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1. Цел на истражувањето (Содржина) - Експертско видување  

     Во ова истражување ќе се посвети внимание на едни од најзначајните 
културно-историски споменици  кои се наоѓаат на територијата на Мариово 
за кои се надевам дека ке бидат интересни за обичниот читател и дека 
после ова што ке го прочитат и видат ке посакат и тие да ги посетат овие 
места и одблиску да се запознаат со нивната природна убавина и културно 
историското значење кое го имаат за Мариово ,а воедно и за Македонија.  

1.1Црквата „Св.Димитрија“- Градешница; 

1.2Тврдината Пешта; 

1.3Куќата на Калеш Анѓа-Старавина; 

1.4Чебренскиот Манастир; 

1.5 Мостот во ЗовиЌ 

1.1 Градешница 

     Градешница е едно од најпознатите села во Мариово ( Битолоско) кое се 
наоѓа во составот на Општина Новаци и е оддалечено 53 километри од Битола.  
Местоположбата на ова село е доста специфична, а тоа се гледа по фактот 
што Градешницата се наоѓа доста блиску до Општина Прилеп , а исто така и до 
државната граница со Грција. 

 

С. Градешница 

Фото: Јован Парговски 



     Според една претпоставка  Градешница своето име го добило по тоа што во 
однос со другите села од Мариово било најнапредно и личело на град, а 
според друга претпоставка е дека името Градешница го добило по Градешка 
река.  

   Градешница е ридско село кое се наоѓа на 850 метри надморска височина и е 
сместено во долината на Градешка река која селото го прави доста живописно.  

     Ова село било доста познато по високиот наталитет па затоа не чуди 
фактот што Градешница отсекогаш било најбројното од сите мариовски села. 
Меѓутоа ниту Градешница не беше заобиколена од масовното иселување на од 
мариовскиот крај во втората половина на 20 век. Па така од 1085 жители 
според пописот во 1953 година, денес во Градешница живеат помалку од 100 
жители. 

Цркавата „ Св. Димитрија“  -( Градешница) 

     На самиот влез на селото Градешница на околу 52 километри од Битола и 
831 метар надморска височина се наоѓа Црквата „ Св. Димитрија“. Иако мала 
по димензии оваа црква е доста значајна поради тоа што се смета за една од 
најстарите на овие простори.  

 

Црквата „Св.Димитрија“ –Градешница 

Фото: Владимир Кузманов 

Кога точно е изградена не се знае, но претпоставките се дека е изградена 
помеѓу 14 –от и 16-от век.  



     Црквата „ Св. Димитрија“ е еднокорабна градба. Дел од материјалите за 
градба на оваа црква веројатно се донесени од некоја постара црква. 

 

 

Влезот на Црквата „Св.Димитрија“ 

Фото: Владимир Кузманов 

     Инаку, оваа црква е градена од кршен камен а доказ за тоа претставува 
камениот олтар кој е доста специфичен и многу редок на овие простори.  

 

 

Камениот олтар во Црквата „Св.Димитрија“  

Фото: Владимир Кузманов 

 



    Во внатрешноста на Црквата „ Св. Димитрија“ се насликани ликовите на Исус 
Христос, Богородица, Св. Никола, Св. Димитрија, Св.Архангел Михаил, Св. 
Јован, Св.Климент, Св Ана итн.  

 

Внатрешноста на Црквата„Св. Димитрија“ 

Фото: Владимир Кузманов 

 

Фото: Владимир Кузманов 



     Интересно е тоа дека за време на Првата светска војна селото Градешница 
било до темел уништено и единствено оваа црква останала здрава. Имено, 
гранатата што паднала во црквата не експлодирала туку само покривот бил 
оштетен.  

     Денес оваа црква и натаму постои и сведочи за нејзината сопствена 
специфичност и значење.  

 

1.2 Пешта 

     Над клисурата на Градешка Река на 919 метри надморска височина помеѓу 
селата Градешница и Старавина на 52 километри од Битола се наоѓа 
Тврдината Пешта.  

 

Остатоци од Тврдината Пешта 

Фото: Владимир Кузманов 

     Постојат докази дека Тврдината Пешта постоела уште од римско време и 
дека за време на Римската Империја во неа имало стационирано војска.  

