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УДК 332.21(497.17)

Лован ТРИФУНОСКИ

Геопрафски факултет

Сmoniе

МАНАСТИРСКА ИМАНэА У СКОПСКОЛ UPHOJ ГОРИ

I Уводни део

Познати жупни предео Скопска Црна гора представл>а те-

ритори^у ко] а се одлику]е разноврсним културно-истори^ским

насле^ем: сачувана су стара средн>овековна села, манастири,

цркве и гроблю.1

Пфедини истраживачи ко]и су посеЬивали манастире Скоп-

ске Црне горе имали су задатак да проуче н>ихову архитектуру

и слииарство. Због тога они нису обраЬали пажлу на мана

стирека иман>а — paHHja и садапньа.

Познато je да je среднэовековно феудално доба, иако су се

тада државе смен>ивале, код нас имало неколико облика сво

дные: cBojiMHy владара — двора, шо]Ину властеле и CBojniHy ггра-

вославних цркава и манастира (метоси).

Мали предео Скопска Црна гора, KojH има веЬи 6poj сред-

нлвековних храмова, у томе се нарочито истицао. Иман>а ма

настира и цркава, иако уман>ена, эадржала су се углавном и

током турске владавине, све до данас.2 Та су добра у народу

позната под именом „вакафи".

Скопска Црна гора има 11 старих села. На граници пла-

нине и пол>а леже села: Горн>ани, Бан>ани, Чучер, Кучевиште,

Пoбyжje, ЛЬубанци и Лэуботен. Села Глуво, Бразда и Мирковци

леже у пол>у. Село Бродец налази се на падини планине Црне

1 Упоредити С. ТомиЬ, Скопска Црна гора, Насела, кн». III, Београд

1905, 436, 437.
• Токам турске владавине (од 1445. г.) два села Скопоке Црне горе

(Бан>ани и Мирковци) припадала су jeflHoj CKonoKoj цашци (Гл. ЕлезошЛ,

Турски споменици у Скоплу, Глаоник Скопског научног друштва I, Ско

пле 1925, 153).
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горе. Предео je картографски представлен на ]угословенско]

секции „Куманово—Скопле", размер 1 : 50.000.

Проучаван>е прошлоети Скопске Црне горе, како оне ближе

тако и старее, не може се потпуно знати без познавала ма-

настирских иман>а. Стога he у наредном излаган>у, са подацима

из 1978. г. прикугоьеним на терену и у народна традицией,

бити речи о томе.3 Hajnpe he бити говора о иману манастира

код села Кучевишта, а затим he следсвати прикази имааьа мана

стира код осталих села — Горшана, Пoбyжja, Мирковца, Бан»ана ¡i

Лубанца. У тим селима je свега девет манастира. Посета

nojeflHHMx манастира Скопске Црне горе je доживл^ коди се не

заборавл>а.

II Имаюа nojeduuux манастира

1. Имаюа Кучевишког манастира. — Манастир Св. Архан

гела yôpaja се у ред нajyглeдниjиx манастира наше земл>е. Лежи

два километра северно од великог села Кучевишта у живо-

roiCHoj клисури Кучевишке реке.4 Манастирска граЬевина je

стара, али врло добро очувана. rfrije млаЬа од друге половине

14. века. Први пут се помшье KpajeM тога века. По CBoj при-

лици, манастир je из доба ерпског цара Душана.5

У народу се зна о знатном богатству овог манастира. 1Ье-

гова имовина била je пространа планинска падина под шумом.

Лежи непосредно Kpaj манастира. Затим, манастирска имовина

били су потеси са неколико н,ива, винограда и ливада. Налазе

се у полу оуседиих села — Кучевишта и Мирковца. За неке

од тих иман>а ни нajcтapиjи луди нису имали прилике да 4yjy

од када су манастирска.

Око 1900. г. oBaj манастир посетио je J. X. Васил>евиЬ,

Kojn je сазнао да je он „на]бол>ег матери}алног станка". Имао

je доста зиратне земл>е на потесима Свети пут, Грамада, Гла-

вушевац, Мачковац, Крива нива, Витановска ливада итд.6

Становници Кучевишта кажу да je н>ихов манастир увек

био 3Ha4ajaH и као одга}ивач стоке. Имао je козе, овце, волове

и кон>е. Bpoj стоке повремено се мен>ао. Лети je манастирска

стока изоавл>ивана на суседне планинюке пашн>аке (Гиновце, Ца

рева ливада и др.). Манастир je гадио пчеле, Bohe, а постодале су во-

денице на Кучевишта^ реци. Данас HHje могуЬно утврдити све

nojeflHHOCTH тог знатног манастирског иман>а.

