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Лован Ф. ТРИФУНОСКИ

Скотье

РАНША ЧЕРКЕСКА НАСЕЛ>А У МАКЕДОНШИ

МеЬу стране становнике, ко]и су неко време живели на

подручзу данаппье СР Македонще, спада]у и кавкаски Черкези.

Они су, уз помой турских власти, тамо насел>авани у друго]

половияи XIX века. А од кра]а турске владавине 1912. са

поменуте територще Черкези су скоро потпуно нестали.1

Овде Ьемо на]пре изнети податке о етнимки чистим чер

кеским селима у разним кра]евима Македонще. Та насегьа

су: Черкеско Село и Косматац у околини Куманова; Мецидща,

Катлановска Бан>а и Саразанли у околини Скошьа; Петрчане

у околини Охрида; Букевце у околини Кочана; Черкеско

Село у Тиквешу; Ново Село код Крушева. Затим пе бита речи

о Черкеэима у етнички мешовитим насел,има Македогац'е —

сеоским и градским.

/ Етнички чиста черкеска села

Черкеско Село код Куманова. — Село ^е |ужно од желез-

ничке станице „Куманово" у суво] долини. Околна су насека:

Куманово са истока, Романовце са ]уга и ЛЬубодраг са запада.

На пометку XX века, наш позлати научник 5. Цви)иН Черкеско

Село записао ^е као Черкез-ке.) .2 Као што и име показухе, село

су основали Черкези. Били су досел>ени 1864. г. као избеглице

после ]едне неуспеле побуне против руске управе на Кавказу.

Одатле су Черкези масовно исегьени у суседну Турску, а

турска власт ]е ]едан н»ихов део населила и на територи]и

Кумановске области. Од тих Черкеза, т]. од припадника чер-

кеских племена „Абаз" и „Шапсо", потицала су домапинства

у Черкеском Селу код Куманова.

1 Упор. В. Чубриловий, Политики узроци сеоба на Балкону од

1860 до 1880. године, Гласите Географског друштва, XVI, Београд 1930,

27, 30.

1 I. Цви_)нЬ, Основе за географщу и геологи]\ Македонще и Старе

Србще, I, Београд 1906, 144.
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Село ]е основано на утрини ко]а се налазила на тромеЬи

атара околних насе.ъа — Куманова, Бедин>а и Романовна. При

ликом осниван>а Черкеско Село имало ]е око 50 домапинстава.

До кра]а турске владавине 1912. г. бро] Черкеза повепао

се на око 65 купа.3 МеЬутим, у ратовима 1912—1918. станов-

ници овог села иселили су се у Турску, осим пет домапинстава.

Старешине тих домапинстава звале су се: Адем, Мемет, Етем,

Мамут и Амет. Чували су сво] ]език, али су почели да говоре

и албански, ]ер су као муслимани у погледу брачних веза,

обича]а и жяшье потпали под утица) околних, такоЬе мусли-

манских Албанаца.

После Првог светског рата на иман>а черкеских исел>еника

дошли су Албании и Срби. Први су били броуюци и потицали

из села на суседно] Кумановско^ Црно] Гори (Карадаг). Они

су 1940. имали 13 домапинстава, док су те године Срби имали

3 домапинства, доселэена као колониста из околине Беле Па-

ланке.

Након Другог светског рата настале су нове измене у

Черкеском Селу: од 1956. до 1960. иселила су се у Турску по-

менута черкеска домапинства, док су српска домапинства

прешла у Куманово. На места ових исел>еника дошли су нови

бро.]ни албански становници. Насел>аван>е Албанаца не прессе

и сада. Године 1964. у Черкеском Селу саграЬена ^е велика

цамща, док ]е на том месту била магаа черкеска нами] а

срушена у рату 1912. године. Кра] те цамще Черкези су

имали дупан и ковачницу.

4 Черкеско Село код Куманова посетио сам у два маха: ]едном

пре почетка Другог светског рата (1940) и други пут на неколико

година после рата.

Сл. 1 — Данашгье Черкеско Село

кра\ Куманова

Сл. 2 — Аонашгье село Косматац

у Кумановско] области
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Косматац. — У ]угоисточном делу Кумановске области

шире се две простране заравни, ^една висока око 550 т и друга

висока око 400 т. Село Косматац ]е у поднож"' одсека ко]и

дели поменуте заравни. Околна су насе.ъа Мургаш, Новосел>ане

и тачинце.

И Косматац се рачуна у млаЬа села Кумановске области.

