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Здраво живо, почитувани читатели. Во ова мало Зборниче 

во електронска верзија ќе можете да читате избор на текстови од 

стари книги во кои се споменува Овче Поле, исечоци од стари 

изданија на весникот Нова Македонија со статии кои го 

опишуваат животот во Свети Николе кон крајот на 

седумдесетите години на минатиот век, но и други текстови од 

различни автори. Поголемиот дел од извадоците од избраните 

книги се пренесени фототипно, онака како што ги имам 

пронајдено во разните библиотеки и архиви, скенирани од 

печатени книги или извадени од книги во електронска верзија, а 

малиот дел преведени делови на современ македонски јазик се со 

слободен превод и минимални измени од написите во 

оригиналните текстови. Повеќе информации за Овчеполската 

котлина ќе можете да најдете во моите книги за кои повеќе 

информација имате на www.nikolaristevski.wordpress.com и на 

страницата ЛОЗА - www.loza.mk. Во подготовка е големиот 

Зборник за Овче Поле и градот на Чудотворецот, па се надевам 

дека со овој мал избор ќе имате појасна слика за она што следува 

– Овчеполските книги на новото време. Да ни е жива и здрава 

Македонија и Господ нека ни е на помош. 

 

Никола Ристевски 

Свети Никола, Овче Поле 

Република Македонија 

http://www.nikolaristevski.wordpress.com/
http://www.loza.mk/
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Сакралната вредност на мистичното Овче Поле 

Дали старите “бабини деветини”, митови, легенди, песни и преданија 

можат да ни овозможат почист поглед кон сегашноста и јасна визија за 

иднината? Веројатно нема мирна сегашност и стабилна иднина ако не си 

го познаваме минатото. Можат ли апокрифните текстови и народните 

митови да ни откријат локации кои се од огромно значење не само за 

нашата држава, туку и за целата генерација луѓе кои живеат на планетата 

Земја? Во Република Македонија се наоѓаат секакви археолошки 

локалитети, култни места и локации кои од народот се почитуваат од 

памтивек до денес. Малку се оние кои во 21 век го истражуваат 

непроценлицото културно наследство со кое располагаме. Еден од 

регионите кој воодушевува со својата древност, секако дека е Овче Поле. 

Таму постојат многу култни места, древни градови, храмови и гробници, 

стари цркви, но и легенди и преданија кои сведочат за сакралната вредност 

на овој крај. Посетителите најчесто се уверуваат во ова и во првата посета 

на мистичното Овче Поле, втората по големина котлина во РМ, каде 

Сонцето (Сл’нце – како што го нарекувале старите Овчеполци) свети дури 

три илјади часови во годината…. 

Уште во почетокот на 18 век, Јеротеј Рачанин забележал предание кое го 

чул во Горобинци, дека некаде во Овче Поле постоело медно – бакарно 

гумно затрупано со земја, каде “ќе се случело велико крвопролитие од 

Турака”. На враќањето од Ерусалим, овој аџија починал баш во Овче 

Поле, околу селото Орел. Постои и предание од една калуѓерка по име 

Теофанија, за бакарно гумно на четири часа од Штип, каде некоја царица 

доаѓала да пее со своите ќерќи. Во збирка на македонски народни песни од 

1945 година се сретнува и песната Оро ми играле триста самовили, во 

верзија во која самовилското оро се играло на врв на планина, на рамна 

рудина, на бакарно гумно, на олоен стожер, оро играле ама мефтера 

немале, мефтера дочуле дури Овчко Поле, па ја пуштиле Ѓурѓа самовила… 

Во современата македонска научна литература го среќаваме медното 

гумно во “Митологизираното гумно во словенската народна традиција” од 

проф. Д-р Никос Чаусидис. За медното гумно пишувал и Марко Цепенков, 

опишувајќи го бакарното гумно кај старото езеро во Прилепско, покрај кое 

имало многу стар манастир посветен на Свети Никола. Во соседна 

Бугарија се среќаваат многу научни трудови во кои се споменува не само 

бакарното гумно, туку и неговата локација во Овче Поле, како и значењето 

на Овчеполието за сакралниот шаманизам и древните учења. Според еден 
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српски текст од 1914 година медното гумно во Овче Поле е крај селото 

Ерџелија. Во старите народни песни, преданија, гатанки, митови и легенди 

може да се забележи дека често небото е плоча која ја покрива земјата, 

поле или полјана. Вир без дно, но и немерено поле со неброени овци и 

рогат овчар, и медно гумно со старец чувар. Овие митотопоними 

означуваат сакрални места и симболично го опишуваат светот онака како 

што го разбирале нашите предци. Првата сериозна научна публикација во 

која што се споменува медното гумно е онаа на Марин Дринов од 1900 

година – “Медно (бакърно) гумно, меден ток в славянските и гръцки 

умотворения”. Таму авторот ги претставува старите историско – 

апокалиптични текстови за да покаже дека порано приказно – 

фолклорното змејско митско поле се нарекувало не само медно поле, 

медно гумно, меден ток, но и Овче Поле. 

Древноста на Овчеполието се потврдува и во пропагандните книги на 

соседните држави од пред само стотина година, во кои Овче Поле се 

определува како “дел од прва стара српска света гора”, но и местото каде 

на Брегалница од Кирил и Методиј бил покрстен бугарскиот цар Борис, 

кој за наводно да ја докаже сериозноста на неговата намера, по овој чин му 

ги подарил колобарските параферналии и регалии на папата, кој се плашел 

од силата на старите верувања од овој дел на светот. Во чест на 

покрстувањето, бугарскиот цар на Овче Поле изградил бели цркви. 

Сакралното значење на Овчеполието се забележува и во апокрифните 

текстови, особено во “Видението на пророк Исаија за последните дни” од 

Поп – Драголевиот зборник од 11 век, во кој се опишуват последните 

времиња пред апокалипсата и појавувањето на бесрамниот змеј од Овче 

Поле, каде што имало и голем змијарник, кој ќе ги соберел сите светски 

велможи на својот дрвен сплав на реката Таен Рај, и за да ја покаже својата 

сила и слава ќе ги поведел како младоженец кога води другари на свадба, 

тргнувајќи на сите страни на светот за да го завршел последното време и 

дочекувајќи го Небесниот Ерусалим. Во овој текст од пред илјада и повеќе 

години среќаваме јасен опис на она што подоцна во херметичките 

текстови се опишува како хиерогамија, односно света алхемиска свадба. 

Присуството на ранохристијански артефакти, како и темели и остатоци од 

цркви од најраниот период на христијанството, потврдуваат дека луѓето 

кои живееле овде ја продолжиле традицијата онаму каде што застанале 

Пеонците, подигајќи храмови најчесто на места каде порано постоеле 

храмови посветени на Сонцето. Вековите подоцна, во кои царствата на 

Бугарите и Србите имале владенија во Овчеполието, потврдуваат дека 
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сакралната вредност на овој крај бил почитуван од секој владетел. Дури и 

во Турско овде се населиле многу дервиши, па сеуште се паметат 

теќињата и местата нарекувани Теќенл’к. Во петте века турско владение, 

дозволи за градба на цркви се давале само за места каде што и порано 

имало христијански храмови, што потврдува за староста на овчеполските 

цркви. Старите српски и бугарски текстови за ритуалните обреди на 

Говедар Камен, Руса и некои други места во Овче Поле, ни говорат за 

старите верувања и традиции од овој крај, дел од кои живеат до ден денес. 

Во текст од српски етнографски зборник од 1937 среќаваме дека уште 

тогаш од памтивек Говедар Камен го посетувале луѓе од сите вери, а 

“Турци су га звали Говедар Баба”. Плодородноста и животот во Овче Поле 

на преносен начин се читаат и од многу народни песни, во кои девојката 

која раѓа син е од Овче Поле, коледарите се враќаат од Овче Поле во 

Долна Земја, каде нивните стада се умножиле, или преданијата во кои кога 

се создавала земјата, Господ фрлал камења и земја, па таму каде што ќе 

фрлел камења настанувале планини, а таму каде што ќе фрлел земја – 

рамници како Овче Поле. Чудотворното прогледување на “слепиот” 

Стефан Дечански е дел од архивата со легенди и преданија во кои некаде 

во Овчеполието се случува ритуална промена на дотогашната состојба. 

Самото име на централната населба – Свети Никола, во турските дефтери 

запишана како Клисали / Килисали, место со цркви, црквино, и на 

најстарото маало во градчето – Рецко маало, што доаѓа од Рајетско, 

односно маало каде живеела рајата и немало турски газди, но и од многуте 

стари камења со црти и рецки, користени при изградба на куќите, сведочат 

за мистичната светост со која овој крај зрачи од памтивек па до денес. 

Пронајдените темели од стари цркви, но и храмови од пред нашата ера 

одат во прилог на кажаното во погорните редови. Во Овче Поле се наоѓа 

најстариот град со степен на развој далеку повисок од сите околни од 

средината на првиот милениум пред нашата ера. Во овој регион се и 

неколку локалитети кои на листата на најстарите неолитски култури во 

светот, потврда дека човекот овде живеел уште пред осум и кусур илјади 

години. Во разговорите со малкуте живи стари Светиниколчани родени 

пред втората светска војна, дознаваме дека од старите научиле за точната 

местоположба на медното – бакарно гумно, каде… (продолжува) 

Н.Р. 

2016 
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Градот на Чудотворецот во Овче Поле 

Колку цркви имало во Свети Николе? Колку манастири имало во 

Овчеполието? Дали воопшто сме свесни за значењето на овој регион? 

Зошто со децении не знаевме многу нешта за Овче Поле? Што крие 

мајката земја, времето ќе покаже. А дотогаш, трпение – спасение. 

“И след смъртта на царя  пак прие българското царство син му Борис и бе благочестив 

и много благоверен. И този цар покръсти цялата българска земя и създаде църкви по 

българската земя и на река Брегалница, и там прие царството. На Овчо поле (през него 

протича р. Брегалница) създаде бели църкви…” 

“И по смртта на царот, царството го презеде син му Борис, кој што беше 

благочестив и многу благоверен. И тој цар ја покрсти целата бугарска 

земја и соѕида цркви по земјата и на река Брегалница, и таму го прими 

царството. Во Овче Поле (преку кое што тече реката Брегалница) соѕида 

бели цркви…” 

 Йордан Иванов - Северна Македония  

“Овчеполски манастир, сега скоро сосема разрушен, во Штипската нахија, 

предел Немањици; се вика и Немањички манастир, храм на Свети Никола, 

задужбина на Стефан Дечански.” 

