите народни 

приказни, но со одредени елементи се одделуваат во посебна група. Собирачите 

на македонските народни умотворби, за жал, не им обрнувале големо внимание 

на овие видови народни умотворби. Поради тоа фондот на собраните преданија, 

легенди и верувања не е многу голем и не е соодветен со нивната раширеност и 

популарност во средината на народот. Сепак првите објавени преданија и легенди 

и припаѓаат на првата генерација македонски собирачи.16  

 Честопати се прашуваме, како е можел народот, за кој велиме дека во 

изминативе векови бил без услови за образование да создаде такви совршени 

                                                 
14

 Кирил Пенушлиски, Прирпдата на усната нарпдна книжевнпст. Литературен збпр, Скппје, 1961 стр 9-14. 
15

 Маркп Китевски, македпнски нарпдни умптвпрби,Микена – Битпла, 2008, 9 стр. 
16

 Игпр Тасевски, Преданија за Прилеп и прилепскп, ВРВ – Прилеп, 2014, 16. 
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литературни форми На кои можат да му позавидат и најголемите мајстори на 

литературата. Причината секако е во талентот на поединецот и искуството на 

колективот.17 

 Преку овие наши патувања сакавме да откриеме колку народот и денес ги 

памети и раскажува преданијата, легендите и другите видови народни умотворби 

кои се раскажувале во овој регион пред 100 и повеќе години. Што напишал, во 

врска со тоа, Марко Цепенков, Марко Китевски, Танас Вражиновски, Трајко 

Огненовски, Цане Здравковски и други македонски автори. Што е напишано во 

зборниците на трудови од конференциите посветени на Мариово.  

  

                                                 
17

 Маркп Китевски, Македпнски нарпдни умптвпрби,Микена – Битпла, 2008, 5. 
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2.3.1 Мариово - предание за настанок на името18 

Во времето на заробувањето на Македонија од Турците, еден паша шетал 

низ сите села низ Мариово, како се сметаат дваесет и пет села мариовски. Дошол 

до селото Вепрчани. Бил распореден кај еден најбогат човек во селото. Имал тој 

ќерка. На пашата ногу му се бендисала ќерката на газдата и му предложи да му ja 

даде за жена. Татко и на девојката се бранил, дека е тој рисјанин а овој e друга 

вера. Пашата: 

 - Ако не можиш милом ќе биде силом, ке ти ja земам девојката! 

Tогај таа го предоитрила пашата: 

- Ако направиш едно добро за ова наше место, ќе те земам јас! 

- Што сакаш? - рече пашата. - Jac ќе направам, само да дојдиш со мене. Е што 

сакаш? 

Сакам од местото Полошки манастир, Селечка Планина до селото Брод - 

битолско, планината Ниџе, Козјак до кaj што држе, тој предел да остане рајатско 

место, да не идат Турци тука. 

Пашата имал голема власт и направил еден таков тестамент. Викнал 

адвокати (муфтоi) и го прочитале документот. Девојката морала да тргне за 

пашата. Тргнале со пратњата што а водил тој. Toj водил вojcкa и тргнале да одат 

према Прилеп, према селото Дуње. Девојката се подготвила уште не кинисана. Си 

наострила еден нож, ние мариовците го викаме кркле, што и стрижиме овците. 

Тоа е најостро оружје кое што се наоѓа, си го зема скришум. Адетот на Турчинот 

му бил да ја качи на коњот зад него. Тргнале према селото Дуње, тоа е место 

наугорница и кога дошло веќе да излезат на угорницата тaja кркликот си го 

закачила в среде себе, си извршила самоубиство. Со удирањето со кркликот 

паднала од колот и Турците застанале. Не знаат што да прават сега и се 

популиле. Taja паднала, со паѓањето од коњот уште повеќе се удрила и умрела. 

Да се враќа пашата, да го зема тестаментот што го дал да остане местото кое го 

означило од Полошкиот манастир, целата Селешка Планина, до селото Брод, 

Ниџе, Koзјак и Железна Врата, му било срам и си и потерале коњите и избегале. 

Девојката се викала Maрија и по нејното име останало местото кое и 

денеска се вика Мариово. После отидувањето на пашата и останувањето на 

името Мариово останала земјата pajaтска. Долго време Турците не дошле во 

Мариово да го наследат со чивлизи и турско население, тука управувале земски 

кметови. Првите земски кметови биле од селото Вепрчани, селото Манастир, 

Старавина и Витолишта. Тие се менувале со избори и така долго време останале, 

само и тие не биле многу добри и тие правеле нереди, као што и Турците правеле 

нереди и тие имале хареми и така натаму. 

                                                 
18

 Танас Вражинпски, Македпнски нарпдни преданија, Матица македпнска Скппје, 2009, 208. 

http://www.itarpejo.org/churches/humor/55-mariovo-predanie
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2.3.2 3мејот и девојката од с. Старавина19  

Едно време не знам пред колку години дедо ми расправаше една прикаска. 

Он ми кажуваше дека некое време си имало змеови како човек да шетат. Змејот 

би истиот као ние што сме. Дошло времето тамака у битолското село Старавина ja 

бендисал змејот некоја девојка и фаќа ja окрадува. Ja открадол, ja занесол во 

планината. А Змејот ка ја откради момата мајка му му ja плакала, ja пустила. 

Стана една година, две години, не можеа да ja најдат никаде. Каде ja однесе, што 

ja стори? Змејот оди за во Солун, зева за да ja рани. Змејот оди во Скопје, за да ja 

рани. Дошло времето добиле чедо. Добиле чедо и детето таму у пештерата си 

ране. 

Едно време ловачите од село Старавина, Градешница одат по лов зимно 

време и по планината како оделе ja нашле момта у една пештера. Ja нашле со 

дете машко и тамака питат, рече: 

- Шо, мори, правиш тука? 

- Ништо - рече. 

- Ми каде е момчето? Кој те фати, кој тој? 

Рече: 

- Змејот! 

- Ми каде е он? 

Рече: 

- Во Солунското, не знам. 

- Море, ел си со нас за дома. 

- А, не можам, ja ми го детето, цело дете, как да го оставам. Ме ране, секое нешто 

ми носе. 

Се чудиле лудите, се чудиле и неќе да си дојде. И да си дојде пак ќе ја 

земе. 