     Историјата на Тврдината Пешта е тесно поврзана со Мариовската буна од 
1564/1565 година. Имено, ослободувањето на Калеш Анѓа од домот на кадијата 



која претходно била заробена претствувало повод за почеток на борби помеѓу 
отоманската војска и жителите од мариовксиот крај позната како Мариовнска 
буна која се одвивала во непосредна близина на Тврдината Пешта.  

 

Фото: Владимир Кузманов 

 

     Откако бунтовниците од Мариово пружиле доста жесток отпор против 
отоманската војска тие биле заобиколени од сите страни од многубројната 
отоманска војска па биле приморани да се повлечат на Тврдината Пешта. 
Борбите продоложиле и понатаму но Турците не можеле никако да ја освојат 
оваа тврдина. Но, клучниот момент кој донесол успех за Турците е кога тие го 
лоцирале подземниот канал кој ја снабдувал Тврдината Пешта со вода. Според 
едно предание, во тоа и помогнала  една баба која била приморана да и 
помогни поради тоа што нејзиниот маж бил тепан од Турците. Таа и рекла да 
земат неколку коња да ги чуваат неколку дена и ноќи без вода и потоа да ги 
одведат кај тврдината и тие самите ќе го најдат местото.  Турците ја послушале 
бабата, направиле така и успеале да го пронајдат подземниот канал и да го 
прекинат снабдувањето со вода на тврдината. После оваа итрина од страна на 
Турците дел од востаниците заедно со жените и децата биле земени во 
заробеништво, а пак дел од нив храбро се бореле до смрт.  

 



 

Фото: Владимир Кузманов 

     После оваа буна животот во Тврдината Пешта запрел и таа останала на 
милост и немилост на времето, а дополнително за време на Првата светска 
војна оваа тврдина била бомбардирана и затоа денеска останати се само 
остатоци од некогашната тврдина кои сведочат за нејзиното минато.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Старавина 

      Старавина е село во Општина Новаци сместено во подножјето на Ниџе 
Планина и на 50 километри од Битола. Старавина е погранично село поради 
тоа што е оддалечена околу 20 км од нашиот  јужен сосед Грција.  

     Според некои кажувања името Старавина селото го добило од зборовите 
стари вина. Имено, на овие простори порано имало доста стари лозја од кои се 
правело квалитетно вино но подоцна со војните биле уништени.  

 

с. Старавина 

     Старавина како и многу други села во мариовскиот крај имала славно 
минато. Па така според пописот од 1953 година во Старавина живееле 741 
жител. Но не само поради тоа. Во Старавина функционирала караула во која 
бил сместен штабот на војската, амбуланта,а  во 1950 година било изградено и 
централно осумгодишно училиште во кое доаѓале деца од сите околни села. 

      Старавина исто така едно време била седиште на општината на битолско 
Мариово, а во 1997 година била формирана и Општина Старавина која за жал 
ќе биде расформирана во 2005 година поради малиот број на жители и 
неможноста за самофинансирање.  

     Според последниот попис од 2002 година Старавина имала само 23 жители. 
Селото заживува единствено за време на празникот Голема Богородица кога е 
и славата на селото. 

 

 

 

 



Куќата на Калеш Анѓа 

      Старавина, може да се каже дека е најпозната по тоа што во ова село се 
наоѓа куќата на македонската хероина Калеш Анѓа. Оваа куќа се наоѓа на 
надморска височина од 836 метри. 

     Приказната за Калеш Анѓа ни ја прикажува црната судбина на Македонците 
за време на турското владеење но исто така и решителноста на македонскиот 
народ во бранењето на својата слобода и чест.  

 

Куќата на Калеш Анѓа  

     Имено, во 16-от век Турците решаваат да го покорат Мариово, а исто така  и 
одземање на христијанските деца за пополнување на јаничарската војска. 
Тогаш била грабната и убавата Анѓа и однесена во сарајот кај кадијата во 
Прилеп. И покрај ветувањата која ги добила за раскошен живот во харемот таа 
одбива да се потурчи бранејќи ја својата чест но и љубовта кон својот сакан 
Стојан.  

     Родната куќа на Калеш Анѓа е ѕидана од камен и бела земја 
карактеристична градба за мариовскиот крај.  

   Куќата на Калеш Анѓа, впрочем како и повеќето градби од тој период во 
Мариово била едноставна и практична. Основата  е правоаголна . 
Функционално е поделана на два дела: „ долни крај“ каде што живее добитокот 
и „ горни крај“ или простор за домакините каде што централно место зазема 



огништето поплочено со камен. Со огништето просторот симболично се делел 
на „машки кат “ и „ женски кат“.  