“Немањички Манастир, храм на Свети Архангел Михаил во Немањици, 

Штипска нахија, исто така запустен во рушевини – задужбина на 

Немањичи уште пред Стефан Немања.” 

Милош Милоевић - Наши манастири и калуђерство 

Постојат индиции дека во Свети Николе имало шест цркви, кои 

отсликувале крст. Црквите се наоѓале на местата на денешната црква 

Свети Никола – на север во месноста Свети Спас на југ, Свети Илија на 

запад и на исток – денешната црква Свети Стефан (именувана според 

чудотворното враќање на видот на Стефан Дечански од светецот Николај). 

На линијата исток – запад имало цркви во центарот на Свети Николе (кај 

денешната полициска станица) и во американско маало (покрај 

Светиниколска река). Во месностите Свети Спас и Свети Илија и денес 

има камени крстови со остатоци од градби. Во центарот на Свети Николе 

за време на турското владеење имало џамија, која била изградена на 

месотот на срушената црква. При изградба на куќи во ‘американско маало’ 
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се откриени остатоци од мозаик, тегули и гробови. Сè досега упатува дека 

општината е богата не само со античко наследство, туку дека овде имало 

живот и во најраната епоха на христијанството. Од нас зависи како, дали и 

колку ќе го истражиме и заштитиме истото. 

 

Редно време е деминутивот “Николе” (звучи како да доаѓа од српското – 

град Светог Николе) да се промени и градот да го носи името Свети 

Никола. За волја на вистината, ова е единствениот град во Република 

Македонија со име на некој светец. Враќањето на вистинското име на 

централната населба во Овче Поле има езотерично, културно и чудотворно 

значење. 

Н.Р: 

2011 
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Колку цркви имало во градот на Свети Никола 

Податокот дека во Свети Николе имало 40 цркви не е точен. Досега не се 

откриени материјални и пишани докази за ова тврдење. Навистина, градот 

го добил името Свети Николе по црквата Свети Никола, околу која се 

развила и населбата. Пронајдените остатоци од ранохристијанска 

базилика, гробови и артефакти недвосмислено кажуваат дека  врз темелите 

на малата црква била изградена поголема црква, врз која е изградена 

денешната црква.  

За време на турското владеење, Турците го именувале Свети Николе со 

КЛИСАЛИ – што значи населба покрај црква, додека христијанското 

население го именувало Свети Николе по црквата. 

Сегашната камбанарија е изградена во 1927та година, на местото на 

старата дрвена градба. Чуваме податок дека околу 1400-тата година еден 

болјарин од Прилепско на црквата Свети Никола во Овчеполското село 

Свети Николе подарил камбана. Тоа ни дава до знаење дека сепак оваа 

црква е многу постара од она што се тврди денес. 

Турскиот патеписец Евлија Челебија во 60те години на 17от век два пати 

престојувал во Свети Николе. Во своите патеписи населбата ја именувал 

со КИЛИСАЛИ. И францускиот патеписец Ами Буе го именува Свети 

Николе со КИЛИСАЛИ, исто како и Челебија. Во пописите од турските 

тапу дефтери Свети Николе е именувано со И-С-В-И  Н-И-К-О-Л-А. Во 

пописниот лист се забележани маалата: Бузурк (големо маало) и Кучук 

(мало маало), но и посебно село Свети Николе. Двете маала припаѓале на 

Штипската нахија, а населбата Свети Николе било во состав на 

Нагоричката нахија. 

Кај постарите Светиниколчани е сочувано преданието дека во Свети 

Николе во средните векови имало 40 цркви и дека за време на Турското 

владеење, тоа било именувано со Крк Клисали. Меѓутоа, за истото нема 

писмени и материјални докази. 

Архитектот Николај Карташев, инспириран од ова предание пред влезот 

на Градскиот Парк во Свети Николе ја проектирал колонадата од 40 

столбови – симбол на топонимот Крк Клисали. 
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Во Гинисовата книга на рекорди запишано е дека во Старо Нагоричане за 

време на Турското владеење имало 40 цркви, според што било именувано 

Крк Клисали. 

Се надеваме дека локалната самоуправа конечно ќе ангажира стручни 

лица со доволен кредибилитет, знаење и искуство за да се избистрат 

историските податоци за единствениот град со име на светец во Република 

Македонија. А дотогаш, на помош Свети Никола! 

Лазар Серафимов & Никола Ристевски 

2012 
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Битката кај Ѓуришкиот манастир во 1903та  

Шестиот востанички округ на Македонската Револуционерна 

Организација – Овчеполскиот округ бил формиран со Општиот план за 

Илинденското востание. Во него влегувале Штипско, Скопско, Тетовско, 

Кумановско, Паланечко, Кратовско и Кочанско, негов центар бил бил Црн 

Врв – Лисец. 

На 18 август 1903 година на Ѓуриште (Венец) се водела жестока битка 

меѓу четите на Никола Пушкаров и турскиот аскер и башибозук. Борбата 

траела скоро цело деноноќие. Во битката биле убиени и ранети околу 

стотина турци, а од комитите загинале четворица и само неколкумина 

биле ранети. 

За оваа битка читаме во Спомените на Христо Шалдев: 

“Вечерта двете чети со двата курира тргнаа кон селото Павлешенци. Беше 

убава месечева ноќ. Кон полноќ почна да дува ветерче, кое постепено се 

засилуваше. Застанавме да се одмориме во младата дабова шума. По 

неколку одмори, се упативме во една дабова шума над Ѓуришкиот 

манастир. Пушкаров сакаше да го разгледа врвот и рече дека ако четите 

располагаат со храна, вода и муниција, нека дојдат Турците па ќе се 

бориме. Се слушнаа неколку истрели и се упативме кон врвот каде што со 

Пушкаров и уште тројца стари четници се укопавме, а лево од нас се 

засолна Тодор Николов Паница. По него беа четниците на Анѓелко. Кога 

почна да се разденува забележавме дека од спротива се појавија луѓе кои 

немаа фесови, туку каскети. Нашата чета очекуваше овде да помине четата 

на Ѓорче Петров, на која требаше да и помогнеме за да ги помине Вардар и 

Овче Поле. Со Пушкаров ги напуштивме позициите и се упативме кон 

височината за да се увериме дека тоа не беа наши луѓе и се вративме кај 

нашите, каде Бобе Стојчев беше ископал длабоки шанци како човечки бој. 

Неговата чета беше завзела позиција на јужната и западната страна. Пред 

изгревот на сонцето, почнаа да пристигнуваат турски војски и башибозук. 

По изгревот, бевме откриени и непријателот прв почна да пука од исток и 

од југ. Борбите траеја 16 часа. Цел ден четниците пееја бунтовни песни. 

Тодор Паница прв ја напушти позицијата и се упати да му помогне на 

другар му Христо. Бобе Стојчев се оддели од мојата чета и се упати кон 

шумата на селото Павлешенци и се сопре кај една дабова шума. 

Останатите тргнаа кон Дивље…” 
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Никола Пушкаров е испратен како од Гоце Делчев како учител во 

Македонија во 1902 година. Делувал во Скопско, Кумановско, Кратовско 

и други места и често бил одговорен за дел од трасите по кои се внесувало 

оружјето. Бил уредник на организацискиот весник „Слобода или смрт“. За 

време на Востанието е началник на Овчеполскиот округ, по што се враќа 

во Бугарија и се занимава со научна дејност, ја истражувал почвата и ја 

создал првата почвена карта на Бугарија… 

За оваа борба, Ѓорче Петров во своите спомени пишува: 

“Нашиот пат од овде до Вардар повеќе водеше по ридести места, бидејќи 

на југ се простираше Светиниколското поле, за да се оди низ него беше 

опасно… Затоа зедовме северозападен правец од Луково по падините и ги 

поминавме Ѓуѓанци и Секулица. Бидејќи беше време за вршидба, речиси 

во секое село имаше Турци… Патувавме дијагонално, менувајќи ги 

правците за да се затскриеме од Турците, но денувањето ни беше мачно. 

Влеговме во Ѓуришкиот манастир три дена по борбите на Пушкаров со 

турскиот аскер. Четите на Пушкаров по битката преку Кумановско и 

Паланечко се повлекле во Бугарија. Пушкаров ми беше ветил да ми даде 

канал, а тој направил судир. Од Ѓуришкиот манастир тргнавме по патот 

кон србоманското село Рудник…” 

По фаталниот исход од избрзаното и предвремено Илинденско востание, 

во Овче Поле одговорноста ја превзема Михаил Развигоров, кој со својот 

начин на работа до толку го променил животот на населението и го 

утврдил Овчеполието како крепост на комитите и војводите, па народот 

почнал да го нарекува Овчеполски кнез. По неговата смрт, 

Организационите дејности во овој крај се предводени од некрунисаниот 

цар на Обединета Македонија, ученикот на Мише Развигоров, и самиот по 

потекло од Овче Поле – НадВојводата Тодор Александров… 

Лазар Серафимов & Никола Ристевски 

2012 
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Говедар камен 

Во Овчеполието, недалеку од Свети Николе, веднаш до атарите на селата 

Ерџелија и Пеширово, стрчи еден огромен камен од еруптивно потекло, 

познат под името Говедар Камен. 

Во далечното минато во Овче Поле владеел цар кој што имал сè што 

душата би можела да посака, но немал свое дете. Сакал да има син кој ќе 

го наследи. По многу години, царицата забременила. Царот бил радосен, 

но исплашен, дали ќе му се роди наследник или ќерка.Дворјаните се 

погрижиле детето да биде машко, бидејќи царот им се заканувал со смрт 

доколку не му се роди наследник. Претпазливо зеле машко новороденче 

од номадите чергари, па кога царицата се породила тие веднаш го 

замениле детето со малото циганче, а царското бебе го дале на чергарите. 

Царевото дете било машко, но дворјаните веќе не биле во можност да ги 

заменуваат децата. Двете дечиња растеле. Царевиот син, сега чергарче, ги 

пасел говедата и постојано се качувал на еден висок камен и зборувал: 

- Колку е убаво ова поле за да се води војна во него! Од оваа страна 

ќе ја водам пешадијата, а од оној рид ќе го изненадам непријателот 

со коњаницата, па така секако ќе победам! 

 

Донесениот наследник, зборувал: 

 

- Да имам дрвца, колку убави вретена би можел да направам! Ех, 
што е убаво да се потковуваат и оседлуваат коњите… 

Постојано чукал со чекан, и било очигледно неговото несовпаѓање со 

царскиот двор. На царот не му се допаѓало однесувањето на детето, но 

немал каде – тоа бил неговиот наследник. 