Вие ловачите станват, си идат. Си идат дома у селото. Му викат на мaјка му 

на момата: 

- Baкaj, вакај. Ќерка ти е на филан место и дете има. Maјка му и послушува и 

станува. Одат со ловачите тамака и ќерката ја виде: 

                                                 
19

 Танас Вражинпски, Македпнски нарпдни преданија, Матица македпнска Скппје, 2009, 298. 

http://www.itarpejo.org/churches/humor/53-zmejot-i-devojkata-od-staravina


18 

 

- Ќерко - рече – шо прајш? 

Го зеват детето го милува, го пусте, как да бега? 

- Maјко, и да бегам, пак ќе ме фате. 

- Ми чаре? 

- Чаре, мајко, ништо. Не можам од него да куртулам, туку така било речено од 

бога и он е. Кути човек е вој. Еве колку пари има. Ќе зеве пари, ќе оде во Прилеп и 

ни накупва работи! 

Му вели мајка му: 

- Синко, ти многу така со политика, со туку со друго да можеш да го питаш од шо 

му е смртта? 

За да го отрујат. 

Дошло времето некоја година, две, му веле: 

- Бре, мажо, смрт за тебе нема? 

- Е, нема! - рече. 

Кога он си идел од Солун и од друго место она му наполнувала едно ведро 

вода и се криела кога си идел он, за да не ja најде на вратата. Ако ја најде ќи ја 

испие неја. Ќи се скрие во дупката, а две ведра ќе му ги кладе тамака со вода. Туп 

едното, туп другото, ќи си ги испије и тогин ќе оде при таа. 

- Е, добро - рече - jac вика, жено, да ти кажам мојта смрт е од една ока сол. Да ми 

клајш во ведрото кога си идам, да го кренам ведрото и да го испијам. Е, таа ми е 

смртта. Друго - вика - нема за мене смрт. 

Дошло времето и мајка му на мома станува и оде при неа: 

- Е, мори, ќерко, научи, шо не? 

- Мајко - веле – нејната смрт била од една ока сол. У ведрото да му ja турам да се 

напије - па да умре. Инак нема смрт за него. 

И му рекла: 

- Синко, jac ќе ти донесам една ока сол. 

И си оде мајка  му. Зеве една ока сол. По неколку време му ja донесува. Boj 

шетал, не стоел ич тамака, за да виде кој иде, шо иде. И му ja дава солта. Ja 

клава жента солта во ведрото. Ja изматува у водата и му ja клава на вратта у 
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пештерта. Ка дојде времто, си дојде. Го крева ведрото, го испи. Едно го испи и 

фрли очте од кaj жена му и од кaj детто и му рече: 

- Aj, да даде господ камења да станте! 

И како ги проколна, така станаа камења и ден денеска се у таа пештера. 

Дедо ми ja кажуваше, во наште планини. 

 
2.3.3 Змејца - с. Градешница 20 

Змејца е една пештера во реонот на мариовското село Градешница 

Местото некогаш се викало и Змејова дупка. На Петровден тука, во пештерата 

има и снег и мраз. Старите се спуштале со гранки во пештерата и земале мраз. Во 

пештерата некогаш живеел змеј. Тој имал жена која се викала Јана Под 

пештерата, во месноста Добро поле имало езеро во кое живеел друг, воден змев. 

Двајцата змејови не се поднесувале и постојано се карале. Оној од езерото, кој 

бил помлад и поубав, постојано му викал на другиот змев: "Ти се криеш како пес 

во пештерата! Излези ако си маж!", а овој му викал на водениот змев: "Ти лежиш 

во тиња како свиња!" и еднаш почнале да се бијат. Се тресело се наоколу. 

Водениот змев паднал на земја и тогаш Јана, која брзо се вљубила во него, на 

мажа си му стапнала на појасот за да го спаси. Но се исплашила и летнала да 

бега. Имала крила и брзо летала. Мажот и фрлил со дрвена рачка за да ја удри, 

но не ја удрил. Рачката паднала на местото што сега се вика Рачковец, по 

дрвената рачка на змејот. Јана летала натаму и видела црвени дренки како светат 

на сонцето. Посакала да касне и слетала над дренот. Нејзиниот маж - змеј кренал 

голема плоча и ја фрлил врз неа Јана останала мртва под плочата Плочата и сега 

постои и народот ја вика Јанина плоча. Плочата наликува на гробница и кај 

народот постои пиетет кон убавата и несреќна Јана Никој не ја оскврнува и никој 

не јаде од дренките кои и сега ги има наоколу. Гледаме дека и оваа легенда ја 

сочинуваат три легенди. Првата е за двајцата змејови, втората за месноста 

Рачковец и третата за Јанина плоча. 

2.3.4 Дошов камен - с. Градешница21  

Некојси Дошо бил козар, пасел бројно стадо кози. Имал и крупни прчови. 

Некои биле поголеми од Дошо. 

Кога еднаш Дошо, пасејќи ги козите, се искачил на еден висок камен, 

истрчал еден прч и му ги ставил предните нозе на рамена, во знак на блискост. Но 

                                                 
20

 Дпне Панпвски, Лагенди пд Марипвп и Меглен, пбјавненп вп Збпрник, Фплклпрпт и етнплпгијата вп 
Марипвп и Меглен, Прилеп 1994 гпдина, 113 стр. 
21

 Дпне Панпвски, Лагендипд Марипвп и Меглен, пбјавненп вп Збпрник, Фплклпрпт и етнплпгијата вп 
Марипвп и Меглен, Прилеп 1994 гпдина, 112 стр. 

http://www.itarpejo.org/churches/humor/223-zmejca-gradesnica
http://www.itarpejo.org/churches/humor/221-dosov-kamen-gradesnica
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Дошо не можел да се додржи од тежината на прчот и се струполил од каменот - 

паднал врз остри помали камења и останал на место мртов. Така го загубил 

животот на остриот камен кој е како делкан. Оттогаш каменот градешничани го 

викаат Дошов камен. 

2.3.5 Пешта - с. Градешница22  

Пешта е тумба над селото Градешница, на северната страна. Таму имало 

римска населба, беден и кула, има ѕидишта кои биле ѕидани со вар и песок. 