* Саопштен»а су ми дали старики л>уди из села Скопске Црне горе.

На овом месту свима н>има иоказу^ем захвалност.

4 Кучевиште je оредишно и главно населье Скопске Црне горе.

5 Олширшце о селима Скопске Црне горе, ньиховим отаринама и

становништу код мене, Скопска Црна гора, Скопje 1971, 1—123.
• J. X. Василевий, Скопле и гьегова околина, Београд 1930, 453.
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КалуЬери су иман>е обраЪивали уз помоИ садьака из Ку-

чевишта. Зедди су били манастирски момци на одреЬено време

— за време од пола или целе године, док су се други прикуп-

льали на повремене добровол>не мобе.

МеЬутим, од Kpaja другог светског рата за Кучевишки ма-

настир настале су знатне измене. Променило се више лица кода

су била дужна да се брину о манастиру и иман>у. Аграрна ре

форма одузела je нешто земл»е. Затим je у селима Скопске

Црне горе завладела велика оскудица радне снаге, па се и то

негативно одразило не само на обраду земл>е, веН и на држан>е

стоке, Koje сада у манастиру нема.

Данас je манастир од некаданпьег релативно веЬег иман>а

задржао само шуму и 3—4 недовольно обраЬене н>иве. Остало

су пpиcвojили псцединци из Кучевишта. Два калуфера и три

калу^ерице су 1976. г. напустили манастир и отищли у Cp6njy.

О манастиру се сада брине jeflHa жена из поменутог суседног

Кучевишта. Она обавештава село када треба поорати н>иве или

окопати виноград. То he тчедини сел>аци урадити, па макар и

CBoj пооао одложили.

Током прошлости и данас за економски 3Ha4aj Кучевишког

манастира имали су важну улогу скупови о ве1шм празницима,

а нарочито о главно} MaHacrapcKoj слави 26. jyлa. Paraije су

л>уди том приликом поклан>али стоку, док данас дацу новчане

прилоге. На сабору 1978. г. манастир je прикупио око два ми-

лиона старих динара.

2. Иматьа Горчьанског манастира. — Jyжнo од села Горн>ана

у западном делу Скопске Црне горе, на темену узвишен>а Тро-

меЬа, налази се познати средн>овековни манастир Св. Никита.

И он се yöpaja у ред на}угледгоцих манастира у Hanroj земл>и.

Историйки подаци говоре да je Св. Никита Hajnpe био ви

зантийки манастир, можда из 12. века. МеЬутим, он je KacHHje

порушен, да би га из темел>а обнови» српски крал> Милутин

1307. г.

Годину дана Kacmije Милутин je овом манастиру приложио

читав низ имаюа. Та иман>а су се налаэила у другим данаппьим

скопско-црногорским селима Кучевишту, Бан>анима, Глуву итд.7

Током турске владавине манастирска иман>а су ^вднтл делом

разграбиле муслиманске cnaxnje. Поменуто село Бан.ани je 1445.

г. Иса-бег приложио медреси и имарету у Скопл>у.8 Део данаш-

7 М. ПурклвиЛ, Попис села у средтьевековно] Cpöuju, Годшшьак фи-

лоэофсюог факултета IV, Скотье 1940, 59, 78 И 102;

P. ripyjMh, Три хиландарске повеле, Зборник за HCTopnjy Jyжнe

Cp&ije. . . I, Скопле 1936.

■ M. Цурконий, нав. рад, 59.
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ньег села Горк>ана населен je на землишту манастира Св. Ни

кита. Ипак je нешто земле и дал>е остало у ггоседу манастира,

али сада anje познато колико je износио Taj посед.

Манастир Св. Никита, како истине народно предан>е, имао

je н,иве и у данаильем скопско-црногорском селу ЛЬубанцу.

Стога су становници тога села до око 1930. г. овом манастиру

годиппье давали по 1.000 кг жита.9 У непосредно} близини ма-

настира било je joui неколико винограда и н>ива. Манастир je

rajno нешто стоке, a nocTojao je манастирски пчелшьак и друго.

Према подацима у традищци, небригом л>уди Kojn су

управлали овим манастиром — н>егова обрадива земла посте

лено je напуштана и оставлена да лежи као утрина. Сада je

тамо испаша за стоку околних села — нарочито Чучера. Ту

судбину нще доживео само je«aH манастирски виноград.