По многу години еден од дворјаните, за да му се додвори на царот, му ја 

кажал вистината – дека вистинскиот принц е кај чергарите, а тој во дворот 

всушност е циганче. Царот веднаш наредил да се спреми кочијата и тргнал 

по царството за да трага по вистинскиот си син. 

Откако го минал целото царство, изморен не очајувал бидејќи не го нашол 

сина си. Мудро, на сите 16 годишни момчиња им се поставило истото 

прашање: 

 

– Колку богатство сакаш да имаш?  
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Повеќето одговориле дека сакаат полна кола златници, некои дури и ја 

побарале царската златна кочија. 

Пред да се прибере дома, царот го здогледал говедарчето качено на 

огромниот камен, му се доближил и го запрашал што гледа: 

- Го разгледувам полето и се думам колку е тоа убаво за водење 

војна,  

одговорил вистинскиот царски син. 

Царот видел дека детето е на иста возраст како неговото во дворецот, па го 

запрашал: 

- Колку богатство би сакал да имаш? 

Без воопшто да размислува, говедарчето одговорило: 

- Не сакам големо богатство, само толкаво колку што изнесува еден 
дожд во април и два дожда во месец мај! 

Царот се вџашил од бистрината на детето, бидејќи во Овче Поле секоја 

капка дожд во тие месеци чинела и повеќе од еден златник. Веднаш 

сфатил дека тоа е неговиот син. Го зел со себе, го повел во царскиот двор 

и му ја кажал вистината за неговото потекло. 

Ден денешен во Овчеполието стрчи Говедар камен, а жените кои што не 

можат да родат одат таму на Ѓурѓовден, оставајќи подароци врзуваат 

конци за “лекот да се фати“. 

Лазар Серафимов 
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За Ѓурѓовден на Говедар камен во Овче Поле 

Ден пред Ѓурѓовден, и оваа година на Говедаровиот Камен во Овче Поле 

се собраа луѓе од цела Македонија и странство. Македонци, Турци, Роми, 

Албанци, Власи, Торбеши, кружеа околу огромниот камен со црвени и 

бели конци, правеа адети, а оние на кои им се посреќило минатата година 

и добиле пород, даваа курбан – најчесто со бебињата застануваат на 

каменот, а кумот го качува јагнето за да биде заклано. Каменот се наоѓа на 

меѓата на атарите на Свети Николе, Пеширово и Ерџелија. 

Со векови овде доаѓаат жени кои не можеле да затруднат, а по посетата на 

Говедар Камен многу од нив зачнале и добиле живи и здрави дечиња. 

Ритуалот со тројното кружење околу каменот со црвен и бел конец, кој 

потоа се плете како појас со вметнато каменче откинато од огромниот 

Говедар Камен, за неротките да го носат сè додека не забременеат, се 

практикува од памтивек па сè до денес. Чудотворната моќ на народното 

верување донела среќа и нов живот во многу семејства, а за тоа сведочи и 

бројот на јагниња кои секоја година се носат од оние кои добиле пород. 

И покрај тоа што на ова место нема црква, ниту пак доаѓа поп, народот 

редовно го посетува секоја година, ден пред Ѓурѓовден и следниот ден – 

на самиот празник. Многу луѓе доаѓаат заради традицијата, само за да го 

испочитуваат денот и чудотворниот камен. Сеуште се паметат огромните 

стада говеда и овци од цела Македонија, како и ергелите со коњи кои биле 

носени на Говедар Камен на денешен ден, за да го заокружат три пати, со 

молитва догодина да бидат во поголем број. Порано, во самата близина на 

Говедар Камен, на едно слично мало возвишение наречено Трпеза, се 

служела чорба од 40 јагниња кои отишле курбан. Во поново време, 

закланите јагниња се продаваат на лицитација. Ова е еден од ретките 

денови кога на едно место во Овче Поле може да се сретнат толку многу 

луѓе од различни вери, народности и краишта. Денес на Говедар Камен беа 

над две илјади посетители, а уште многу ќе дојдат и утре. За многу години 

Ѓурѓовден! 

Н.Р. 

2016 
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Говедаровиот камен 

Камен, обичен како и секој камен. Се наоѓа на полето меѓу Свети Николе, 

Ерџелија и Пеширово. Околу него нивје со жито и други земјоделски 

култури. Голем е како една соба 4х4 метри, висок околу 3м. Велат дека 

некогаш некој “натчовек” го фрлил од Ѓуриште – 10 километри воздушна 

линија и тој паднал на местото каде се наоѓа сега. Токму тогаш на тоа 

место имало добиток, а со нив и човек кој ги чувал – говедар. Паднал 

каменот врз човекот и врз добитокот и оттогаш го завикале Говедаров 

камен. 

Неволјите се кај луѓето. Затоа, ете се случува да се бара излез од неволји и 

од еден обичен камен. Секоја година на 5 мај, овде доаѓаат луѓе од целата 

Република и од други места. Девојки, на кои им заминале годините за 

мажење, жени кои долго очекувале пород, други кои мажот им се оддал на 

алкохол или барал љубов на друго место и за што ли уште не. Доаѓаат тука 

на каменот, ќе го обиколат трипати, ќе откинат парче од него – ако не 

откинат, лекот нема да се фати, ќе скршат бардак од каменот – ако не се 

скрши пак ништо, а се случува да не се скрши ако се удри полека и како 

жртва ќе приложат на каменот да се заколе јагне или кокошка, “морало” 

крв да падне… 

Месната заеднива од Пеширово формира комисија од тројца членови кои 

јагнињата и кокошките ги продаваат на лицитација на местото. Некои од 

градот одат само за да купат евтино јагне што го оставиле луѓето во 

неволја. Такво јагне од десетина килограми се продава за 150 до 200 

динари и со тие пари се решаваат комунални проблеми во селото. А 

годинава велат имало најмногу јагниња – околу 500, а имало и доста 

кокошки. Каменот потоа личи на кланица, сиот е во крв. 

За тоа што треба да се откорне парче од каменот, се грижат луѓето од 

Пеширово. На неколку дена пред 5 мај, со тесли, чекани и секири удираат 

по каменот, онака мајсторски и создавааат пукнатини за да може потоа од 

него да се откине потребното парче. И така од година во година со 

автомобили, специјални автобуси од Скопје, Битола, Прилеп и други места 

доаѓаат луѓето кај овој обичен камен и сметаат дека неволјата ќе ја решат. 

Во Свети Николе сеуште се раскажува за еден настан во врска со овој 

камен. Покрај патот Свети Николе – Куманово има еден голем камен и 

месноста се вика “Црн Камен”. Еден земјоделец од Свети Николе си ја 
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орал нивата во близина на каменот. Откај Куманово наишле две жени со 

магариња од кои едната млада, немала деца и едната постара жена. 

Прашале каде е Говедаров Камен и човекот што орал покажал на каменот 

во близина – на Црн Камен. Откако го направиле адетот како што им 

кажувал човекот, го замолиле на врвот од каменот да го заколе јагнето кое 

го донеле. Тие си заминале, а овој си го зел јагнето и потоа убаво си се 

нагостил. 

Во Светиниколско има доста кладенчиња или чешми, кои како што му 

текнало некому, ги прогласил за вода која “лекува” од нешто. И тука 

доаѓаат луѓе, си ги замиваат очитe, рацете, нозете и оставаат пари кои 

некој потоа си ги собира. 

Ристо Гонев 
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Старата црква Свети Никола 

Во Свети Николе, на највисокиот дел со доминирање над околината се 

наоѓа црквата Свети Никола. Во нејзиниот комплекс влегуваат и 

камбанарија и саат-кула. Објектот е еднокорабна градба граден од камен, 

тула и малтер. Кровот од надвор е на две води а внатре поделен на три 

свода, од кои средниот е највисок. Таванот е од дрво. Црквата е долга 12, а 

широка 6,40 метри. На ѕидовите се прозорци. Во внатрешноста на 

западната страна се наоѓа певница од дрвена конструкција, а на северниот 

ѕид е залепена проповедалницата, исто така од дрво. Олтарниот простор е 

подигнат во однос на наосот. Од олтарниот простор на југ се влегува во 

мала просторија – ѓаконикон за чување на светите книги и реликвии. 

Црквата не е живописана. Единствен украс во ентериерот е дрвениот 

иконостас обоен кафеаво. На него се наоѓаат повеќе икони вградени во 

рамки. Некои потекнуваат од 1849, а други од 1875/77 година. Други носат 

индикт Е. Според внатрешната елевација поделена на три дела со тенки 

дрвени столбови, 4 на број и според архитектурата и иконите од 1849 

година, може со сигурност да се претпостави дека е градена во првата 

половина на 19 век. Тоа е време на интензивна градба на голем број цркви 

во Македонија. Повеќето се градени од мајсторот Андреј Дамјанов, 

најголем архитект кај нас во 19 век. Меѓу останатите, тој ги градел и 

црквите во Велес, Куманово и Ново Село. Во контекст со ова може да се 

претпостави дека и оваа црква е градена од него. Меѓутоа, понатамошните 

истражувања сигурно ќе го кажат последниот збор. Во најново време на 

црквата се вршени некои градежни интервенции кои што се далеку од 

автентичниот изглед на црквата. 

КУЛТУРНО – ИСТОРИСКИ СПОМЕНИЦИ ВО ОВЧЕ ПОЛЕ 

Здравковски Драгиша 

Свети Николе, Јануари 1981 
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Црквата Свети Никола во Буриловци 

Буриловци е село во Овче Поле, дел од општина Свети Николе. На левиот 

брег од Долна Река, до старите селски гробишта во Буриловци се наоѓа 

старата црква Свети Никола. Еднокорабниот храм е изѕидан и исцртан во 

14от век врз остатоците на постара градба. Црквата е дел од Брегалничката 

епархија – Една од најстарите сочувани цркви во Овчеполието. 

Потекнува од 9 век, а фрескоживописот е од 14 век. Не е познато кога и 

од кој архиереј е осветена. 