Влезот на тврдината и бил од кај исток. Имало и црква од која денес можат 

да се видат основите на ѕидиштата. Во турско време тврдината била неосвојива и 

со големи сили Турците напаѓале, но не можеле да ја освојат и да ги покорат 

нејзините жители. Тајната им ја открила една баба. Таа им кажала дека жителите 

на Пешта земаат вода од спротивната планина и дека ако им ја пресечат водата 

тие сами ќе им се предадат. Вода пештанци носеле со подземен канал од 

месноста Ќутова мочара, некаде по месноста Кравица. Бабата морала да им каже, 

зашто Турците го тепале мажа и. Им рекла: "Земете една маска, чувајте ја без 

вода три дни и три ноќи и одведете ја таму. Таа ќе ви каже каде минува водата 

под земја".Така направиле. Ја нашле и ја скинале водата над месноста Брен и 

таму направиле чешма, извор кој и денес има ладна планинска вода. На Брен има 

манастир и се оди таму за Свети Илија на светецот му носеле курбан. Манастирот 

постои и денес. 

2.3.6 Итар Пејо 

 Трајко Огненовски посветен на проучувањето на ликот на Итар Пејо трагајќи 

низ светската и македонската литература открива дека ликот на Итар Пејо се 

спомнува уште во 1862 година повикувајќи се на информациите дека најголемите 

собирачи како Шапкарев и Цепенков во исо време 1862- 1865 година ги собирале 

приказните за Итар Пејо.  

Според народните кажувања Итар Пејо бил роден во с. Градешница – 

Мориовско. Нашите напори да пронајдеме докази, од документарен и материјален 

карактер, беа неуспешни. Во с. Градешница има жители кои  сметаат дека се 

потомци на Итар Пејо, но тоа е само што им кажувале нивните дедовци и 

предедовци. Тодор Гулевски, актуелен градоначалник на општина Старавина 

(1996 година) тврди дека лично тој е пра правнук на Итар Пејо, дури и го покажува 

гробното место на итроманецот. Неговите тврдења одат до таму што тој „ги знае“ 

имињата на потомците на Итар Пејо – синовите и ќерките, како и внуците и 

правнуците. Најголема грижа на пра-правнукот е да направи споменик на Итар 
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Пејо токму во неговото родно село Градешница, како што вели, за да се знае и 

памети дека овој итрец се родил и израснал токму на мориовските простори.23 

Појавата на Итар Пејо во Мариово не е случајна. Оваа флотантна група е 

позната по својот весел карактер, итрост, знајност и умешност, да се искажуваат 

со јазикот на хуморот. Тоа го потврдува и Војислав Радовановиќ во записот: 

„Луѓето се познаваат по зборо!“ како мајката ја подучува својата ќерка да ги 

распознава луѓето „... а ако лаги и смешки прикажуваат, ако се шага бијат и мајтап 

прават мајтапчие, и ако пцуват и мислат страмотно, никој друг’ народ не мож’ да 

биди тија се Маријовци!“24 

Итар Пејо е типичен претставник на селската итрост и мудрост, спротивно на 

Настрадин – оџа – одраз на градската и духовна моќ. Во времето на појавата на 

Итар Пејо македонскиот народ, главно, живеел по селата, кој, по својата 

духовност, итрост, знаење и сфаќање бил типичен македонски селанец.25 

2.3.7 Демирхисарска верзија за потеклото на Итар Пејо26  

Пред сто-двеста можеби и повеќе години Итар Пејо се родил во 

с.Железнец, каде реката Црна на селаните им е истум до газот. 

Копилешката Стојна, лична, прелична, бендене девојка, аѕер за мажење, 

беше останала тешка (бремена н.б.) и самага не знае од кого зашто многумина 

беше се тркалале со неа кај бучалото (изворот) на Црна Река. Кутрата Стојна како 

и растел мевот (стомакот) така се срамела и страшела од татка си. Кога дошло 

време за "олеснување" (породување) таа отишла кај бучалото, писнала колку глас 

е држи и нешто вреснало и се слизнало меѓу ноѕе. Ќе беше го стапнела ако не го 

слушнала врескањето на детето. Го завиткала во лисја и тревишта и го скрила во 

џбунот покрај дувлото. Вечерта кога темницата го покрила селото таа го 

наместила на една леса и го пуштила по вода. Оттогаш немало потраг од 

врескалото. 

Кутрото детенце качено на лесата се меткало од камен до камен мо реката 

се пикало во вртлоците и по месец два матните менливи води го одмеле се до 

Мариово, до Завојот. My се наполнале очињата, ушињата, носето со кал, песок и 

други матежини. Дење се потпикнувало во вртлоците, а ноќе, кога месечината го 
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одбележувала патот лесата се мрдала и така стигнал до еден вртлог, пред едно 

суво врбово стебло што ја попречувало реката. Претало, претало детулето ама 

ништо-си останало во вртологот ноќе спиело а дење пискало колку глас го држсло 

што би рекле барало помош. Стојан, овчарот на Мигревци во Ивени, родум од с. 

Градешница, како што ги навраќал овците покрај реката слушнал детски 

пискотници и се стрчал кон реката. Кога се поткачил на сувата врба и што ќе види: 

"детуле, цело помодрсмо". Брзо-брзо се маведнал го грабнал и го свиткал во 

гуната. Било приквечерина, заладувало, а ваму есено време: врнело шушлек-

дожд мешано со снег. Стојан се извардил да не го видат и се затскрил под едно 

дрво, та ја отворил гуната, го подзачистил детулето од калта, му извадил едно 

чудо песок од устата, ушите, носето а тоа кога збрало душа вреснало. Отишол до 

другиот овчар, што бил близу, го замолил да ги приварди овците и колку душа го 

држело трчал се до Градишница кај жената. "Жено, привикиал, Господ не сакал и 

ни пратил детуле". Тие си немале пород та Стојаница се израдувала до немај 

каде и брзо-брзо го скрила детулето. Така беше го криела од "Криви очи" рамно 

девет месеци. За да биде тајното вистинско како велела таа, се преселила на 

котари кај Стојана и секое слегување во селото клавала по едма перница под 

клашенци покажувајќи се тешка пред жените селски. Кога дошол денот таа го 

истопорила малото пред селаните. Тие беше се измачудиле од неговата 

големина. Митрејца чешитката во селото едно погледнување извикала "Божеле 

колкаво дете! Ами кај го носеше мори сестро?" се прекрстила. Мајката се фалела 

оти уште во меот тоа јадело сланинки и бакрданик и миело млеко козјо зато уште 

со раѓаето имало и заби и коса. На Пејо името му го клал дедо Петко, да бил умен 

и среќен како него. He го однесле ни в црква, нити кај матичарот. Го гледале како 

очите свои што се вели. Што побарало тоа имало. Го намравиле дебело како 

цуце, го разгалиле а тоа се сторило ми лук ни киселима. Затоа честопати ќе 

речеше Пејо во одминатите години: "To шчо не зна да работа се криви татко и 

мајка оти не ме оставаа ни сламка да крена". 