Данаипьа економска моЬ храма Св. Никита заснива се на

главном манастирском сабору, Kojn се одржава сваке године

28. септембра. Тада бpojни посетиоци, нарочито они из Скошьа,

flajy новчане прилоге и друге дарове. Дарови ce npoflajy на ли-

цитащци и новац троши за потребе манастира. У кОнаку има

соба Koje се лети изд,а]у излетницима. До 1978. г. о овом ма

настиру бринула се само jeflHa стара и болесна монахшьа.

Знатан 6poj старших мушкараца из суседног села Горн>ана

коja су могли више причати о манастирским иман>има послед

них година je помро. Сада манастир нема ни сталног старег

шину — игумана. Услед свега тога данас je немогуЬно утврдити

све по}единости Koja се тичу манастирског иман>а.

3. Имата Побушког манастира. — Манастир Св. Богоро

дица „црногорска" налази се у долини Побушке речице, око

1 км северно од села Пoбyжja. Манастир je nocTojao joui у

среднем веку: први пут се поминке у повели ерпског крала

Милутина од 1300. г. После Кучевишког и Гораанског мана

стира, yôpaja се у ред на}угледгоцих манастира СкЮпске Црне

горе.

Калу1>ери Побушког манастира су чували стоку и обра-

^ивали землу уз помоЬ селака из Пoбyжja и Бродца. Jедки су

били манастироми момци, док су друга орикуплани на повре-

мене мобе. Неки манастирски момци били су из села у Topiboj

Морави (Ср Cpönja).

Занимлива je и следеЬа nojaea за Kojy сам дознао у По-

бушком манастиру. Ако je неко болестан, особито мушко дете,

оно ce 3aeeTyje да када оздрави и одрасте ради бесплатно у

■ J. Трифуноски, Традиционални манастирски сабор у Скопско]

Црно} гори, Balcánica VII, Беопрад 1976 , 332.
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манастиру шест месеци или целу годину. Taj би становао у

манастиру, тамо се хранио и радио на манастирсод земл>и. Сада

у Побужду има мушкараца ко]и су тако радили у манастиру.

Око 1900. г., како je забележио J. X. ВаешьевиЬ, Побушки

манастир имао je зиратну земтьу и }едку ливаду. Шиве су биле

у атару суседног села Побуяца на местима званим Бановац,

Славково, Ttyôje, Турчевска река, Млака и другим.10

Данас je скоро немюгуЬе утврдити све по}единости у вези

са наведеним манастирским поседима. Ипак, казиван>а стараца

из села IIo6y2Kja слажу се у номе да je земл>а н>их/овог ма-

настира насле^ена из непознате старине. Манастир je имао гю-

сед и током турске владавине. Понекад се увеЬавао поклонима

сельака из Hoöymja, како je углавном било и у периоду измену

два светска рата.

У народу се зна о приличном богатству манастира: н>егова

имовина била je планинска падина Kpaj манастира оа шумом и

понеким пашн>аком; манастир je имао винограде и н>иве (како

je напред навео и J. X. ВасшьевиЬ) на атару нижег села По-

бyжja. Kpaj манастира тече Побушка речица, на Kojoj je била

]една манастирска воденица.11 Манастир je био и одг^ивач стоке:

имао je козе, овце, неколико волова и когьа. Трговина стоком

je тако^е била извор прихода: током jeceHH су долазили трговци

из Скошьа и откушьивали део манастирске стоке.

Мег^утим, у HajHOBnjeM послератном периоду и овде су на-

стале знатне промене. Небригом л>уди Kojn су управл>али ма-

настиром, а .и услед ььиховог честог <жешиван>а, од иман>а je ос-

тало мало. Tajeibe стоке je напуштено. Од некадаппьег поседа

обрадиве земл>е манастир je задржао ]ер&н. виноград, док су

неке парцеле напуштене или су их пpиcвojили га^единци из

села и из Скюгоьа (саградили су викендице). Шуме и паппьаци

су CBojnHa државе.

Сада се и Побушки манастир углавном издржава од нов-

чаних прилога повремених посетилаца. Неки лети долазе из

Скошьа и изнajмл>yjy собе у манастирским конацима. За при-

кушьан>е новчаних прилога значаjaH je велики манастирски

сабор, кх>]и се одржава сваке године 21. септембра.