Градбата е еднокорабна, од клепан и кршен камен со малтер врз 

правоаголна основа и со полукружен свод. Влезот е од западната страна 

преку ниска еднокрилна вратичка. Фрескописот е обновуван во 19от век, а 

денес оваа црква е заштитена како културно наследство. Во турско нашите 

смееле да градат цркви само на местата каде што такви постоеле 

претходно, што оди во прилог на тоа дека постарата градба е црква од 9ти 

век. Доколку се земе во предвид богатото културно – историско богатство 

на Овче Поле, и цивилизациите кои живееле на овие простори во различни 

епохи, не би требало да не изненади доколку во овој регион се појават и 

постари градби од оваа. Црквата Свети Никола во Буриловци е една од 

најстарите зачувани еднокорабни средновековни градби на територијата 

на Република Македонија. 
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Црквата Свети Никола во Павлешенци 

Црквата Свети Никола, која се наоѓа на сред село во Павлешенци е многу 

стара. Податоците со кои располагаме велат дека била обновувана во 

1874та година, кога била и проширена. Во 1901ва година со средства од 

селаните е купена камбанарија од леарницата во Прилеп за 24 златни 

турски лири. Подоцна во дворот на црквата е подигната зграда со 2 

простории во кои била сместена Павлешенската општина по 1913та 

година. За време на турскиот период, особено пред и по Илинденското 

востание, баш таму се одржувала обуката на четата од Павчешенци. 

Порано на Велигден и други празници, селаните во голем број се собирале 

во дворот на црквата, каде се играле ора и се пееле песни. 
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Свети Прохорија од село Ерџелија 

Житието на свети Прохор Пчински прераскажано од Марко Цепенков. 

Приказната за свети Прохорија е скоро иста со запишаното Житие. 

Различно е името на мајката на преподобен Прохор, за идниот цар Диоген 

кој се сретнал со старецот, во житието се вели дека бил ловец, а во 

приказната е претставен како овчар…посебно интересен е делот за 

сонцето што изгреало од запад и обезглавувањето на Свети Прохорија. 

Покрај реката Пчина имат едно село на име Пчина и од селото, можеби, да 

имат земено име реката Пчина. Над селото горе имат еден чудотворен 

манастир, кај што је закопан Свети Прохорија од илјада години и горе. 

Имало едно овчарче од селото Ерџелиј од Овче Поле (под Штипска каза). 

Татко му и мајка му на Прохори ги викале Јоан и Марија. Прохорија 

отишол еднаш во Штип на пазар и, бидејќи бил многу кроток и набожен, 

влегол в црква да се молит Бога. Во таа недела беше се рекло Евангелието: 

„Кој што сакат да се спасит, нека кренит крстот на рамо и нека идит по 

мене“. 

Откога го чул Прохори Евангелието, беше му се распалило срцето и прао 

ти отишол во Пчинската Планина та си влегол во една пештера и таму си 

постил многу години. Посницата и ден-денеска стоит, одат народ и свеќи 

палат, земја земаат за лек. Тамо живеал зиме, лете, во најголемите студеи 

и мразеи без да го знаат луѓе. 

Во тоа време умрел некој цар и сакале да клаат друг. Се погодил еден 

овчар да помини пред посницата од Прохорија и беше му рекол на 

овчарот: 

– Овчарко бре, ај оди во царскио град, кај што ќе одбираат чоек за цар да 

бидит, да те одберат тебе. Тамо ќе се зберат да го гледаат од едно место 

сонцето во зората кога ќе болсни, и кој побрго ќе го видит, тој цар ќе 

бидит. Сите нека гледаат од кај што огреват ти да гледаш от кај што 

заоѓат. 

Го послушал овчарот посникот и отишол, та застанал кај што беа 

застанале сите и се сврте на зајсонце да го гледат коа ќе огреит сонцето на 

врвот од една висока планина. Сите што го гледаа завртен на запад, се 
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биеја шега со овчарот: Арно ама сонцето прво на запад огреало, да после 

излегло за сите да го видат. Свикал овчарот: 

– Ене го, ене го, го видов сонцето. 

И кога видоа, вистина беше го видел и на часот беа го воцариле него за 

цар. 

Поминаа многу годиње како што му рече коа го натера да бидит цар. Беше 

му рекол, некоаш да го смисли. Една вечер беше му се сонил Прохорија и 

беше му рекол: 

– Овчаре, честити царе, смисли Бога и за мене, дојди та види ме. 

Кога беше го видел тоа на сон, станал утрото и понесол азно, та пошол да 

го бара Прохорија. Сопрво направил еден манастир во село Нагоричино се 

со делкани камења и темлото – се од ореоо дрво делкано (копаница). Тој 

манастир јет и ден денеска. Храмо му је Свети Прохорија. 

Тргнал царот да го бара по планиње и дошол кај планината Старец, та 

нашол еден старец и го прашал срарецот: 

– Абре старче, дали си видел некој човек во оваа планина да живеит во 

некоја пештера. 

– Не сум видел чоек честити царе – му рекол старио – туку отспротија во 

Пчинската планина гледам еден орел од неколку дни кај се виет на онаа 

пештера, да не нешто имат тамо некој чоек умрен. 

Планината Старец е останата да се викат од името на старецот што го 

нашол царот. 

Кога отишол царо тамо, беше го нашол Прохорија умрен и утокмен 

(преставен) во келијата. Лицето му светело како на ангел и се посветил. Го 

кренал царо да го носи на манастиро што го напраи кај селото Нагоричани, 

ама на царо во соно беше му дошол Свети Прохорија и беше му рекол: да 

не го носит во тој манастир, кај што му го направил, ами да појди на 

некоја капина и од неа ќе излезел бел зајак, до таа капина олтаро да му го 

напраит на манастиро  што ќе го напраит, и тука гробот да му го напраит. 
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Видел-невидел царот, напраил друг манастир до капината, и капината јет и 

ден- денеска спружена над олтаро над кубето. 

И храм му се нарекол Света Богоројца, чунки Свети Прохорија немат во 

календарот празник. На ден Богоројца се собират собор од сите страни; кој 

за здравје кој од мака за лекуање, чунки кај што јет закопано телото од 

светијата, имат една дупка од кај што течит миро, и секој чоек, болен или 

здрав, ќе се миропомаза. На мнозина здравје му се дало од тоа миро. 

Ете каква чудесија му се сторила на Димитрија Стефанов (Лисичков). Како 

што ми прикажуаше тој, на многу години одел на панаѓур на Пчинскио 

манастир и многу пати му го пеел житието од Свети Прохорија, со рака 

пишано (Д. Ст. ми каза оти имало многу стари ракописи). И од многуто 

пати што го пеал, го научил изус та ми го кажа за да го пишам. На Д. 

Стефанов беше му се ватила десната рака, нито можел да се прекрсти нито 

ништо не беше можел да стори. До што било екими, се беше обишол и 

ништо сељамет не беше видел. Мнозина му велеле да одит по баснарки, од 

ограма да не му је; арно ама тој никако неќел да оди по ѓаола, ами си ошол 

на реченио манастир и си ја миропомазал раката. За чудо големо, по малу 

време, кога си тргнал за дома беше му се пуштила раката. 

Иконата од светијата јет многу стара и, кај што јет обесена, сама се мавта, 

најмногу во таа недела кога се велит евангелието „Земи си крсто и ела по 

мене“, а во друзите дни помалку. Царот што му напраил манастиро и 

гробо му ја зел тогај глаата од Свети Прохорија и си ја однесол кај себе, да 

Свети Прохорија сега бил тамо без глаа закопан. 
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Евлија Челебија 

Првите сознанија за шумите на територијата на Македонија ги среќаваме 

кај познатиот турски патеписец и историчар Евлија Челебија. Тој во 

своите патеписи, минувајќи низ Овчеполието, запишал дека кога минувал 

со карванот крај Килисали имал потреба да изнајмува луѓе од месното 

население кои ги кастреле шумите за караванот непречено да помине. 

Во тоа време Овче Поле, но и цела Македонија билe богати со шуми кои за 

жал денес ги нема. 

Евлија Челеби на два пати поминал околу денешно Свети Николе. Во 

својот патепис зборува за две населби – Овче Поле и Килисали (населба 

покрај црква или црквино). 

Овче Поле се наоѓа во едно плодно поле, а се состои од седумдесет куќи. 

Има џамија и амам, и е многу напредно село. Тоа е вакав на Орта џамија, 

која се наоѓа во Yeni – Odalar, Истанбул. 

Румелијските органи на власта немаат никаква власт во тоа место, ниту 

воопшто можат да се мешаат во управата на селото. Целата власт, правото 

на бесење и убивање, наплатување на глоби и казни е во рацете на 

неговиот мутевелија. Тој управува со тие села со двесте луѓе. 

Потоа го пројдовме селото Килисали и Беширли, па преноќивме во селото 

Кара-Османли. И тоа село припаѓа на вакавот на Орта-џамија. Тоа исто 

така е јуручко село. 

Одејќи понатаму во југоисточен правец, поминавме голема населба по име 

Хамза-бекли. 

Потоа поминавме низ селото Хизир-факили, кое исто така спаѓа во селата 

на нахијата Овче Поле. Има еден ан и џамија, тоа е развиено село. 

Движејќи се напред, дојдовме во градот Штип. 

Понатаму одевме 6 часа, повторно кон исток, и пројдовме многу добро 

населени и богати села. Ова село и селата кои се наоѓаат во неговата 

околина се нарекуваат Овче Поле… 
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14 големи цркви од бел камен 

 

Во 1704 година калуѓерот Јеротеј Рачанин, по пат накај Ерусалим поминал 

и низ Овче Поле. Сведочејќи за древноста на овие простори, запишал: 

– И дојдовме на тринаесетиот конак во Горобинце на Овче Поле. Тука 

видов красна земја, убави полиња и жито, лозја и разновидни овошки. 
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Убави реки течат од планините, изворите се студени и чисти. Тука за 

време на закуската од едно место избројавме четиринаесет големи цркви 

од бел камен… 
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Борба за пазарен ден во 19 век 

Во Овче Поле, покрај Свети Николе постоело уште едно поголемо 

пазариште за крупна стока и за житни производи, кое што се наоѓало во 

селото Немањици. За разлика од пазарот во Свети Николе, каде што 

најчесто доаѓале трговци од Велес и Штип, на пазарот во Немањици 

најмногу доаѓале Грци и Власи. Со оглед на тоа што овие две места се 

наоѓале на поголема оддалеченост едно од друго, и двете го истакнувале 

своето право и барале да бидат прогласени за центар на овчеполскиот 

пазар. Со тоа започнала и економската борба за главен економски и 

административен центар на Овче Поле. Најгласен во залагањата за селото 

Немањици бил богатиот свештеник поп Крсто. Меѓутоа, Свети Николе 

поради својата местоположба веќе било главен административен центар, 

со седиштето на Овчеполскиот мудир Махмуд ага, кој бил заинтересиран 

Свети Николе да стане и економски центар, противејќи се на барањето на 

поп Крсто. Во 1845 година богатиот свештеник бил убиен. Тогаш 

трговците засилено побарале  нивното место да се прогласи за градска 

населба и да се утврди постојан пазарен ден во неделата. Четворица 

повидни граѓани – поп Андо Каравски, староседелец, Димко Мучика, Грк, 

Смиле Јанковски и Махмуд ага, не отишле кај скопскиот мутесариф, туку 

кај главното воено заповедништво во Битола, од каде при крајот на 1845 се 

вратиле со одобрение. 