Митре таткото остаре, обеле, се подгрбави и го јадеше јанѕа за тајната што 

ја чуваше во себе. Веќе беше изнемоштен и одвај ги распознаваше луѓето. 

Лежеше цела една година на постела кај плевната. Го повика Пејо и почна да 

блада. He се разбираше ни самиот себе. Пејо ја вртеше жално глаучката, ронеше 

солзи и рикаше од жал за татка си. Митре склопи очи замина иа оној свет и не 

успеа да ја каже вистината. Ha неделата пo умирањето на Митре и жена му 

дамлоса и умре. И таа ништо не кажа, ја однесе тајната в"гроб. 

Лична Стојна седна чупа уште две-три години. Изроди уште две деца и ги 

фрли по реката Црна. Потоа ја мажија во Прибилци кај чорбаџијата Богослав. Тој 

ја зеде за синот Дамјана десетина години од неа помал. Направија свадба за 

приказ. Ја наружаа се со златници: гушници, обетки, руба срмајлија. He роди 

повеќе. Нити погледна во реката Црна зашто и се ококорувале некои детски 
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очиња и и се завртуваше умот. Мажот и кога порасна замина во Стамбол на 

печалба. Таа остана сама со свекорот оти свекрва и умре на зелено од муабетите 

селски за невестата и мажот и што си ги копале очите. Целата општинска власт 

коначеше кај нив. Стојна си беше бела-црвена. Мезе за вдовците селски, за 

шумарите, даскалите, за жандармите, на ајдутите и комитите посестрима. Се 

прикажуваше оти на рамо клала пушка берданка и кај изворот на реката Црна 

преноќувала. Убивала Турци-поганци од реда. Власта дала потера и награда за 

оној што ќе ја убие или жива донесе. Ама не ги добил златниците никој оти трупот 

и го нашле во Црна дури кај селото Градиште. Една вечер таа... така се наведнала 

на водите пенливи и се стаписала: гледа очиља на детуле каде се џарат во неа. 

Излегуваат од водата две рачиња и ја прегрнуваат. Таа се подала, паднала и не 

станала. И таа не ја кажа вистината за Итар Пејо. По раскажување на Мито 

Врбовски од с. Прибилци, тој сказната ја слушал од дедо му, а тој од неговиот 

татко, кој бил комита во четата на Јордан Пиперката. (Забележано во 1986 година 

од авторот во с. Прибилци, Демир Хисарско). 

2.3.8 Топонимите во регионот на Градешница, Старавина, Зовиќ27 

Баба е месност помеѓу Старавина и Бзовиќ. Тоа е всушност едно мало ридче. 

Кај народот постои уверување дека месноста го добила своето име по една зла баба 

која загинала од гром на тоа место. Бог ја казнил кога еднаш ја сретнал на ритчето. 

Бабари се наоѓа северозападно од Старавина, на патот за селото Бзовиќ, кај 

ритчето викано Баба. На Василица тука се сретнале бабари од Старавина и Бзовиќ и 

се испотепале. Имало доста мртви. Во нивна чест тоа место се вика Бабари. 

Самовилец е местото помеѓу Старавина и Груниште. Некогаш тука се криеле 

самовилите и се верува дека некој старавинец имал големи маки со самовилите. 

Светецот или Лешница. Светецот е карпа на која има голема фреска на св. 

Никола. Каменот е налик на стреа и не го фаќа вода и ветар. Пред двесте години на 

ова место било селото Лешница. Лешница било ограбено и запалено, а населението 

побегнало во леринското село Воштарани. Неодамна дошла една жена во Старавина 

која тврдела дека нејзината мајка била од селото лешница. Селото се наоало до 

сегашната река Лешница. 

Душогубец висорамнина кон Градешница, богата со дабова шума. Некогаш 

тука смрзнала група луѓе и така загинале. Оттогаш местото го носи сегашното име 

Душогубец.  

Пешта рид меѓу Градешница и Старавина. Има и пештера. На самото место и 

денеска се наоѓаат стари римски пари што говори за тоа дека тука некогаш имало 

населба. Можат да се најдат и остатоци од градби. Во таа дамнешна населба 

живееле Славјани.  
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Плеќана Грмада е месност помеѓу селото Градешница и некогашното село 

Прдливка. Тука се собирале девојки, а доаѓале и од селото Грмаѓе. Си ги плетеле 

косите и правеле плетенки, затоа месноста се викала Плеќана Грмада или Меќина 

Грмада. 

 

2.3.9 Тајната за вечната младост 

Според кажувањата на жителите на мариовското село Старавина, оној кој ја 

има амајлијата направена од две треви кои можат да се најдат само на врвот на 

Кајмакчалан на планината Ниџе, ќе остане вечно млад, убав и ќе го прати среќа. 

“Тревите ги викаат копида и топида. Едната од нив се вика тревата што 

бега, бидејќи не може да ја најде секој што ја бара. Таман ќе ја најдат и ќе пружат 

рака да ја скинат таа исчезнува или се губи во друга трева. Или пак ако успеат да 

ја скинат кога ќе ја однесат дома таа ќе се исуши или ќе ја снема. Како што 

кажуваат старите, од Првата светска војна од фронтот живи се вратиле само 

тројца Мариовци, бидејќи со себе носеле амајлија направена токму од тревата 

што бега”. 
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2.4 Народните умотворби денес 

Големо е задоволството да се соопшти дека и денес народните умотворби 

живеат во мариовско. Дека она што го слушале од своите родители и баби и 

дедовци денес им го раскажуваат на своите внучиња. Сретнавме многу од 

приказните кои ги сретнавме во литературата, но на наше големо задоволство, 

сретнавме и народни умотворби кои ги немаше во литературата.  Во прилог 

следат дел од умотворбите запишани на терен во текот на 2014 година. 

 

2.4.1 Градешница 

 

Во Градешница се сретнавме со поголема група на жители од повеќе 

возрасти. Ќе презентираме некои од умотворбите и тоа едни за споредба со веќе 

запишаните и некои нови кои ние досега не сме ги сретнале.    