 

Фото: Владимир Кузманов 

      Изготвен е план а се започнати и градежните активности за реконструирање 
на куќата на Калеш Анѓа и нејзиното претворање во музеј кој ќе сведочи за 
историскиот непокор на Мариово и за постоењето на девојката од Сирмино 
Маало- Калеш Анѓа.  

 

 

Реконструкција на куќата на Калеш Анѓа 

Фото: Владимир Кузманов 



 

Фото: Владимир Кузманов   

    Куќата на Калеш Анѓа ќе биде отворена и за туристи така што голем број на 

луѓе ќе се запознаат со историјата на Мариово и приказната за хероината 

Калеш Анѓа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Чебренски Манастир-Св.Димитрија 

     На нешто повеќе од 3 км од с. Зовиќ на 560 метри височина по течението на 
Црна Река во атарот на историското село Чебрен се наоѓа Чебренскиот 
Манастир. До него се стигнува преку патот кој води до с. Зовиќ.  

 

Чебренски Манастир 

Фото: Владимир Кузманов 

     Чебренскиот Манастир Св. Димитрија е изграден во 15-от век. Го граделе 
многу луѓе и мажи и жени со цел да биде што побрзо изграден.  

      Овај манастирски комплекс биле еден од најбогатите во Македонија. Во 
склоп на манастирот имало воденица, голем број на стока и добиток, големи 
површини со шуми и пасишта итн. Но најзначајно од се е тоа што манастирот 
во 19-от век имал свое училиште на старословенски јазик и богата библиотека. 
Во ова училиште се подготвувале свештеници и учители за целиот маривоски 
крај.  

 

  



 

Чебренски Манастир 

Фото: Владимир Кузманов 

 

Чебренски манастир 

Фото: Владимир Кузманов 

 



 Во рамките на манастирскиот комплекс се наоѓале и неколку цркви како што 
се: Црквата „Св.Димитрија“ и Црквата „ Вознесение Христово“ или уште меѓу 
народот позната како „ Св. Спас“.  

 

 

Црквата „Св.Димитрија“- Чебренски манастир 

Фото: Владимир Кузманов 

 

      Црквата „ Св.Димитрија“ била главна манастирска црква која во минатотот 
била богата и грандиозна црква, а денес иако обновена е со далеку помали 
димензии.  

     Црквата „ Вознесение Христово“ ( Св.Спас) која се наоѓа во близина на 
комплексот е со помали димензии ( 6,30 x 4,30 м). Оваа е еднокорабна црква 
градено од обичен речен камен со врзиво од варов малтер. Внатрешноста е 
поделена со дрвена олтарна преграда а ѕидовите се живописани со фреско 
техника. Фреските датираат од 16-от век.  



 

Црквата „ Св.Спас“- Чебренски Манастир 

Фото: Владимир Кузманов 

 

Црквата „ Св. Спас“- Чебренски Манастир 

Фото: Владимир Кузманов 



 

 

Црквата „ Св. Спас“-Чебренски Манастир 

Фото: Владимир Кузманов 

 

Црквата „ Св. Спас“-Чебренски Манастир 

Фото: Владимир Кузманов 



     Меѓутоа за време на Првата светска војна целиот комплекс бил уништен и 
тогаш завршиле славните времиња на овај манастирски комплекс. 

      Денес целиот комплекс е запуштен и единствено заживува за време на 
празникот Ѓурѓовден кога се собираат неколку илјади луѓе за да го прослават.  

 

 

Внатрешноста на Црквата „ Св.Димитриja“- Чебренски Манастир 

Фото: Владимир Кузманов 

 

Влезот на Чебренскиот Манастир 

Фото: Владимир Кузамнов 



     Имено,  секоја година на Митровден, жителите на Зовиќ и населението од 
околните села доаѓале тука за да го прослават овај христијански празник. 
Меѓутоа поради далечината на манастирот а и непристапниот предел особено 
во кога временските услови биле лоши, било решено празникот Ѓурѓовден да 
се слави кај Чебренскиот Манастир, а празникот Митровден почнал да го слави 
селото Зовиќ.  