Од тогаш Свети Николе и официјално било признато за центар на Овче 

Поле и започнало неговото економско издигнување. Заживеала трговијата 

со жито и стока. Сега и штипските трговци купувале поголеми количества 

овчеполско жито, бидејќи јуручкото жито и брашно кое во Штип се носело 

од Јуруклук, било со лош квалитет. Познатите овчеполски овци биле 

купувани за приплод и извезувани и до Јањина, додека млечните 

производи кои биле носени во мешини биле со многу добар квалитет и во 

толку големи количества што целото пазариште мирисало на сирење и 
масло. 

– според Манојло Р. Чучковиќ, Гласник Скопског Научног Друштва 

15-16, Скопље, 1936 
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Овчеполските села пред 130 години 

Овчеполските села се овие: Барбарево, Стрисовци, Заринци, Музерци, 

Горни Стубол, Долни Стубол, Плешенци, Стрмош, Петришинo, 

Маричино, Кундино, Пробиштип, Калниште, Ритавица, Глобила, Неокази, 

Бучиште, Гујновци, Пишица, Крупиште, Жегјанци, Новосељани, Уљарци, 

Лепопелци, Гајранци, Трооло, Пестришино, Горно Троѓерци, Крневци, 

Гризиловци, Куково, Тоољ, Патетино (се наоѓаат на работ на котлината) 

Немањици, Ранченци, Мечкуевци, Арбасанци, Стануловци, Буриловци, 

Мустафино, Судик, Долни Балван, Горни Балван, Долно Троѓерци, 

Карбинци, Кара – орман, Црковци, Дермен чифлик, Чардакли чифлик, 

Врсаково, Сарчиево, Ерџелија, Кадрифаково, Богословец, Делисинци, 

Сарамзалино, Ќоселери, Амзибегово, Пеширово, Каратманово, 

Караџалово, Џумајлија, Горубинци, Кнежје, Свети Никола (Клисалија), 

Ѓуземелци, Сопот, Милино, Махмудчиево, Големо Чалшево, Мало 

Чалшево. Од Штип до Велес е 8 часа, од Орел до Штип 6 часа – таква е 

приближно и ширината и должината на Овче Поле. Сите Овчеполски села 

се 71 на број, од кои 60 се христијански а 11 турски… 

Ефрем Каранов – Материали по етнографията на нѣкои мѣстности въ Сѣверна 

Македония, 1891 
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Патување по долините на македонските реки 

Од Штип за Велес се оди по два пата. Едниот слегува по Брегалница до 

Вардар при станицата Градско и од таму се излегува на Велес. Другиот пат 

минува преку Овче Поле. Тој постои од старо време и јас го избрав него. 

На височината наречена Ежово има остатоци од древни градби. Во 

околината постои предание дека Ежово бил стариот град Штип. За час и 

половина излеговма на врвот, каде што има кула со неколку заптии кои 

што го пазат друмот. 

Од кулата се гледа на север и северозапад широка рамнина, опкружена со 

мали ридови. Тоа е плодното рамно Овче Поле. Покрај ридовите се 

наредени села, околу кои што се гледаат лозја и ретко понекаде мали 

шумички. Сè останато е голо. Полето е обработено највнимателно, главно 

со пченица и р’ж. 

Од кулата патот се дели. Едниот оди право кон север за Скопје и 

Куманово, а другиот прави блага кривина кон запад за Велес и постепено 

се спушта, до средината на полето, каде што патот минува една мала 

рекичка, наречена Азмак или Орла. Таа се собира во височините на север 

од Овче Поле во земјиштето на големото село Свети Николе (Клишели во 

австриската карта). Преку полето тече многу бавно од североисток кон 

југозапад и за време на дождови околу неа се образува блато. Кај селото Х. 

Беклија се впушта кон југ меѓу ридовите и се влива во Брегалница. 

Половина час откако ја минавме реката, дојдовме до село Сарамсаклии. 

Таму сретнавме трговци кои имаа собрано околу 1000 брави, овци и кози 

за да ги носат во Грција. Сточарството во Овче Поле е многу добро 

поставено, тука и турците и домашните имаат добри стада. 

На запад почнуваат мали возвишенија и месноста станува брановидна. 

Ридовите на југ од полето се многу убави. Особено впечатлива е долината 

по која што реката се спушта кон Брегалница. 

Патот бавно се качува по полегнатите ридови и криви се повеќе кон 

југозапад. Го минавме селото Урфалие, прегазивме мала притока на реката 

Орла (Орелска река) и дојдовме до селото Туртолие. Мина едвај четврт час 

од тоа последно село на Овче Поле, и почнаа да се гледаат Велешките 

лозја. Најпосле бевме над раскошната Вардарска долина… 
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Васил Кънчов  (Избрани произведения. Том I. Издателство “Наука и 

изкуство”, София 1970) Пътуване по долините на Струма, Места и 

Брегалница (1894-1896) 
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Ѓорче Петров за Овче Поле  

…со должина од исток до запад 8 часа, а широчина север југ 4 часа, тоа е 

широко и откриено поле од пустинообразен вид со голи и 
грозни височини.. ” 

Така Ѓорче Петров напишал во Материјалите за изучување на 

Македонија, издадена во 1896тата година. Во делот од книгата од каде што 

се земени погорните редови, пишува и дека големата македонска котлина 

името го добива од богатите пасишта, на кои што паселе многу стада 

овци… 

 

Како што е вообичаено со отворените и голи полиња, климата во Овче 

Поле преку зима е сурова, а преку лето пеколно задушлива. 

Овче Поле е пресечено со неколку работни патишта, кои уште повеќе ја 

олеснуваат комуникацијата со околните мести. Главни од нив се четири: 

– “Друмот” меѓу Велес и Скопје, кој ја сече југозападната ридеста страна, 

– патот од Скопје преку Св. Николската и Злетовските делови за Кочани, 

– патот од Велес за Штип, кој ја сече вдлабнатината на Овче поле, 

– патот од Штип за Куманово, кој до некаде врви по претходниот, после во 

источниот крај на Овче Поле се движи при Св. Николско, се спушта на 

десно со Скопскиот и преку Ѓуришкиот преод и по реката Лакавица 

влегува во Кумановското поле. 

Патот од Велес до Св. Никола, кој врви под источната страна на 

височината која што го заградува полето од запад, е обичен и без особено 

значение. 
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…преку тесната и стрмна “Ѓаволска река”, така наречена затоа што 

според верувањето на локалните жители тој теснец бил отворен од 
ѓаволот… 

Злетовската река тече во границите на Свети Николското поленце се по 

полињата на неговата западна погранична височина, каде што го прима 

Светиниколскиот поток. Малку под Свети Никола таа излегува во 

сопствено Овче Поле, каде што тече преку северната му половина. Како и 

целата околина, долината на таа рекичка тука е лишена од дрвја и 

растенија; еден тесен раб од ливади и ниви од далеку го покажува местото 

на нејзиното течение. По неа се расположени повеќе Овчеполски села. 

Долината е ниска, а течението толку бавно, што преку летно време тоа 

претставува ред од вирови и мочурливи места. При селото Богословец таа 

ја процепува Богословската планина и излегува во долината на 

Брегалница, преку тесната и стрмна “Ѓаволска река“, така наречена затоа 

што според верувањето на локалните жители тој теснец бил отворен од 

ѓаволот. Овчеполскиот поток се влива во реката Брегалница под селото 

Рудник на 45 минути растојание од Штип, и и дава скромен обем на вода. 
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Кога Даме Груев ги посветувал Овчеполци во тајните на 

Организацијата 

Си спомнувам како мојот кум Ване поп Ефремов ми е го опишувал 

организирањето на село Неманици во Овче Поле лично од Дамјан Груев. 

Големиот апостол, како учител во Штип, го посетил селото заедно со поп 

Ефремов, кој е еден од првите посветени во револуционерната мрежа на 

градот. Го извикале селскиот коџобашија – кметот и Даме ја започнал 

беседата. Кметот најпрвин не сакал ни да чуе за некаква тајна работа 

против турската царштина. Но, Груев со сериозен тон и одлучни зборови, 

за кои што бил мајстор, влијаел врз духот и сознанието на селанинот. 

Часовите минувале, поминал и полноќ, петлите запеале в зори и 

разговорот не завршувал. Од умор ли беше, од убедување ли – кажуваше 

поп Ефремов – кметот најсетне стана, ја подаде коравата си десница на 

Даме и извика – Е, биде, олан даскале! Да е честито! Тоа бил решителниот 

момент за Неманици, село кое столетија до тогаш ја трпело турската власт. 

Понатаму тоа село стана едно од најпреданите и борбени села на ВМРО и 

даде голем број на нелегални четници… 

– Од спомените на Иван Михајлов 
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Гоце Делчев за бедните турци во Овче Поле пред 120 години 

…им предложив да отидеме со Гоце на Велигден во Кукуш. На Велики 

четврток тргнавме за Кукуш со коњи, по патот преку Овче Поле за Велес. 

Пред да слеземе во Овче Поле на височината еден стар турчин имаше 

изградено некаква колибка од кал и слама за да им подава вода на 

изморените и жедни патници, кои ако посакаа ги частеше и со кафе, за 

што добиваше по 10 – 20 пари. Во почетокот на Овче Поле минавме крај 

едно турско село, кое ни направи впечаток со својата мизерија – 

распарталено население, валкани дворови, куќи – колиби од кал и слама. А 

са господари – забележа Гоце и продолжи – Кажи ми кажи беден народе, кој те 

лула во таа ропска лулка? Дали мислиме дека тие бедни луѓе се во подобра положба од 

нас, и покрај тоа што се турци? Напротив. Сигурно и меѓу нив има некоја пијавица 

која ги цица, а тие си мислат дека Бог за казна им ги испраќа тешкотиите…Го 

поминавме Овче Поле, полно со безброј стада и се доближивме кон 

Велес… 

Туше Делииванов – Спомени за Гоце Делчев 
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Населените места во Овче Поле (1900та година) 

Во книгата Македонија – Етнографија и статистика од Васил Кнчов 

можеме да прочитаме обемна информација за наелението во Македонија 

кон крајот на 19тиот и почетокот на 20от век. Во тоа време поголемиот дел 

од Овчеполието административно спаѓа во Штипската каза, Скопски 

вилает. Авторот користел извори од официјалните турски власти. 