4. Имаюа Мирковачког манастира. — При улазу у Скопску

Црну гору, долазеКи из Скошьа са jyra, а десно од асфалтног

пута, налази се леп манастир села Мирковца — Св. Ил^а.

Каже се и Дон>и Св. Или^а.12 Он je у проширешу долине Ку-

чевишке реке. Сагра^ен je после првог светског рата, на месту

" J. X. ВаоилевиЬ, нав. рад, 462.

11 И данас се виде остаци зидова манастирске воденице.

11 Каже се Доли Св, ÜJUija, за разлику од Горн>ег Св. Ипи]е на ата

ру села Бааьаиа.
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где су постлали остаци манастира.1' Око тих рушевина народ

се скупл>ао 2. августа.

Према казиван>у стари]их мештана из Мирковца, н>ихов

манастир je пре рушен>а имао знатан посед: cacrrojao се од н>ива

и винограда по околном зешьишту. Колико je износию Taj по

сед сада, ме^утим, imje познато. Под Турцима, када je манастир

неко време био срушен, ]едая део поседа je изгубл>ен: при

своении су га турски власници чифлика у околним селима

Бразди и Глуву.

Око 1900. г., како je навео J. X. ВасшьевиЬ, од раюцег

манастирског поседа je остало око 10 н*ива, нешто ливада и

забран. Ндове оу биле на месгпима Ка1>имац, Баша, Долна река, До-

^рвка, Прогон и Мел."

Како je речено, после првог свегског рата сагра^ен je

веома леп данашши манастир. Kpaj шага су и друге зграде.

Нарочито се истине манастирски конак, сада претворен у уго-

стителэско-туристички об^екат. Манастир je после обнавл>ан>а

добио нешто земл>е, углавном од поклона лица xoja нису имала

децу.15 Ипак, Taj посед mije био знатан. Звдншл делом се на-

лазио по дну долине Кучевишке реке, непосредно Kpaj ма

настира.

У HajHOBHjeM послератном периоду, услед тога што je за-

владала велика оскудица радне снаге, и услед честог смеши

вала калу^ерица, дно долине Кучевишке реке, непосредно Kpaj

манастира, лежи необра1)ено: представл>а пашу површине око

3 хектара. Ту се место задржава]у излетници из Скопл>а. За-

довол>ство je поседати Kpaj манастира и са тог места лети се

тешко устaje.

Данашша економска моЬ Мирковачког манастира cacTojn се

у прикупл>ан>у извесних новчаних прилога. Не само на дан

главног сабора, 2. августа, Beh и у остале дане током године,

манастир nocehyjy луди из Скошьа и излетници из других крр-

jeBa. Услед подесног саобраЬа]ног пoлoжaja, oeaj манастир je

на^посеИегоци у цeлoj околини Скопл>а.

5. Иматьа Бачьанских манастира. — У ближо] околини села

Бан»ана оу четири маша манастира: два orapnja — Св. ИAnja и

Св. Благовештеше — и два мла1)а — Св. Спас и Св. Богородица.

После Кучевишта и Лэубанца, Башани су ^едно од Hajeehnx

села Скопске Црне горе. На HajnoflecHnjeM месту у долини жи-

вописне Башанске реке je манастир Св. Илща, са дивним и

особито великим конаком. Остали манастирски храмови се на-

" Упюредити С. ТомиЬ, нов. pad. 425 и 505.

14 J. X. ВасшьевиЪ, нов. pad, 462.

15 Године 1978. проучавао сам и села у околини Охрида. Тамо су

передние сеоске цркве тако^е имале земл»у доб&цену на поклон од дома-

Ьина без деце (село Црвена Вода и др.).
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лазе десно од Башанске реке, на шумовито] и теже присту-

пачно] планинско] падини.

Средн>овеновни манастир Св. Или]а (каже се и Горн>и Св.

Илиja) окружен je знатним комплексом добро очуване храстове

шуме. Народ сматра да je то „вакавска" или задужбинска шума.

Kpaj манастира протиче Башанска река, на Kojoj je солидно

салра^ена воденица. Године 1969, када сам овде први пут био,

воденицу башанског манастира Св. Илща под закуп je имао

воденичар Раде ПавчевиЬ из Бан>ана. Он je манастиру годиппье

давао 80.000 старих динара.18 Сада je воденица напуштена.