 

 

 

Поглед од Чебренскиот Манастир 

Фото: Владимир Кузманов 

 

 

 

 

 



1.5 Зовиќ 

      Зовиќ е село во Општина Новаци кое се наоѓа на 725 метри надморска 
височина. Селото порано било околу 500 метри пред сегашнота локација и се 
викало Лениште. Меѓутоа за време турското владеење тоа било опљачкано и 
запалено па жителите на селото било принудени да се селат на друго место и 
така било населено денешното село Зовиќ.  

 

с. Зовиќ 

Фото: Владимир Кузманов 

      Името на селото е добиено најверојатно по името на една чешма која се 
наоѓала во денешно Зовиќ, а селаните на тогашно Лениште ја викале Бзовиќ 
поради тоа што околу неа имало многу боз, што претставува основа на 
денешното име.  

      Во селото има две цркви и тоа: Св.Никола и Св.Атанас, но сепак Зовиќ е 
најпознато по мостот на Градешка Река.  

      Според пописот од 1953 година во Зовиќ живееле 356 жители, но денес 
живеат само околу 30- на жители.  

 



 

с. Зовиќ 

Фото: Владимир Кузманов 

      Зовиќ заживува за време на празникот Митровден кога е и слава на селото. 
Во Зовиќ се одржува и „ Зовичка средба“ кога се собираат иселените жители на 
селото и тој денес Зовиќ е полно со луѓе како на времето. 

     Но исто така во последните години може да се каже дека се повеќе иселени 
жители на селото се враќаат и ги обновуваат своите стари куќи и ги претвораат 
во викендици.  

 

 

 

 

 

 

 



Мостот во Зовиќ 

     На 100-тина метри под селото Зовиќ минува Градешка Река, на која е 
изградено едно од најубавите архитектонски зданија во мариовскиот крај, а тоа 
е познатиот мост во Зовиќ.  

 

Фото: Владимир Кузманов 

     Мостот бил изграден уште во турско време, кога точно не се знае, но се знае 
дека преку него поминувал турски аскер, војводи, чети, армии итн.Првобитната 
конструкција на мостот била дрвена, се до 1955 година додека да се случи 
една несреќа. Имено, еден ден, за време на колективите, надлежните го 
натерале еден селанец со претоварена воловска кола да помине преку него. 
Тој тоа пробал да го направи, но мостот не го издржал притисокот, се 
преполовил и селанецот заедно со воловите паднале во Градешка Река. За 
среќа селанецот немал некои потешки повреди, но од друга страна поради 
здобиените повреди воловите биле заклани. Tогаш било одлучено дека мора 
да се изгради нов мост. За тоа бил ангажирани познатиот мајстор Џуладин од 
с. Лабуништа ( Струшко) и Трајко Секирков. Па така за денешниот изглед на 
мостот најзаслужни се овие двајца.  



 

Фото: Владимир Кузманов 

   На една карпа пред мостот е овековечен светецот Св.Ѓорѓи. Интересно е тоа 
дека селаните кога оделе да работат на своите ниви, не го поминувале мостот 
без да се прекрстат пред светецот.  

 

   Фото: Владимир Кузманов 



      Мостот стана атрактивен, откако познатиот македонски режисер Милчо 
Манчевски на овој мост сними неколку сцени од својот фил „ Прашина“. 

     Преку мостот се преминува за прилепскиот дел на Мариово, кон селата 
Белчиште и Полчиште.  

      

      

 

  



Заклучок 

 

          Можеби ке бидам пристрасен, но ке кажам дека Мариово дефинитивно е 
најубавото место во Македонија. Место на кое природните убавини, историјата, 
традицијата се надополнуваат и го прават Мариово место кое секој барем 
еднаш во животот треба да го посети.  

          Доколку сакате на едно исто место да вдишете чист воздух, да посетите 
голем број на културно-историски споменици, да видите неверојатни природни 
убавини,а сето тоа зачинето од отворениот и гостопримлив дух на жителите од 
Мариово, тогаш без двоумење треба да го посетите Мариово. 

          Во Мариово има безброј места кои го ќе го одземат вашиот здив и 
доколку го посетите еднаш сигурно тоа нема да ви биде последен пат, поради 
тоа што Мариово е место во кое ќе се вљубите на прв поглед. 

          Затоа еден совет до сите оние кои не биле никогаш во Мариово, тоа да го 
направат уште при првата нивна прилика, а оние кои биле и се запознаени со 
мариовскиот крај, сигурно кај нив се вратиле некои спомени од порано и жепба 
повторно да го посетат Мариово.  
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Извори од интернет: 
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