Влегувањето на Турците во градот Пешта сеуште се раскажува. Се 

раскажува како приказна за потерата по убавата Анѓа, за значењето на водата, за 

тоа како може да се искористат животните во функција на човекот. Едноставно 

народниот раскажувач убаво ја плетел оваа легенда и венесол во неа многу описи 

и настани. 
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2.4.2 Влегувањето на турците во градот  Пешта (1) 
 

Градот Пешта кој се 

наоѓа на висорамнината 

над Старавина, во атарот 

на село Градешница, бил 

заграден со висок ѕид од 3 

метри. Таквата тврдина не 

дозволувала никој да влези 

во неа. Така и турците 

дошле пред тврдината, таа 

била изѕидана од голем 

камен, а имала големи 

железни порти и неможеле никако да влезат во неа. Почнале да бараат начин за 

влегување во Пешта. Почнале да анализираат што е тоа што го имаат и што им 

треба, односно им е неопходно на луѓето во Пешта. Она што им се чинело како 

неопходно е водата. Па почнале да истражуваат односно од каде доаѓа водата во 

Пешата. Па така почнале со истражување за водоснабдувањето на Пешта. Инаку 

водата била спроведена со ќунци од манастирот св. Илија. Турците фатиле еден 

човек во селото Градешница и барале од него да кажи од каде се снабдува градот 

Пешата со вода. Човекот не кажувал, тие го тепале и мачеле, а тој упорно не 

кажувал. Тогаш тука поминала некоја баба и ведела што се случува, па ги 

прашала Турците зошто го тепаат човекот. Тие и рекле дека не кажува од каде се 

снабдува градот Пешта со вода. Тогаш бабата им рекла: за тоа лесна работа, јас 

ќе ви кажам. Им кажала дека водата доаѓа од манастирот св. Илија, спроведена со 

ќунци. А тие прашале како да го отркијаат 

системот кој инаку бил маскиран покриен со 

земја. Бабата им рекла да земат добиток, коњ 

или маска, и да го остават 2-3 дена без вода. 

Потоа ќе го оденесете на местото каде што би 

требало да е системот и тој бидејќи жеден ќе ја 

намириса водата. Така го однесле коњот, тој ја 

намирисал водата и почнал да копа и го нашол 

системот, водата. И така пошле во тој правец и 

го откриле системот за водоснабдување, ја 

прекратиле водата, народот во Пешта не можел 

да изджи без вода и така се отвориле портите и 

влегле турците во Пешта.  

Раскажувач: Бојковски Трајко 66 години од с. Градешница, запишал Игор 

Тасевски, јануари 2014 год. 
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2.4.3 Влегувањето на турците во градот Пешта (2) 
 

Градот Пешта со вода се снабдувал од 

изворите во близина на  манастирот Св. 

Илија кои се наоѓале на растојание од 10-

15 километри, а од таму со ќунци била 

донесена до градот. Како што 

раскажуваат старите дошло некое турско 

племе кое сдакало да влези во градот 

Пешта. Но неможело да влези бидејќи 

портите биле затворени, а ѕидините 

високи повеќе од 3 метра. Се обидувале 

со скали и скелиња да ги прескокната 

ѕидините но не успевале бидејќи жителите на Пешта им ги туркале. И во местото 

Бајворка го тепале дедото за да им каже каде е водоводот за Пешта. Но тука 

поминала една баба, од долното мало, и таа им кажала како да го откријат 

водоводот. Им рекла дека има една линија, дага, зеленило. Им рекла да затворат 

една маска 2-3 дена и да и даваат сол и потоа да ја пуштат таму на местото кај 

дагата и маската ќе почнела да копа и ќе дошла до ќунците и така ќе го откриеле 

водоводот и ќе му ја скинеле водата на градот Пешта. И кога тоа се случило 

жителите на Пешта за да се спасат на големата везна порта направиле тапани на 

ветер и коњите ги ковале обратно и така успеале да ги доветад во заблуда 

турците дека сеуште има луѓе во градот и трагите покажувале дека движењето 

води кон градот, а не надвор од него. По некое време кога влегле турците во 

градот Пешта во него ги немало жителите. 

 

 
 
Раскажувач: Стефан Ковачески 71 годинаод с. Градешница, запишал Игор 
Тасевски, јануари 2014 год. 
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2.4.4 Како селото Градешница го добило своето име 
 

Градешница како место 

се формирало од две други 

населби. Имено после 

несреќата и уништувањето на 

градот Пешта, дел од нив 

заминале во селото  Бешиште, 

а дел од нив се доселиле во 

деншната Градешница, односно 

се населиле во нејзиното  

Долно мало.  Во месото кај 

Светецот, односно местото Лешница, имало населба, село од неколку куќи. Но 

нив често ги напаѓале варвари, и тие бегајќи од варварите се доселиле во 

денешна Градешница, во делот под реката, кој се вика Габер маало, па таму 

немало доволно место и се преселиле во горното мало кое се вика Ѓуровско 

мало.. Па така бидејќи ова место го сочинувале жители од градот и кои живееле 

во областа Лешница добило заедничко име Градешница. 

Раскачувачи: Стефан Ковачески 71 година, Бојковски Трајко 66 години – 

с.Градешница, запишал Игор Тасевски, јануари 2014 год. 

2.4.5 Итар Пејо 

Се вели дека Итар Пејо е од Градешница, дека живеел во Горната мала. 

Има и куќа, односно место на кое се верува дека порано била куќата на 

најпознатиот шегобиец од мариовскиот крај Итар Пејо. А најголемите мајмунлаци 

ги правел во Прилеп, каде што и долго живеел. Порано сакале да градат и 

споменик за Итар Пејо во Градешница. 
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Со дупката Змејовица има 2 легенди, првата за бравовите и втората за 

змејовите. 

2.4.6 Јамата што оди во Грција 

Во јама над Градешница каде што биле овчарите со овците паднале два 

брава и како што раскажуваат старите после еден месец излегле во Грција кај 

морето (кај Солун) ама без волна.  