Ме^утим, према подацима J. X. ВасшьевиЬа из око 1900. г.,

манастир Св. Ил^а код Бакана био je знатно богатой: имао

je 4 воденице, 5 н>ива, jeflHy кафану и седам куЬа у Скошьу.17

Бан>ански манастир Св. Hjraja у HajHOBHjeM послератном

времену, услед лаке caoöpahajHe приступачности (изгра^ен je

асфалтни пут), често je посеЬен од туриста. Приликом разгле-

дан>а манастира и лепог нонака Kpaj кьега, они да]у извесне

новчане прилоге. Има Скопл>анаца Kojn лети H3HajMA>yjy собе

од овог манастира. Ти приходи служе за издржаван>е ]едне

калу^ерице, Koja се брине о манастиру.

Св. Благовештенье у Горшем забелу по 3Hanajy je други

манастир Башана. Лежи на планинском масиву, доста далеко

од села. И шуму око свог храма оел>аци зову „вакавском". Ме-

г^утим, ближа обавештеша о Toj шуми нисам добио. О мана

стиру се сада скоро нико не брине. Око 1900. г. манастир Бла

говештенье je имао метох у скопском селу Орману Kpaj реке

Лепенца.18

Остала два манастира су Св. Спас и Св. Богородица у До-

н>ем забелу. И тамо je на знатним комплексима очувана храс-

това шума, некадалпьа сво]ина тих манастира. Сада у мана

стиру Св. Спас борави jeaaH старки мушкарац (сел>ак из Ку-

чевишта), ко]и се издржава од тога што га]и око 50 оваца.

*■ J. ТриФуноски, Воденице у Скопско] Црно] гори, Врак.ски глаоник

VIII, Вран* 1972, 418.

17 J. X. BacmbeBuh, пав. рад, 457.

Исто, 462.
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Ове бан>анске манастире, услед тешке приступачности, туриста

не nocehyjy.

б. Имлн,а Лзубанвчког ланастира. — Манастир Св. Никола

лежи северно од села Лэубакца, на планинско] падини, у истом

ном делу Скопске Црне горе. Манастир je обновлен 1847. г.

Манастирски храм je релативно мали, са два трошна конака

Kpaj н>ега. Народна традищца у ЛЬубанцу прати стан>е мана-

стирског поседа од средине 19. века. Манастир je после? обнав-

л>ан>а стекао знатан посед: земл>у je добию на поклон од по

родила Koje нису имале децу, а нетто je иман>а купл>ено.

Око 1900. г. и Л>убанечки манастир посетио je J. X. Ва-

сил>евиЬ. Он je тада обавештен да je манастир имао шест н>ива

у атару суседног села Лэубанца. НЬиве су биле на местима

Оскоруша, Гредиште, Рапул, Бели ораси и Делба.1а

Према казиван>у старших мештана, манастир je имао на

планинскю] падини шуму и паппьаке (зване Стравипгге). Од

стоке je rajuo око 70 коза. И овде постоди каэиван>е, као и у

другим манастирима, да су се nojедини млаЬи мушкарии за-

ветовали да бесплатно раде неко време у манастиру. Данас у

ЛЬубанцу има мушкараца KOjn су тако радили. То je практи

ковано до Kpaja другог оветоког рата. Манастир je имао зи-

дану neh, у Kojoj je печен хлеб за раднике, и друго.

Данас OBaj манастир нема н^едног калуфера. О н»еку се

брине тзв. „Одбор", саставл>ен од сел>ака у Л>убанцу. Одбор

je продао део манастирске земл>е да би обезбедио новац за гра-

1)ен>е нове сеоске цркве у Лэубанцу. На манастиреKoj земл>и сада

су викенд-куКе неких Скошьанаца. Нешто новчаних прихода

манастир прикупл^а на дан манастирског сабора, кojи се одржава

сваке године 22. Maja.

III Заклучни део

1. У сажетом оквиру овог излаган>а можемо реЬи следehe:

скоро сви манастири у селима Скопске Црне горе, у osojoj не-

посредно] близини, током CBoje дуге прошлости, почев од сред-

н>ег века, имали су шуму, пашу и обрадиву земл>у. Шума je

служила за rpahy и гориво, а паша за манастирску стоку —

козе, овце, гаведа и аамье. Эиратна земл>а je била под виновом

лозом, н>ивама и ливадама. Има толико старих иман>а да ни

HajjcrapMj'ii л>уди нису имали прилике да nyjy од када су ма-

настирска.