Основали су га Черкеэи са Кавказа. То ]е такоЬе било у

седмо] децетци XIX века, после наведених руских осва]'ан>а

на Кавказу. Ове Черкезе турска власт ]е на]пре населила кра^

пута Куманово — Овче пол>е, недалеко од кумановског села

Скачковца. То место данас носи име Бела вода. МеЬугим, тамо

Черкези нису остали, веп су основали дананпьи Косматац. Село

^е добило име по узвишен>у ко^е се иэдиже кра^ нассгьа.

Данахшьи македонски становници рачуна]у да \е. Косматац

приликом осниван,а могао да има 40 до 50 черкеских дома-

Кинстава. Ти су Черкези у селу остали само неколико година

— до 1878 — и за то време они су били економски и друштвено

поремепени, узнемирени Лтуди — „катил л>уди". Због тога су

представл>али страх за словенско-хришНанско становништво

околних села. Нападали су на н>ихове купе и иман>а, одводили

стоку (поглавито овце и кон>е) из насела Скачковица, Кучка-

рева, Градилишта, Мургаша и Новосетьана. Услед тога, сто-

чарство околних села морало ]е бита ограничено. Черкези

Косматца нису могли да се снаЬу у новим животним приликама

и да поднесу суву климу. Зато су доста умирали и нвставали.

Нарочито деца нису се ,држала" и зато су се ]ош 1878. некуда

иселили.

Косматац има повол>не привредне услове и средишни по

ложат у односу на околна кумановска села. Зато ]е турска

власт у купе исел>ених Черкеза, поменуте године, населила

муслиманске Помаке, мухацире из Бутарске. МеЬутим, у Бал

канском рату 1912. село Косматац ]е запа.ъено и сви Помаци

исел>ени. После тога ту су се настанили македонски становници

из околине Криве Паланке.

Данас у Косматцу постсуе топографски називи и остаци

старина ко]и подсеву на раните черкеско и помачко станов

ништво. Черкеско гробл>е било ]е на потесу Грбавици; сада

су тамо н.иве.

Мецидща. — Село се наладило у неточном делу Скопске

котлине ниже данаппьег насел»а Градманца, а у непосредно^

близини реке Пчинье (са н>ене леве стране) и Катлановске Бан>е.

Мещццц'у ]е основала турска власт око 1878. на потесу званом

Црквиште, ко]И ^е припадао старшем насел>у Градманцу. У

Мециди]и су живели Черкези, мухацири од некуда досегьени.'

* Могуйно }е да су ови Черкези досел>ени из ослобоЬених кра]ева

Србще, ]ер ]е и тамо било Черкеза. Вид. Тих. Р. БорЬевий, Черкези

у нашо) земли, Гласник Скопског научног друштва, III, Скопле 1928.
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Сл. 3 — Око Катланова и Катлановске Баьье посто]ала су три черкеска

насела: Меиидща, Катлановска Баььа и Саразанли

Населье ]е постегало само 34 године — до 1912. Те године имало

]е 25 домапинстава. У Балканском рату Черкези су се иселили

у Турску, док су н>ихове куЬе запал^ене.

Черкези Мецидще бавили су се земгьорадн>ом, сточарством

(претежно су га]'или кон>е и козе) и имали су воденице на

Пчшьи. Приликом крчен»а земл>ишта Черкезима су помагали

селкщи-кулучари из Градманца. За ове Черкезе слушао сам

да нису правили зло околним македонским становннцима, а

шихове жене, иако су биле муслиманке, нису се криле пред

странцима. Кра]ем турске владавине старешина села Мецидще

био ]е Черкез по имену 1усуф; друга Черкез звао се Риско,

док имена осталих Черкеза данас нису позната.

У Мецидаци Черкези су говорили черкески, док су се

приликом одласка гацачног дана у Скошье н>ихови мушкарци

служили турским зезиком. Гробл>е ]е било зужно од Мецидще;

данас се гробови не позна]у на површини земл>е. За верске

потребе Черкези из Мециди]'е посеКивали су цами]у у суседном
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турском селу Дон>ем Ковьару. По расел>аван>у Мецидоце селиште

и земл>а око н>ега поново су сво^ина Македонаца из суседног

Градманца. Тамо обраЬу]у неколико ранщих черкеских н>ива,

док су друге н»иве оставл>ене као утрина. За селиште расел>ене

Меиидвде у Градманцу чу]е се име Черкески купи.