2.4.7 Два змеја 

Имало два змеја, еден наш и еден грчки. Грчкиот змеј се заљубил во 

сестрата на македонскиот змеј Јана. И така еден ден македонскиот змеј излегол 

од дома во редовна прошетка каде што требало да оди. Кога се вратил дома го 

нашол грчкиот змеј. И почнале да се тепаат меѓу себе без оружје. Македопнскиот 

змеј бил посилен и го победил грчкиот змеј. И кога борбата била завршена 

сестрата на македонскиот змеј му го извадила гашникот (ременот) на брат и, така 

се сплеткал македонскиот змеј но сепак успеал да победи. Тогаш сестра му 

почнала прудолу да бега. Змејот почнал да ја брка. На патот имало рало и змејот 

зел со ралото да фрли по сестра му, не ја погодил, а на местото каде што паднало 

ралото и денес се вика Рачкоец, заради рачките од ралото. Потоа змејот по 

сестра му фрлил со некој пласт, па не ја погодил, па фрлил со некоја плоча, и 

денес има место кое се вика Јанина плоча, тука ја отепал. 

И денес се знае местото каде што во ливадата има длабoка каде што 

живеел македонскиот змеј се вика песова пештера, висока е околу еден метар и е 

пространа просторија, никој не знае колку е длабока. 

2.4.8 Змејот што ги чувал лозјата 

На местото викано Тумба на крајот од селото се верува дека имало Змеј кој 

ги чувал, лозјата, нивите, шталите, имотите на селаните од ламјата. Секој ден 

луѓето на змејот му носеле погачи и вино за да ги чува. Имотите му биле 

зачувани, а храната и виносто секое 

утро биле изедени и испиени.  

Оваа легенда до сега ја 

немаме сретнато во книгите, а е 

позната меѓу народот. 

Раскажувач: Бојковски Трајко 

66 години од с. Градешница, 

запишал Игор Тасевски, јануари 2014 

год. 
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2.4.9 Детето што го чувал имотот на своето семејство  

Се родило дете со крилја. Мајка му го криела долго време. Свекрвата еден 

ден и рекла, снао долго време детево не ни го даваш да го видиме, да го 

искапиме, а нас ни е мерак, знаеш посебно за машките деца. Снаата и рекла нека 

го. И свекрвата ја начекала снаата кога отишла на вода и таа кога го расповила 

видела крилја. И кога се вратила снаата и рекла: снао оти не кажа што има 

детето, дека има крилја. Да ти се исуши устата за тоа што проговори. И вечерта си 

легнале да спијаат  и стануваат сабајле детето го нема, отишло полетало кај 

светците кај ангелите. По 10 -15 години почнало град да толчи и тогаш тој (змејот) 

тошол на гумното каде што вршеле и им рекол. Слушајте, јас сум синот ваш и 

додека сум јас жив нема ваш имот да го фати ни град ни поплави  ни било што 

друго. Ако  забележите дека вашите ниви почнал да ги толчи град тоа значи дека 

јас сум мртов и неможам да го штитам вашиот имот. И како што стоел на гумното 

полетал горе каде што грмело. И по години кога тој загинал почнало на нивните 

ниви да паѓа град. Оваа приказна му ја раскажала мајака му која живеела 93 

години. 

Оваа легенда до сега ја немаме сретнато во книгите, а е позната меѓу 

народот. 

 
 
Раскажувач: Стефан Ковачески 71 година од с. Градешница, а оваа 

приказна била од село Бешиште, запишал Игор Тасевски, јануари 2014 год. 
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2.4.10 Местото викано Ржта 

Ламјата, која била голема - со големи усти, заминала по полето житото да 

го собере. Змејот ја видел и се пуштил по неа. Ламјата избелага горе во боровата 

шумата, а змејот по неа. Поминала над местото викано петте чешми. И пошла во 

боровата шума, а таму змејот ја стигнал.  Кога ја стигнал ја отепал таму и тогаш 

ламјата ја повратила ржта што ја изела од полето. И после тој настан 2-3 години 

на тоа место никнувало Рж. И по тој настан, по таа легенда тоа место се вика 

Ржта. 

2.4.11 Каменот на арамиите 

Порано кога имало многу арамии низ мариовско особено во делот на 

Градешница и Бешиште и кога ги пљачкале селата сите пари што ги собирале ги 

носеле под еден голем камен кој се наоѓа сега на грчка територија, карпа голема 

како Стог, црвен камен. Ги ставале парите под неа, а секога оставале еден од 

арамиите да ги чува парите и тука се собирале и ги делеле парите.  

2.4.12 Вода од манастирот св. Илија (Брен) 

Од манастирот св. Илија не треба да земаш вода за дома туку само за на 

терен. Интересно за овај извор е верувањето кај месното население, дека „Вода 

од Брен, не се носи за дома“. Така, често може да видите како месното население, 

се одмара во манастирот и се освежува со бистрата и лековита вода, но сепак, за 

дома вода никој не полни од овој извор. 

Нејкој пошле на изворот и таму переле, миеле и кога си пошле им се 

запалила сламата.  
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Некоја жена зела од водата за во корито да испери пелени, па детето 

починало.  

Таа вода од манастирот можело да се користи само за да се измиеш раце, 

лице, и за пиење. Исто од тој манастир не требало да се зема ни камен ни вода. 

Баба Митра од манастирот во утарето си донесла камен и ноќта и се јавиле на сон 

и и рекле да го врати.  

Сите жители на Градешница кои имале земја во околината на манастирот 

не ја работеле бидејќи била вакавска. Некој човек Стеван со жената, ќерката и 

двата сина, инаку егеец бил, се досели во Градешница после 1948 година. Тој не 

верувал во манастирот и легендите и одлучил да го работи местото таму. И во 

жетва му паднал голем град над  местото и му го поништил сработеното, па и тој 

се откажал од работење на земјата во околината на манастирот. 

Исто така постои верување дека водата со која се снабдувала тврдината 

Пешта, доаѓала токму од овој извор.  

Раскажувач: Бојковски Трајко 66 години од с. Градешница, запишал Игор 

Тасевски, јануари 2014 год. 

2.4.13 Црквата св. Димитрија 

 

Се зборува дека таа црква е многу стaра 

13-14 век. Она што се кажува е дека во Првата 

свестка војна на неа паднала бомба и не 

експлодирала туку само направила длапка. Таа 

бомба до пред 10-тина години (2003 - 2004 

година)  стоела горе на покривот од црквата. Кога 

се вршело реновирање на црквата тогаш бомбата 

е отстранета. Раскажувањата за гранатат се дека 

кога таа пднала врз црквата нешто светело таму. 

Некој пошол да види што свети таму се качил 

горе и ги кренал рацете и така се здрвил. 