Населени места во Овче Поле (1900та година):  

Штипска каза - Богословец, Сушево, Хаџи Бекли, Ќоселери, Дурфули, 

Каратманово, Кошево, Бекерли, Убогово, Енеш Оба, Дели Јусинци, 

Кадрафаково, Ерџели, Муставино, Криви Дол, Амзабегово, Пеширово, 

Хаџи Аматли, Црнилиште долно, Црнилиште горно, Сарамзалино, Караџа 

Али – Караџалино, Татарли, Горобинци, Кнеже, Свети Никола (Клисели), 

Патетино, Макриш, Трооло – Трохоло, Пестришино, Зарапинци, 

Пуздерци, Куково, Лезово, Гајранци, Гојновци, Крупиште, Мечкуевци, 

Неманици, Ранчанци, Преход, Пишица, Чашица, Џумаали, Уљарци, 

Љуботен, Тонатарци, Шопури, Иванли, Кошево, Милино. 

Скопска каза – Крушица. 

Кумановска каза – Сопот, Малино, Алакинци, Трстеник, Павлешенци, 

Стањевци, К’шање, Кокошиње, Макреш. 

Кратовска каза – Барбарево, Строиманци, Горно Ѓуѓанци, Долно Ѓуѓанци, 

Орел. 

Велешка каза – Иванковци. 
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Од Спомените на Ѓорче Петров 

Нашиот пат оттука до Вардар повеќе вртеше по бреговите места, бидејќи 

на југ од таму се простира Светиниколското поле, а низ него да одиш беше 

опасно, затоа зедовме северозападен правец по склоновите и ги поминавме 

Ѓуѓанци и Секулица. Бидејќи беше време на вршидба, речиси во сите села 

едновремено имаше и турци. Ние в село не влегувавме, ами запиравме се 

надвор од селата, во ниски кориички (сè голи места), тешко поминувавме. 

Требаше да се криеме зад карпи и ситни орманчиња при јака горештина. 

Патувавме сè во цик-цак за да се задскривуваме од спаиите турци. 

Правевме од 3—5 часа пат вечерно време, но денувањето ни беше мачно. 

При Ѓуришкиот манастир при Ѓуриште престојувавме два дена. Влеговме 

во манастирот три дена после борбата на Пушкаров со аскер. Се слушаше 

дека аскер ќе дојде, а требаше да влеземе внатре. Четата на Пушкаров 

после борбата преку Кумановско и Паланечко пребегнува во Бугарија. 

Пушкаров беше ми ветил да ми даде канал, а тој даде борба. Ние бевме од 

три страни опколени од аскер и очекувавме борба секоја минута. Под нас 

од северозападна страна на чуката гледавме како се укрепуваат турски 

војници. Не ни дотераа коњи вечерта поради вршидбата така да останевме 

два дена. Држев 7—8 души селани залог за секој случај. Вардар беше 

близу – по права линија 8 часа. Ако бевме дале борба, повеќето од четата 

ќе се вратеше во Бугарија. До Плавица некои од четата јас ги држев под 

стража, за кои што имав сомнение дека ќе се вратат за Бугарија. Од 

Ѓуриште најпосле зедовме пат крај србоманското село Рудник, поминавме 

скришно покрај него и дојдовме во скопското село Брезово. По целиот пат 

низ кратовска и кумановска каза останав со впечатлението, дека тука нема 

никаква организација и просто требаше да си пробиваме пат низ селата. 

Амбицијата ми беше уште тука да го поминам Вардар во Битолско, а кога 

видовме, што е тука, оттука Вардар, уште повеќе ќе го сметав за несреќа 

да ми се погодеше тука да бидам откриен. При Брезово се скривме во една 

леска и одвај можевме да го извикаме раководителот. По пат сретнавме 

тројца четници од скопската чета, Раштанов со двајца учители, излезени 

низ Скопско и други. После турците го беа фатиле Раштанов и го беа 

довеле во Скопје. Скопјаните нè најдоа, та ни донесоа леб од селото.  

Мислевме да го преминеме Вардар при с. Кожле (Скопско), — таму е 
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Вардар поплиток. Бидејќи Пушкаров пред неколку дена беше дал борба, 

аскерот таму беше образувал синџир. Не остануваше пат освен да го 

преминеме Вардар покрај Велес, бидејќи сите пунктови беа фатени после 

обидот на Пушкаров да дигне со динамит еден мост. Бев пишал во Велес 

да приготват за преминувањето преку Вардар. Во Брезово се решивме на 

личен ризик да го преминеме Вардар при Велес без коњи; четниците 

наново се натоварија и со засилен марш го префрливме Вардар. Од 

Брезово до Велес обичен пат е 5 часа а ние го зедовме за 7 часа и уште 3 

часа одевме до село Ореовец — во коријата над селото, — веќе в зори. Во 

селото имаше спахии кои нè видоа. По пат од Брезово до Вардар нè 

пречекаа луѓе од Велес со Антон Димов, учител од помладите. Тој нè 

окуражи да го поминеме истиот пат, кој што го мислевме и ние, покрај 

самата станица. И по пат до Вардар преминавме на две места меѓу 

војски… 
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Ослободување од политичкото и економското ропство 

Раководители на Ново Село станавме Ѓошо Христо, Икономов и јас – 

Мите Хаџимишев, а околиски војвода – Мише Развигоров, кој беше 

нелегален по востанието. И така, Мише Развигоров започна не само 

револуционерна борба, но и економска. Тој сакаше да отстрани се што 

беше станало зло за населението, за рајата. Мише издаде наредба – 

момоците кои што им работат на беговите за мали пари (еден момок со 

жена си цела година работел за бегот, а добивал 100 гроша и 100 шиника 

жито) да се побунат. Тој го зголеми плаќањето на момоците и количината 

на жито која што ја добиваа од беговите, и нареди да им се дава од 

четирите семиња, а не само ечемик и рж. Да им се дава и волна, сирење, 

млеко и масло. Со една дума, тој го подобри животот на рајата. Мише 

Развигоров го постигна тоа на следниот начин – нареди момоците да 

објават штрајк, а организацијата ги заплаши беговите. Така беговите беа 

принудени да ги прифатат условите. Тогаш жетварите за жнеење на декар 

добиваа по 2-3 гроша, при што највредните добиваа и по 5 гроша на декар. 

Мише им нареди да бараат од 8 до 12 гроша за жнеење на декар. Тој 

забрани да доаѓаат жетвари и аргати од други околии. Сите оние кои што 

не ги почитуваа наредбите на организацијата, беа казнувани. Тоа стана 

причина за зголемување на надниците, и веќе самите бегови започнаа да 

молат за намалување на работната плата. Тврдеа дека цената на житото се 

намалила, но Мише нареди работната плата да се намали на 8 – 10 гроша. 

Наредено беше и дел од житото да оди во касата на организацијата. Целта 

кон која што се стремеше Мише Развигоров, беше да се принудат беговите 

да започнат да ги продаваат имотите на селаните. Како што е познато, 

момоците и чифчиите беа од домашното христијанско население и не 

располагаа со земја, при што цели поколенија беа се борчлии и продавани 

заедно со воловите. Робството беше двојно – политичко и економско. 

Мише поведе борба спроти беговите и на крај тие беа принудени да ги 

продаваат чифлиците и селаните почнаа да ги откупуваат имотите. Сумата 

за откупување на земјата беше обезбедена од организационата каса. По 

купувањето на одреден имот или цело село, парите се даваа на број од 

касата на организацијата. Откако земјата беше купена, нивите се 

распределуваа еднакво меѓу селаните, по што за една година селаните 

целосно го вратија долгот и селата до ден денешен се на рајата. Селаните 

се раздолжија кон касата на организацијата без да плаќаат лихви…         

                                                                 Спомени на Мите Хаџимишев  
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Овчеполската епископија 

На Цариградскиот собор во 879та година присуствуваат двајца 

“проватски” епископи. Едниот проватски епископ бил Мануил, а другиот 

се викал Лав. Првиот бил провадиски епископ (пробатонски), а вториот 

брегалнички. Епископијата низ вековите носела различни имиња, а во тој 

период именувањето брегалничка епископија не траело многу, затоа што 

уште од времето на Борис оваа епископија носела друго име – проватска, 

пробатонска, односно – Овчеполска. По покрстувањето, освен 

митрополитскиот храм, Борис изградил и други цркви во Овчеполската 

епископија. Понатаму оваа епископија била именувана како Мороздвиска, 

Малешевска, Лесновска, Злетовска, се додека во почетокот на турското 

ропство не потпаднала под Ќустендилската. 

  

 

 

Јордан Иванов, Северна Македонија (1906) 

 

http://loza.mk/2015/05/gradot-na-sveti-nikola-vo-ovce-pole/
http://loza.mk/2015/05/gradot-na-sveti-nikola-vo-ovce-pole/
http://loza.mk/wp-content/uploads/2016/01/ovcepolska-episkopija-3.jpg
http://loza.mk/wp-content/uploads/2016/01/ovcepolska-episkopija-2.jpg
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По течението на реката Вардар има доста лековити води, а најчести се 

сумпорните и кисели води. Бањите сеуште не се уредени и испитани, па 

затоа ги посетуваат само околните жители. Во овој слив има многу 

висорамнини и полиња, кои некогаш биле езера. Најголемо е Овче Поле, 

кое е многу родно… 

 

Атлас краљевине Србије са земљописом по речним сливовима (1914) 
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Бериќетли нахија 

Овче Поле, кое го нарекуваат и Мустафа оваси, е дел од Вардарската 

низина во средна Македонија. Овчеполието е слабо населено. До скоро 

поголем дел од населението биле христијани; но, почнале да доаѓаат турци 

мухаџири, кои што преку разни зулуми над населението го принудиле да 

ги напушта селата и да бега по планините и повисоките места. Сепак, за 

време и по Балканската војна, поголем број од нехристијанското население 

го напушта Овчеполието, па денес христијаните повторно се мнозинство. 

Главен административен и трговски центар во Овче Поле е Свети Никола. 

Тоа е една мала паланка, која сега брои околу 2200 жители, од кои што 2/3 

се христијани (околу 1500 луѓе), живеат и турци, но има и околу 60 куќи 

со евреи. Во турско време, до пред 45 години, Свети Никола било само 

чаушлук. Повозрасните раскажуваат дека тогаш низ селото минал некој си 

Дервиш паша, пратеник на Цариград со некаква мисија во овие краишта, и 

откако ја разгледал околината и бил впечатлен од убавите полиња и 

долини, рекол: 

“Од сега па натаму вашата нахија ќе се нарекува бериќетли нахија и ќе има 

пазар.” 