Катлановска Багьа. — У поменутом данашн>ем скопском се

лу Градманцу слушао сам да се ]една трупа Черкеза 1878. го

дине населила недалеко од Мецидще, на деано] страни реке

Пчшъе, поред саме Катлановске Баке. Ту ]е био део атара

села Катланова. Ово черкеско насел^е такоЬе ^е пропало услед

исел>аван>а 1912. када ]е имало око 40 купа. Више података

о том черкеском насел>у нисам могао прикупити. На селишту

овог «асел>а данас посто]е 3 куЬе — то су Македонии Кочкови

(1 к) и Роми Малкщи (2 к). Рачуна]у се као становници села

Катланова, иако су од н>ега удагьени око два километра.

Саразанли. — Ово черкеско село налаэило се на ^утоисточ-

но] ивици низще Скопске Блапце, измеЬу данашн>их села

Ржаничана са северозапада и Катланова са 1угоистока. Поред

селишта води пут Скотье — Титов Белее. На потесу где ]е

било черкеско село Саразанли сада су н»иве становника Кат

ланова.

Саразанли ]е такоЬе било мало насел>е, ко]е ]е основала

турска власт 1908. за Черкезе мухацире. Поменуте године ту

се однекуда доселило 18 черкеских породила. Купе су биле

саграЬене у два низа дуж ]едне праве улице. Земл>а Саразашпца,

пре осниван>а насел>а, рачунала се као део катлановског атара.

Кра]ем XIX и почетком XX века припадала ]е Турчину Ваит-

-ефендоци из Скогаьа. Поменути Байт ту земтьу добио ]е „со

мираз" од Али-бега, познатог катлановског чифлик-сахибщу.

Године 1912, пред наступан>ем ерпске во]ске, Черкези из

Саразанли]е иселили су се у Турску, а н>ихове купе порушили

су македонски становници из околине. На селишту, где ]е било

насегье, сада нема видних остатака од черкеских купа.

Петрчане. — Било ]е веома издво^ено черкеско село, ]ер

се налазило у пределу Дебарци (горвьи слив Сатеске), а у

пространо] Охридскс-струшкоз области. Како 1е познато, после

дугогодиппье борбе, Русща ]е 1863. завладала целим Кавказом,

покоривши последн>а кавкаска племена — Черкезе. Тада су

многи Черкези кренули у суседну Турску, а она их насел>авала

у разним кра^евима на Балкану. тедну групу тих Черкеза, ко.|а

^е бро]ала око 40 домайинстава, државна власт населила ]е

у околини Охрида. Нягхово село звало се Петрчане. Нала

эило се кра] пута Охрид — Кичево. Традшцца наводи да су

ти Черкези били лоши суседи: нису дозвол>авали кпетан>е преко

свог атара Македонцима из околних села Врб^ана, Сливова и

Годив^а. Н>ихова стока наносила ]е штету у поменутим насе-

л>има. Убили су ]едног мушкарца из села Годив)а и ^едну жену

ко]а ]е ишла путем Охрид—Кичево. Због тШз. су се противу
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тих Черкеза ујединили Македонии из поменутих села, напали

на насеље Петрчане, неке Черкезе убили, док су се други

лреко планине Стогова повукли у Дебар. То се десило око 1890.

године. На пустом селишту Петрчана данас се познају рушевине

кућа и черкеско гробље. Земљу расељених Петрчана поделили

су становници околних села.

Бућевце. — У југозападном делу Кочанске котлине, у поя-

горини планине Пљачковице, турска власт је 1878. основала

черкескопомачко село Бућевце (каже се и Буковец). Налазило

се између старијих македонских насеља Теранца са истока

и Кучичина са запада. Становници Бућевца поменуте године

дошли су као мухаџири из Бугарске. То је било мало село: са

5—6 черкеских и исто толико помачких домаћинстава. Черкеэи

су се, поред сточарства, бавили и земљорадњом. Поглавито

су гајили кукуруз. Они су допринели брзом уништавању шума

у непосредној блиэини овог насеља. Черкези Бућевца одржавали

су брачне везе само са једном групом Черкеза насељеном у су-

седном штипском селу Радањи. Један Черкез, по имену Абаз,

око 1900. преселио се из Бућевца у поменуту Радању. Године

1912. сви становници Бућевца повукли су се са турском војском.

Познатији становник међу Черкезима био је неки цамбас Чер

кез. Запамћен је као веома опак човек — „бил прав ајдук".

На селишту и гробљу Бућевца сада имају њиве Македонии

из суседног села Кучичина.