 

Раскажувач: Стефан Ковачески 71 

годинаод с. Градешница, запишал Игор Тасевски, 

јануари 2014 год. 
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2.4.14 Трева што бега 

 

Тревата  што бега е составена од два дела. Ако не се наберат во исто 

време може да не се состават. Легендата вели дека ако го набереш едниот дел и 

го оставиш во колибата, па потоа го набериш вториот дел, кога ќе дојдиш со него 

во колибата може првиот да го нема и затоа се вика трева што бега. Оваа трева 

се наоѓа во одредено време од годината и на одедено место. Тоа место е горе на 

врвот Кајмакчалан, на друго место никаде нема таква трева. И оваа трева може 

да се најде еднаш на 10-15 години. Оваа трева штити од сите болести, од сите 

негативни појави, од куршуми, кога леташ со авион и дава долговечност односно 

го запира стареењето. Како илустрација за нејзината моќност е примeрот од 

Првата светска војна. Имено на фронт заминувале 30 жители од Градешница и 

војуваат едни на една, едни на друга страна. Од фронтот живи се враќаат само 

тројца што ја носат таа трева како амјалија. И денес има човек кој ја познава оваа 

трева и само тој кажува на кого треба да му се даде од тревата. Ристе 

Момоковски ја има оваа трева. Треба да се каже дека од таа трева има добиено и 

поранешниот амбасдадор на САД во Македонија Лоренс Батлер. Требало да му 

дадат и на поранешниот претседател Борис Трајковски, ама човекот што требало 

да му ја даде не дошол. Не се прави чај од оваа трева. 

  

 

Вака се носи Тревата што бега како амајлија  

 

Раскажува: Ристе Момоковски кој потекнува од 

мариовското село Градешница,  поранешен 

градоначалник на општина Старавина, запишал Игор 

Тасевски, јануари 2014 год. 

 
 

2.4.15 Зовиќ 

Село Зовиќ е лоцирано во општина Новаци, на 50 км од Битола. Во близина 

на селото течи Градешка Река, на која што се наоѓа едно од најубавите зданија во 

мариовскиот крај - Зовичкиот Мост. 

Зовиќ се наоѓа во битолскиот дел на Мариово, а според просторот на 

атарот, разделена е на два дела, стара и нова населба. Така, атарот на Зовиќ I се 
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допира со територијата на Старавина, а атарот на Зовиќ II се допира со 

државната гранична линија со Република Грција. Припаѓа на Општината Новаци. 

Селото е ридско, на надморска височина од 680 метри (се однесува за Зовиќ II). 

Од градот Битола населбата е оддалечена околу 52 км. Атарот на двата дела 

зафаќа голем простор од 22,3 км2.  

Во минатото името на селото било Б`зовиќ, затоа што на неговата 

територија особено е распространето лековитото растение "бозел". Во селото има 

околу 30-40 домаќинства. Населението што живее во него претежно се занимава 

со сточарство и земјоделие. 

Селото Зовиќ спаѓа меѓу најживописните села во Мариово. Во близина на 

селото тече реката Градешка, која извира кај планината Ниџе, а се влива 

најнапред во реката Сатока, а потоа во Црна река. Градешка река течејќи по 

своето камено корито има оформено клисура со необична убавина. 

Од се што се раскажува за и околу Зовиќ највпечатлива е приказната за 

мостот на Градешка Река.  

Камениот мост се наоѓа во непосредна близина на селото. Неговата намена 

била премостување на Градешка Река. Изграден бил заради комуникација на 

населението со населените териториите од другата страна на реката, односно со 

мариовските села Старавина, Градешница, Бешиште и Полчиште. Во 

средновековниот период на местото на камениот мост постоел веројатно дрвен, 

кој по кажување на жители од селото, бил срушен кога во една прилика при 

транспорт бил преоптоварен. 
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2.4.16 Мостот во Зовиќ 

Во 1950 година во Зовиќ над реката имало дрвен мост кој не бил многу 

сигурен и бил тесен. Еден ден очувиот на Милан Маркоски, Трајкоски Велко,  

дошол да го помини мостот со колата со воловите и со синот Најдо Најдоски, 

братот на Милан, а доаѓал од селото одел кон полето. Кога дошол на средината 

на мостот се скршил мостот и тој паднал во реката. Веднаш под мостот има 

воденица. Воденичарот со уште двајца истрчале и го извадиле човекот и 

воловите. Човекот го однесле во болницата во Битола, а воловите ги однесле до 

неговата куќа која била на влезот на селото и бидејќи биле повредени ги 

заколиле. После тоа морало да се направи мост. Мостото го ѕидал мајсторот 

Ѓуладин, а цело село носело камен за да се изѕида. Тогаш Зовиќ имал многу 

жители и се донесле многу дрва и цел мост бил шелуван. Требало мостот да се 

доврши од страната на Зовиќ, требало да се изѕида уште малку, ама воденичарот 

побарал да не се ѕида тука бидејќи ќе му се земел патот, па тој ветил дека ќе го 

доѕида и така до денес останал тука недоѕидан. Мостот е изграден 1954-55 и 

висок е 15 метри. 

 
 

Раскажувач: Милан 
Маркоски 77 години, с. 
Зовиќ, запишал Игор 

Тасевски, јануари 2014 год. 
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2.4.17 Старавина 

Село Старавина некогаш центар на Општина Старавина е лоцирано на 50 

км од Битола. 

Ова село е познато по приказната за Калеш Анѓа, мариовска девојка со 

челична волја спремна и по цена на својот живот да ја зачува својата вера и да не 

се предаде на прилепскиот кадија. 

 

2.4.18 Името на Старавина 

Имало во Старавина стари лозја, ова било погодно место за лозје. Грозјето 

се обработувало во природни камења за вино. Односно биле издлабени 

камењата, направени како корита за вино и напарвени камења за цедење на вино. 

Претежно стари лозја, старо вино. Оттука е името на Старавина. 

И денес се најдуваат шишиња со старо вино. 

 

Раскажувач: Пеце 39 години, с.Старавина, запишал Игор Тасевски, јануари 

2014 год. 
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2.4.19 Калеш  Анѓа 

 Селото Старавина е најпознато според локалната хероина Калеш Анѓа. 

Оваа легенда можеби живеела низ народот, но неа ја овековечил и зачувал 

познатиот македонски писател Стале Попов кој напишал и книга за оваа хероина. 