Пред Балканската војна населението на Свети Никола броело и до 5000 

жители: околу 3000 турци, останатите христијани и околу 80-100 куќи 

евреи. Пред 50тина години христијаните биле уште помалубројни, како 

аргати на чифлиците, а подоцна се населиле уште, откако морале да ги 

напуштат селата каде животот им станувал се по несигурен. По 

Балканската војна скоро 3/4 од турското население се отселило. Дел од 

христијанското население избегало во Бугарија, и уште не се вратени. 

Научна експедиция в Македония и Поморавието, 1916 
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Света Богородица – Ѓуришки манастир (1933) 

Манастирот се наоѓа јужно од селото Крушица, со 40 куќи, на едно 

возвишение во месноста Ѓуриште, која граничи со Велешко, Кумановско и 

Штипско. Црквата е нова, изградена во 1880 година, куполна и со 

живопис. Има доволно згради, а исто така и имоти. Во близина е селото 

Сушица со 100 куќи, поради кое што и манастирот се споменува и како 

Сушички. Во месец септември 1912 година една турска чета од блиското 

турско село Иванковци го напаѓа манастирот и ги заробува игуменот 

Исидор, мајка му, луѓето кои се грижеле за животните, кметот од село 

Крушица и уште еден човек, ги врзуваат и ги убиваат внатре во црквата. 

Причина за свирепите убиства биле сомнежите дека во манастирот се 

криеле комитски чети, за што говорат и честите напади врз аскерот во овој 

крај. Манастирот е надалеку прочуен по своето богатство.  

 Манастирите во Македонија 

 



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com   



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com   



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  

 

 

 

 

 

 



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  

 

 

 

 

 

 



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  

 



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  

 



ЗБОРНИЧЕ 

мал Зборник за Овче Поле 

 

ЛОЗА - www.loza.mk                                                                                     www.nikolaristevski.wordpress.com  

Солената земја во прастарото Овче Поле 

Во Вардарскиот дел на Македонија солените почви зафаќаат поголемо 

пространство во Овче Поле. И тие солени почви го должат своето 

појавување на истите причини како и другите солени земји во Македонија, 

само што тука постои една околност, специфична за овој крај. Подпочвата 

во Овче Поле, која се состои од старотерцијарна морска тиња, содржи 

доста соли кои се јавуваат како извор за брзо засолување на површината, 

дури и на такви места кои што имаат подлабоко распространето 

подпочвено водно ниво. Слан дол се нарекува ридестиот крај на југ од 

Овче Поле, а Слатина месност на исток од село Богословец (постојат уште 

неколку места со солена почва кои се наречени Слатина – забелешка Н.Р.). 

Таа причина наложува, како што ќе видеме понатаму, посебен начин за 

мелиорирање на солените почви во Овчеполието, за разлика од начините 

кои би можеле да се приложат со успех на другите места во Македонија. 

Големото пространство кое што го завземаат солените почви во големото 

Овче Поле, е причина оваа котлина да се користи како пасиште за овци, од 

каде што и доаѓа и името. 
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…понатаму авторот пишува за начините на обработка на разните солени 

подрачја во Македонија, дренажата и промивањето на солените површини, 

како и за различните култури и областите каде што тие може да се 

одгледуваат. Во еден дел од текстот посочува и дека во Овчеполието е 

добро да се сади памук… 

Македонска мисъл 1945 

Димитър Атанасов 
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Оро ми играле триста самовили 
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Македонската кинематографија и Овче Поле 

Овчеполската котлина со својата големина и убавина ги предизвикува не 

само посетителите и авантуристите, туку и е голема инспирација за 

режисерите на филмови. Овде се снимени повеќе дела од македонската 

кинематографија, а за селото Богословец луѓето знаат да кажат дека е 

најсниманото село во Македонија. Првиот филм што е снимен овде е 

“Ликвидатор”, на Столе Попов, кој ја прикажува судбината на стариот 

рудник за азбест. Најголемиот дел од приказната во “Црвениот коњ” на 

Стево Црвенковски е лоцирана и реализирана во и околу ова село. За 

филмот “Пред дождот” на Милчо Манчевски овде се снимени повеќе 

секвенци, а и значаен дел од филмот “Преку езерото” на Антонио 

Митриќевски е снимен баш овде. Тука се реализирани и неколку 

аматерски филмови, а теренот го испитувале и неколку странски филмски 

екипи. Во поново време, овде се снимени делови од “Tрето полувреме” на 

режисерот Дарко Митревски и “До Балчак” на Столе Попов. 

Н.Р: 

2015 
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Тодоровата сабота во градот на Свети Никола 

Уште во далечната 1973 година градот на Свети Никола бил организатор 

на манифестацијата „Регионални фолклорни смотри“ која ги опфаќала 

општините од источниот регион со успешно презентирање на чистите 

вредности на македонската фолклорна ризница. Овој настан прерасна во 

препознатлив Меѓународен фестивал на изворен фолклор. Меѓународниот 

фестивал на изворен фолклор – Тодорица, кој се одржува континуирано 

секоја година континуирано во новиот милениум е поврзан со верскиот 

празник Тодорова сабота, стара традиција и голем празник за 

Светиниколчани. Во зачувувањето и негувањето на изворните фолклорни 

дејности најголем придонес имаат 40 културно уметничките друштва кои 

работеле и работат на територијата на општината. Посебно се издвојува 

фолклорниот ансамбл „Јанко Глигоров“, кој работи во составот на Домот 

на културата. Овој ансамбл фолклорните вредности на овој крај ги 

претставува во континуитет повеќе од 40 години на разни фестивали во 

Македонија и надвор. 

И годинава градот на Свети Никола беше домаќин на повеќе културно – 

уметнички друштва од Македонија и соседните земји. Звуците од 

тапаните, зурлите, гајдите, народните песни и носии го одбележаа 

вчерашниот празник, а пред настапот во Домот на културата, играорците 

дефилираа низ центарот, градскиот парк и плоштадот. Традицијата која 

трае и со сигурност ќе продолжи ги потсетува повозрасните на времињата 

кога сеуште се носеле народни носии и се негувал изворниот македонски 

звук, а за младите претставува можност да се запознаат од поблизу со 

културата на нивните предци. Повеќе од еден век сабота е пазарен ден во 

градот на Свети Никола, па така од секогаш на овој празник Овчеполци и 

нивните гости се собирале во голем број, пееле песни и играле ора додека 

музичарите свиреле на народните инструменти. 

Н.Р: 

2016 
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Соленото млеко од Овчеполските овци 

Овчеполската котлина располага со пасишта на површина од околу 

петнаесет илјади хектари. Самото име Овче Поле јасно кажува дека уште 

од дамнина овде биле најздравите овни, овци и јагниња, а сирењето од 

овој регион било едно од најбараните на целиот Македонски полуостров 

(Балкан). Природната соленост на овчеполското сирење е она што го 

правело толку барано на големите пазари. Во Овчеполието има многу 

герени, односно солени пасишта – каде што земјата е природно солена, од 

народот нарекувани и како соленчаци. Овците кои пасат на ваквите места 

даваат млеко од кое што се добива сирење со посебна арома, висок 

квалитет и природна соленост. Поголемиот дел од сите Овчеполски 

пасишта се наоѓа на солена подлога. Ова е единствен ваков регион во 

светот, каде што тревата најмногу им одговара на овците. Овчеполските 

јагниња биле барани уште од памтивек, а тајната за нивното здравје и 

денес се памети од локалното население. Поради тоа што пасат на солена 

земја, јагнињата немаат слој со лој околу срцето, што ги прави особено 

здрави. Пред повеќе од сто милиони години, кога Вардарскиот океан се 

повлекувал од оваа територија, се задржале остатоци од натриумски и 

калиумски соли врз кои се таложела тиња, па низ вековите почнале да се 

раствараат и да стигаат до горните слоеви на земјата. Патеписците кои 

минувале на Балканот пред стотици години пишувале за млекото и 

сирењето од Овче Поле. Евлија Челебија и Васил Кнчов на пазарот во 

Солун забележале дека најбарано било Овчеполското сирење со посебна 

арома и вкус кои се чувствувале од далеку. Чорбаџиите слушнале за 

природната соленост на млекото од Овчеполски овци, па често го барале 

вкусното сирење. Трговци од многу земји доаѓале во Овче Поле и Свети 

Никола за да набавуваат директно од производителите. Во текстот на М. 

Чучковиќ од пред помалку од еден век, дознаваме дека на секое пазариште 

каде што се продавало Овчеполското сирење, се ширел специфичниот 

мирис од млекото од полето на овците. До пред околу сто години, во Овче 

Поле имало скоро секогаш имало над сто илјади овци. Во бившата држава 

некогашниот ЗИК Овче Поле чувал шеесет илјади овци. Денес видот на 

овца – Овчеполка е пред исчезнување. Бројот на стадата во Овче Поле е 

значително намален, сега регионот располага со едвај дваесет илјади овци.    

Н.Р. 

2016 
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Мистичните Овчеполски чешми 

Овчеполци, но и посетителите и гостите од другите краишта на 

Македонија и странство, несомнено ги имаат забележано симболите на 

чешмата до Ѓуришкиот манастир. Двата змејови од двете страни на 

долниот дел на чешмата, трите врвови во средината на чешмата, двете 

змии со две розети – сонца или цветови, плоча помеѓу и нешто што 

наликува на був или череп со коски на врвот на чешмата. При посетата на 

неколку села и месности во Овчеполието, забележав уште такви чешми, со 

потполно истите симболи. Повеќето од нив се потполно разрушени, а 

малкуте кои ја преживеале деструкцијата од луѓето се со оштетени 

симболи, а на сите им недостига плочата со напис која се наоѓала помеѓу 

двете змии. Исти чешми сретнав во Преод, Црнилиште, Богословец, 

Мечкуевци, на другата страна на Ѓуриште, а делови од исти такви чешми 

се вградени во чешмите во селата Патетино и Макреш. Според 

повозрасните, таква чешма има и во Медово, во Иванковци, порано имало 

во непосредната близина на градот, а постојат и уште, чии локации сепак 

не се за откривање во овие редови. Луѓето најчесто ги уништувале барајќи 

скриено богатство, и без разлика дали наоѓале или не – ретко кога ги 

обновувале по разрушувањето. Сеќавањата на некои Светиниколчани ни 

говорат дека во чешмата кај Ѓуришкиот манастир постоела вградена плоча 

на која пишувало кој мајстор ја подигнал, во 1800 и некоја година. Овој 

период одговара на времето кога ѕидарските тајфи активно работеле низ 

цела Македонија и одново се градени Овчеполските цркви, но самиот 

податок е недоволен за да заклучиме дали овие чешми со мистични 

симболи се создавани пред помалку од два века, или исти такви постоеле и 

порано, а тогаш биле преѕидувани. Дури и водата во Овче Поле бега од 

луѓето, па во последните децении се повеќе се повлекува длабоко под 

земјата. Можеби затоа што човечкиот род е премногу деструктивен, а 

водата има чувство и памтење. Овие чешми се вистински споменици на 

културата на Република Македонија и под итно треба да се заштитат, 

бутнатите да се изградат одново, на оние на кои што им се откорнати 

симболи да им се вградат пак нови, таму каде што имало вакви чешми, а 

сега ги нема – да се подигнат нови.   