Черкеско Село у Тиквешу. — Око 1878. турска власт на

селила је Черкезе и на давно опустело селиште Вештине у тик-

вешком пределу званом Јуруклук. То насеље названо је Чер

кеско Село (турски: Черкез Ној). У суседном селу Клисури

било је стараца који су „со ангарија" морали ићи да подижу

куће Черкезима. Сви Черкези дошли су из источних крајева

Полуострва, а тамо су од 1861. били пресељени са Крима и

Кавказа. Становници суседног села Пепелишта противу насе-

љавања Черкеза жалили су се у Цариграду јер су они тиме

изгубили део свог атара и Черкези, као суседи, владали су се

лоше. Мећутим, после неколико година Черкези, услед глади

и помора, напустили су Черкеско Село у Тиквешу. Једни су

отишли ка Штипу, други у Малу Азију.5

Ново Село код Крушева. — Проф. Тих. Р. Борђевић у

једном свом раду поменуо је као посебно черкеско насеље

Ново Село у Крушевском срезу. Навео је да је имало око 200

становника.8 Међутим, село са таквим именом у околини варо-

шице Крушева данас не постоји. Ја о н>ему нисам могао

ништа дознати приликом теренских проучавања у том крају

1952. године.

* В. Радовановић, Тиквеш и Рајец, Насеља, 17, Београд 1924, 238, 239.

нашој земљи, Наш народни живот,
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// Черкези у етнички мешовитим населима

Напред наведена девет села била су етнички чиста черкеска

ласе.ъа. Осим тога, у Македонии ]е овде-онде било черкеских

домапинстава и у етничким мешовитим насел>има и градовима.

Доэнао сам да ]е Черкеза било у Овнеполско} котлини.

У великом селу Горобинцу, ко^е ]е 1878. примило знатан

бро] мухацира, било ^е око 30 черкеских домапинстава. Дошли

су из ослобоЬених кра^ева Србщ'е и Бутарске. Турци, ко]и

су живели у Горобинцу одрашце, према досел>еним Черкезима

били су доста предусретл>иви: иомагали су им приликом по-

дизан»а купа, давали им стоку, храну и др. Досел>ени Черкези

наевшие су се бавили сточарством, поглавито овчарством.

Добро су неговали и конье. Ипак, горобински Черкези нису

могли да се навикну на нову природну и друштвену средину.

Стално су носили оружие и одликовали се борбеношпу. Остали

су у лошо) успомени Македонцима у околним селима —

Сойоту, Трстенику, Бузумелцу, Кнежину и Преоду. Од н»их су

Черкези узимали стоку, новац, одело и др. — По неко черкеско

домапинство било ]е насел>ено 1878. и у другим нассъима

Овчепол>ске котлине: Дорфулщи, Милину, Светом Николи итд.

Сл. 4 — Овнеполско село Горобинце, рани/е и са черкеским станов-
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Данас у Овчапољској котлини Черкеза нема. Главнина се

иселила према Солуну 1912. заједно са турском војском. Од

неких черкеских купа имало је Потомака у селу Горобинцу до

1924—1927. када су и они такође отишли у Турску.

Године 1878. и у Штипу је насељено доста мухаџира из

Србије и Бугарске. Због њихове бројности основали су две

нове штипске махале: махалу Ново Брдо са око 100 домаћин-

става у истомном делу града и Грнчарску махалу са око 70

домаћинстава у северном делу града. У поменутој Грнчаоској

махали, око пута за Кочане, међу мухаџирима било је Черкеза.

Прича се да су штипски Черкези живели јако сиромашно и

становали у кућицама подигнутим без реда и плана. Било

је међу њима кочијаша и землюрадника. Жене су се бавиле

домаћим пословима. Черкези у Штипу никако нису могли да

се привикну на нову природну средину. Често су страдали

од болести и зато, после 1912, у Штипу их више нема. — Било

је Черкеза и у штипском селу Радањи.

У сливу Криве Лакавице, леве притоке Брегалнице, у

другој половини XIX века било је мањих черкеских трупа у

селима Драгојеву, Доњем Радешу, Дамјану и другим. Како

се прича, свега их је било око 30 кућа. Касније су неки помрли,

а остали су исељени према Солуну 1912. године. Сада постоји

само један черкески род са 3 домаћинства у селу Драгојеву.

Његови становници говоре турски.

У данашњем титовелешком селу Мамучеву, како сам са-

знао приликом боравка на терену, 1878. је насељено неколико

Сл. 5 — Штипско село Драгојево, раније и са черкеским становншитвом
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черкеских породица. Одржавапе су брачне и друге везе са

сводим сународницима у суседно) Овчеполлко] котлини. После

1912. нестало ]е и тих Черкеза из наведеног села Мамучева.