" Исто, 461.
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Ако би кфи манастир био за време Турака порушен (села

ЛЬубанци и Мириовци), становници би их обнавл>али. Hnje било

дефинитивног мапушганьа манаатира,20 као ни н>ихових иманьа.

Знача}но je да су манастири Скопске Црне горе знатну економ-

ску активност развили од средине 19. века до xpaja турске вла-

давине, 1912. г., и измену два светска рата: тада се noceehyje

веЬа брига rajeifay стоке и обради земл>е. Лра^ени ау велики и

лепи манастирски „конаци", ко]и и данас nocToje. Успех je у

сваком манастиру много зависио од споообности калуфера; о

томе су се посебно бринули nojедини познати манастирски

игумани (на пример, игуман Герман из Кучевишког манастира

и други). Понекад je било и плаКених радника на овим имашима.

Поменути манастирски конаци су зграде на два-три спрата,

са много ооба. Сваки манастир има jeflaH, два до три конака.

Они HMajy и одел>ен>а Koja служе потребама привреде — зем-

л>орадн>е и сточарства.21 Манастири су у наведеном временском

периоду иман>а повеЬали и богатим прилозима манастирских

гостиjy. У гра!)и из народне традищце има података Kojn освет-

л>aвajy услове повеЬан>а манастирске имовине.

Манастири о KojnMa je овде реч HMajy географски поло-

жaj нешто дал>е од околних села: веЬином су у шумском делу

области. Сваки манастир, са CBojnM конацима и другим спо-

редшцим зградама, окружен je виооким каменим зидовима. По

стои само jeflaH солидно изгра^ен и добро затворен улаз. Стога

манастири у целини личе на посебна, утвр^ена насела. У време

несигурности, до 1912. г., они су имали опецидално плаЬене

чуваре.

2. Крупне промене у манастирским иманьима започеле су

по завршетку другог светског рата. Скопску Црну гору у по-

слератно време карактеришу велика кретан>а мла^ег сеоског

становништва у градове. Посебно много привлачи Скопл>е. ^вл>а

се и знатно успорешци наталитет. Сви ови и други несагледани

елементи доприносе несташици радне снаге потребне земл»о-

радн>и и сточарству.22 Стога данаипье време ниje погодно за

одржаванъе ранних манастирских иманьа. Брэо je, и то не jefl-

ном, измен>ен калу^ерски и старешински кадар у манастирйма

Скопске Црне горе: }едни су умрли, док су други морали преЬи

у Cpönjy. Замешивале су их особе — махом старе и болеш-

*• J. Прифумовскц, Традиционални манастирски сабори у Скопско]

Црно] гори, 334, 335.

11 То су подруми, у копима су бурая за вино. Kpaj „конака" су хам-

бар за жито, казан за печеле pa'Kïtje, задана neh за печеше хлеба, а не

где и штала за стоку итд.

п J. Трифуноски, Скопска Црна гора, 50—57.
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л>иве жене — коje нису имале много смиела и воле за живот

у манастирима. Било je и других тешкоЬа.

Како je речено, у селима Скопске Црне горе, услед исе-

л>аван>а мла^ег света, нагло je завладела оскудица радне снаге.

То се негативно одразило на држаае стоке, коде сада у мана

стирима нема. Данас су манастирска добра мала и скоро сва

запуштена. У оскудици калуфера она се слабо oöpafcyjy.*3 На

стало je распадан>е раниjих манастирских иман>а. Сада се ни-

}едан манастир не издржава приходима добленим од земл»о-

радн>е и сточарства.

Догодило се, ме^утим, и нетто позитивно што раните mije

било, Pa3Boj асфалтних путева, па аутобуски и аутомобилски

caoôpahaj отворио je столеКима затворен предео Скопске Црне

горе. Настао je брзи pa3Boj Скошьа и развитак туризма у ма

настирима Скопске Црне горе (не у свима). Приликом разгле-

дан>а манастира и лепих конака око н>их, посетиоци flajy из-

весне новчане прилоге. Има Скошьанаца kojví лети H3HajMJbyjy

собе од ових манастира.

" Код старших селзака у Скопскр) IJipHoj гори join живе разна ве

ровала у вези оа манастиреюгм има1ьима. Они воде рачуиа да тем има-

нлма не нанесу какву штету. Чак и стабла Koja су еува и Koja су пала

нико не користи. Jep.au селак из Кучевишта ми je рекао да he пре посейи

стабло у државне^ шуми него у манастирско: . Омладина се, меЬутим, пос

телено ослобайа cyjeBepja и предрасуда.
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