Н.Р. 

2015 
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Хидрографија на Овче Поле 

Котлината Овче Поле изобилува со многу големо количество на вода, која 

во последните децении сè повеќе се повлекува под земјата, а плитките 

подземни канали се полнат со многу атмосферски води поради обилните 

дождови во последните неколку години. Народот вели – земјата не може 

да ја додрже водата, па така и на високи ридови скоро можевме да видеме 

вода како сама излегува од под земјата, а преку летата по секој обилен 

дожд полето следниот ден беше суво, поради зголемената сила на 

сончевите зраци. 

Променливите временски услови влијаат на нерамномерната распределба 

на годишните количини на дожд, како и на колебливите извори, од кои 

денес повеќето не се ни препознаваат. На нестабилноста на водите влијаат 

и термичките особини на Овче Поле. Ниските зимски температури 

предизвикуваат акумулирање на атмосферската вода, што е причина за 

ниската зимска и високата пролетна сила на изворите. Високите летни 

температури предизвикуваат големо испарување и го намалува 

понирањето на атмосферската вода. Во летниот период многу послаби 

извори буквално пресушуваат, а на есен водата повторно се враќа во 

коритата. Преку зима знае и да замрзне, па затоа сеуште народот памти за 

водопадите кои се појавувале само во определени кратки периоди од 

годината. 

Хидрографски, Овчеполската котлина припаѓа на сливот на реката 

Брегалница. По новото прекројување на општините во Република 

Македонија, на Општина Свети Николе и остана само една кривина од 

Брегалница, онаа кај огромниот камен ѕид, јужно од ридот Богословец со 

врвот Свети Јован Богослов. Најголемиот воден тек претставува 

Светиниколска река, позната и како Азмак. Оваа река настанува од три 

краци – од Мавровица, Караташ и Бериш. Првиот крак избива во близина 

на селото Макреш, на надморска висина од околу 720 метри. Вториот 

доаѓа од кај селото Павлешенци, од околу 390 метри височина. Третиот 

избива во селото Малино на околу 380 метри. Трите водени текови се 

спојуваат во средишиот дел на Овчеполието, кај градот на Свети Никола, 
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од каде по меридијански правец продолжуваат како Светиниколска река. 

Оваа река прима и неколку притоки – од лева страна од Немањици, 

Мечкуевци и Судик, а од десно текот кој доаѓа од Ѓуземелци. На пролет 

водите знаат да станат матни, особено по топењето на снегот, а во тој 

период се таложи и многу нанос во долниот тек. Поради долгогодишното 

управување со водите во Овче Поле на начин кој не е ни приближно до 

задоволителен, денес многу од старите вади, канали и линии по кои 

доаѓала вода или не постојат, или се запуштени и преполни со ѓубре, а 

оние малкуте во кои сеуште тече вода се оставени на милост и немилост. 

Долниот тек на Светиниколска река денес едвај може да се препознае, а 

немаме ни доволно информации за местата каде водите понираат и 

подземните канали по кои што се движат. Порано, Светиниколската река 

често знаела да се излее и да ги поплави атарите на селата Пеширово, 

Амзабегово, Делисинци и Ќоселери. Немањичка река го поплавувала 

атарот на Ерџелија, Мечкуевска околу Мустафино, а Судичка во атарот на 

Врсаково. При овие поплави освен тоа што се таложел многу нанос, 

коритата знаеле да се поместат и со неколку стотини метри. Иако не биле 

долготрајни, овие поплави многу влијаеле на она што денес има останато 

од овие водени теченија.  

Изворите во Овче Поле се различни, во зависност од геолошкиот состав, 

релјефот и климата каде што се наоѓаат. Различните локации го имаат 

определено и различниот вид на подземните води. Силни извори на вода 

има во атарот на селото Богословец – Средномаалски, Глава, Староселски 

и Чорбаџиски; силен е изворот Три Чешми во Трстеник, Орашката вода во 

Преод сеуште тече, иако цртаната чешма е растурена, во селото Алакинци 

се наоѓа изворот Бериш, Домуз бунар е во атарот на Горно Црнилиште, а 

еден добар извор на вода постои и во градот на Свети Никола.  На многу 

места во Овче Поле водата се наоѓа под самата површина, на само два – 

три метри под тлото на кое газиме, но во многу од тие текови таа е или 

загадена, или ѓеренлива – поради составот на земјата. Послаби извори на 

вода има буквално во атарот на секое село, се хранат од мали површински 

водени теченија, и се со слаби водни жили. Овчеполските рекички кои ги 

снемува на лето и ден денес можат да се препознаат при внимателно 

набљудување. Преку летото послаб млаз на вода се задржува во 
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Светиниколската река, која некаде на површината, а некаде како 

понорница, преку атарот на Аџибегово ја напушта областа и се влива во 

Брегалница, која понатаму тече накај Вардар. 

Она што е познато на денешната генерација Македонци, е дека во 

последниот пола век, со современи машини за бушење е стигнато до 

значителни количества квалитетна вода. Дали Република Македонија ќе 

почне да се грижи за ова непроценливо богатство, и ќе им го зголеми 

квалитетот на живеење на граѓаните со тоа што ќе им овозможи да 

конзумираат чиста и здрава вода, останува да видиме.  

Н.Р. 

2016 
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Проект – Овче Поле 2033 интро 

(една мала репортажа од иднината)  

Едно утро се разбудил Змејот и рекол – Па кај тоа живеам! 

 Година – 2033. 

Локација – Овчеполска котлина, планета Земја, Сончев систем. 

По многуте децении борба со наталитетот, необработената земја, 

лошите услови за земјоделие и сточарство, отсуство на разумна употреба 

на природните ресурси, иселувањето на народот и променливите 

временски услови, по една третина од дваесет и првиот век, конечно 

големото и плодородно Овче Поле почнува да го враќа својот сјај. 

Матниот крај на претходниот век и милениум и немилите настани во 

светот во првите две и пол децении на овој век, направија ситуацијата на 

планетата Земја да се промени, па останаа малку обработливи површини 

кои што би можеле да му овозможат природна исхрана на населението. 

Применувањето на методите од памтивек, комбинирани со моќта на 

технологијата на новото доба и нивното заедничко применување во 

реалната ситуација, покажа и докажа дека човечката раса ги има сите 

потребни ресурси не само за преживување, туку и развој во вистински 

правец преку правилна и здрава исхрана. 

Иако големата војна допре до овој дел на Македонскиот полуостров само 

преку лукавите хибридни начини, својствени на новиот век, тектонските 

поместувања и временските (не)прилики си го сторија своето. Така, за 

разлика од пред само петнаесетина години, сега краците на Халкидики не 

се три, Солун не е таму каде што беше, водата се врати на површината на 

древна Македонија, па така Вардар си стана пловен по природен пат. Сега 

луѓето слободно се движат по вода од Водно до Солун, а новите превозни 

чунови се достапни и на Пчиња и Брегалница. Луѓето од Пелагонија, 

Струмичко, Кочанско, Тиквешко и Овче Поле имаат можност да си ја 

наводнуваат земјата преку многуте канали кои се изградија во сите 

котлини. Живата вода и термалните извори допринесоа не само за поголем 

принос во количество, туку и во квалитет. Плодовите од овие краишта се 

неспоредливи со било кои исти сорти во другите делови на светот, што е и 

нормално. Употребата на ветерот и сонцето направија да дојде до државен 

поредок кој се заснова на економска самоиздржливост. Навидум случајно 
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отворените прастари ризници по големите временски промени допринесоа 

за комплетна економска независност на новиот македонски поредок. Па 

така, сега народот може слободно да ужива во живеењето преку употреба 

на својата работна сила и со доволно труд овозможува веќе создадениот 

систем да се стабилизира за од него да имаат благодет многу следни 

генерации. Враќањето на локалните семиња и сорти веќе е затворен 

процес, па во големите резерви на планетата сè повеќе се бараат 

Овчеполските семиња. Голем број од потомците на иселените Македонци 

се враќаат во родните краишта и почнуваат да работат во новата 

Македонија. Нова држава, со различен систем на управување од 

претходниот, каде самоиздржливоста и меритократијата се Боаз и Јахин на 

големото дело. 

Овче Поле ги потврди старите сомнежи и исфрли на површина чуда 

сотворени од луѓе уште од дамнешни времиња. Сегашната генерација која 

што живее тука брои скоро двојно жители од пред само петнаесетина 

години, болестите се сè поретки, а централната населба – градот на Свети 

Никола наликува на населено место од време кое за нас е веќе архајско 

доба. Само овде можат да се сретнат згради и куќи со изглед како тие пред 

век и пол, само овде можете да влезете во тунел на едниот крај од градот, а 

за многу побрзо време отколку по надземен пат да стигнете до древната 

престолнина Бела Зора, само овде Сонцето свети толку долго во текот на 

годината и пушта толку малку штетно зрачење за нашите организми. 

Редот и поредокот кои што беше воспоставени во оваа котлина сега се 

урнек и успешен шаблон за развој на повеќе преживеани плодни земји 

ширум планетата. Начинот на управувањето со трудот на населението си 

го стори своето, па заедно со разумната употреба на технологијата веќе 

оние кои што работат тоа го прават по триесет и три часа седмично, а 

останатите ги вршат сите придружни дејности и задачи. Со ова 

менаџирање на работната сила веќе има доволно простор за ширење на 

засадените култури по рамниците, но и по ридовите – кои веќе се 

преполни со разно разни билки кои се употребуваат за сè и сешто. Во 

градот на Свети Никола не се возат автомобили, а целодневно се достапни 

трите градски автобуски линии и седумте Овчеполски автобуски линии, со 

автобуси кои целосно се напојуваат на сончева енергија и се бесплатно 

достапни за сите во текот на целото деноноќие…   (продолжува)         

Н.Р. / 2016 
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