 Моментно во Старавина има малку жители, триесетина. Низ разговорите со 

нив тие кажуваат дека нивното село доживеало неколку пати да биде рушено, а со 

тоа и куќите биле преградувани.  Се знае само дека Калеш Анѓа потекнувала од 

фамилијата Сирмевци, кои што живееле во ова маало, па кај локалното 

население оваа куќа е позната како „Куќата на Калеш Анѓа“ 

Според преданието, турскиот бег шетајќи низ полето ја здогледал 

преубавата Анѓа, и сакал да ја земи за во својот харем. Таа несакала да се 

потурчи. Таа насила била грабната и однесена кај турскиот бег во Прилеп, кој ја 

барал за себе. Жителите на мариовските села, обединети и разгневени од 

настанот, отишле во Прилеп, го нападнале домот на турскиот бег ја ослободиле и 

ја вратиле Анѓа дома. Потоа се засолниле во тврдината Пешта, која се наоќала на 

радиот над селото, во која живееле под опсада цели десет години. Откако турците 

успеале да ја грбнат Анѓа и ја однесле во Инстанбул. Но таму таа се сретнала со 

својот брат Анѓеле кој бил дел од војската на султанот, а кој како дете бил земен 

од јаничарите. Се препознале по белегот на ногата и тој ја вратил назад во 

селото. 
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3. Заклучок 

Мариово останува еден од најопеаните и најпривлечните  предели во 

Македонија. Ова подрачје е ретко населено, сведоци сме дека и ден - денес 

миграцијата на младото население од Мариово се уште трае, но од друга страна 

имаме тенденција на враќање на страри лица, пензионери, на родните огништа во 

мариовските села. Во Градешница се сретнавме со 71 годишниот Стефан 

Ковачески кој ни рече дека пред 12 години се вратил во родното село, а 66 

годишниот Трајко Бојковски ни кажа дека веднаш после пензионирањето, пред 

една година, се вратил во селото и сега тука чува и овци. Моменталната бројка на 

жители во селата Градешница, Старавина и Зовиќ не е поголема од сто.  

Мариовци барајќи одоговор зошто селата кои некогаш имаа по неколку 

илјади жители денес имаат по десетина застануваат кај миграцијата и причините 

за неа. Велат дека претходниот систем требало да понуди еднакви услови за 

развој на сите општини. Состојбата што Мариово било поделено на три општини 

претставувало ограничувачки фактор за развојот на Мариово и оттогаш во 

стварност почнале наглите миграциски движења чии негативни тенденции сеуште 

не се запрени. Митра Шароска, на научниот собир на тема „Природни и 

социоекономски обележја и можности за развој на Мариово“ 1986 година кој се 

одржа во Прилеп, во своето излагање го рече она што народот го вели „Детето 

кога има двајца татковци, останува без капа“, а Мариово како што е познато има 

тројца татковци од трите општини, па затоа остана без население. 

Треба да се спомене дека од година во година инфраструктурата во 

мариовските села се подобрува. Имено имаат асфалтни или добро напарвени 

макадамски патишта. Мариовските села се обезбедени со струја, вода, продавнци 

за локалното население, а локалната самоупрва им има организирано и превоз 

низ општината.  

Моментните законски стимулации  - субвенции за сточарството и земјоделство 

се очекува да направат дополнителни позитивни поместувања во мариовските 

села. 

Чистата животна средина, убавите пејсажи, богатата историска и културна 

традиција се причина за посета на овие места од туристи. Се почесто овие места 

стануваат привлечни за туристичките агенции да ги донесат туристите во овој дел 

на Македонија. Во Градешница отворен е и Етно Музеј, се реновира црквата св. 

Димитрија, во Дтаравина се реновира куќата на Калеш Анѓа, во Зовиќ се 

доуредува таканаречениот „филмски мост“, кој стана славен по кадрите во 

филмот Прашина на Милчо Мачевски. Се означуваат пешачки патеки со сите 

историски и кутуролошки знаменитости, а се поставуваат и табли со информации 
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за природните богаства. Во Центарот за економска анализа  CEA во Новаци ја 

презентираше независната студија за развој на мариовскиот дел. Документот 

понатаму ќе биде појдовна основа и насока за стратешко планирање, развој, 

маркетинг и испорака на нови но одржливи туристички дестинации.  

Интересно е да напомнеме дека во Мариово имало, а и се уште постојат 

поголем број на верски објекит (цркви, манастири и др.), а Локалната самоуправа 

има донесено одлука да издвојува средства од буџетот за одржување на овие 

објекти. Имено во атарот на општината Новаци (Битолското Поле) и битолското 

Мариово има: 51 црква, 2 параклиса, 1 света вода (свето место), Икона на 

светецот св. Никола Чудотворец во месноста на некогашното с. Лешница, 14 

манастири и 1 џамија во с. Арматиуш.  

 Во Мариово сеуште се почитува традицијата. Луѓето кои живеат во Мариово 

живеат според традицијата и обичаите на нивните баби и дедовци. Мариовците ја 

чуваат својата традиција и говор и надвор од Мариово. Сите кои се во Македонија 

ги посетуваат родните огништа. Мариово особено живнува во лето кога и многу од 

затворените куќи се отвораат и доаѓаат тука семејствата да уживаат во 

прекрасната природа. Спроведувањето на традицијата и обичаите го запрело 

иселувањето. За жал може да се забележи дека сеуште сите елементи на 

традицијата се практикуваат при погребите кои ги има во Мариово, а одмана таму 

немало крштевки и свадби. Но селските слави и празниците на црквите и 

манстирите и денес ги полнат селата со старите соселани кои сеуште на сред 

село знаат да заиграат оро и да им покажат на децата и внучињата како изледало 

она за што им раскажувале.  

 Мариово е една од најпривлечните дестинации за ловци, риболовци, 

планинари, а во последно време и за оние кои со џипови и мотори сакаат да ја 

прошетаат недопрената природа. 

 Чекорите кои ги првзема општина Новаци и нејзиниот градоначалник Лазар 

Котевски како што се подобрување на патната инфраструктура, обезбедување на 

превоз на жителите од овој регион, реставрација на објекти кои би привлекле 

туристи даваат надеж дека овој регион може да заживее. Минатата година во 

селото Зовиќ после повеќе децении повторно се случи свадба, а има иницијатива 

да се направи традиција на организирање Зовиќка свадба(мариовска свадба) како 

што моментно е Галичката.   

Оптимистички настроените Мариовци веруваат во развојот на ова подрачје 

бидејќи Мариово располага со оптимални и потенцијални природни ресурси за 

развој.  
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