У тетовском селу Теарцу посгор муслимански род са

именом Черкезови. Има]у 2 домапинства. Потичу од правих

Черкеза. Нэихови преци су 1864. дошли у Срби^у, вероватно

у околину Ниша или Прокушьа, а 1878. као мухацири прешли

су у поменуто данагшье село. Старее генеращце овог рода

говориле су черкески, а знале су и турски. МеЬутим, н>ихови

данаппьи потомци говоре само албански.

Тих. Р. БорЬевип у свом раду „Черкеэи у наню] земл>и"

наводи постозан>е Черкеза и у другим населлтаа Македонще.

Неколико купа Черкеза било ^е у Скошьу (30 душа) и БевЬели^и

(175 душа). Затим у Куманову била ]е ]една черкеска махала —

звала се Черкески купи. Око 180 душа било ^е насел>ено у

кумановоком селу Младом Нагоричину (махала Слатина).7

Занимгьиви су кратки подаци о Черкезима у Македонии

оде ]е об]авио М. С. Филиповип 1935. године. Наводи око 40

породица Черкеза у Тетову где су били распореЬени по хано-

вима и приватним купама. У Тетову су остали пет-шест година,

затим су некуда исел>ени. — У околини Скопл>а у селу Асанбе-

гову (сада СинЬелип) такоЬе су живели Черкези. Касшце су

прешли у околину Солуна. — У Велесу ]е исто тако било

насел>ених Черкеза. Ту су провели кратко време, онда су

отишли у Солун. — ИзмеЬу Струмице и села Дабшье било

]е основано мало насел>е за Черкезе. Имало ]е шест купа.

Одатле су избегли после две-три године. — И у Прилепу било

]е Черкеза. Становали су у махали Втшьи. Прилеп су напустили

1912. године.9

Ова^ преглед очигледно низе обухватио сасвим тачно све

Черкезе у насел>има зугословенског дела Македогаце. Разлог

томе ]е што се понегде ни)е могло дознати где су се сви

налазили.

/// Заклучни део

Све што ]е напред речено ]асно показухе да ]е черкеских

домапинстава било у више области и у више насел>а данашн>е

СР Македонке. Девет посебних али мальих насегьа основали

су сами Черкези. У тим населлма света ^е било око 300 до

мапинстава. Осим тога, насел>авано ^е доста Черкеза и у

малим групама у посто^епим старим насел»има Македонще —

градским и сеоским. Насел>аванье Черкеза у Македонией вр-

шено ]е у друго] половини XIX века после руских осва)аньа

7 Тих. Р. БорЬевиЬ, нав. рад, 74.

• М. Филиповий, „Нови подаци о Черкезима у .Гужно] Србщи",

Гласите Скопског научног друштва, XIV, Скопл>е 1935, 267, 268.
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и протеривавьа Черкеза са Кавказа. То зе било око 1864.

Друга Черкези су дошли око 1878. из тада ослобоЬених кра^ева

у Србщи и Бугарско,).

Иако малобро^ни Черкези су имали велику географску

раширеност. Из прегледа се вида да су нешто више били

застушьени у Кумановско], Скопско], Овчегохгьско] и Штипско]

области, док су ман>у застушьеност имали у Кочанско], Тито-

велешко^, Охридско] области.

МеЬутим, услед наведене велике растуреиости насел>а, Чер

кези у Македонии нису могли свуда одржавати чврсте меЬу-

собне везе. Нису увек могли да складу брачне везе само са

сво.]'им сународницима. Нису могли лако да се навикну на

нове привредне и друштвене прилике; Черкези су са околним

Македонцима често били у завади и сукобима; живели су и

прилично оскудно.

ОслобоЬеньем наших ]ужних области од турске власти 1912.

углавном ]е нестало Черкеза у ньима. До данас од Черкеза у

СР Македонией нще остало скоро ништа. Само народна тради-

ци]а, два-три рода (]едан род у селу Теарцу код Тетова, друга

род у селу Драго]еву код Штипа), и неко име села (Черкеско

Село код Куманова) или места (Черкеске купе) подсеву на

н>их. По одласку Черкеза из Македонке нека н>ихова посебна

насел>а су запустела, на пример, Петрчане код Охрида, БуЬевце

код Кочана, Мецидиуа код Скошьа. А у друга рашца черкеска

села населили су се нови становници — Македонии и Албании.

2. фебруар 1990.

ЬЕ5 АЖЛЕШЕЗ АССШМЁКАТКЖ5 ТСНЕККЕ55Е5

ЕК МАСЁООШЕ

К ё з и т ё

Оап.ч 1а зесопде тоШё с1и XIX 51ёс1е 1е доиуегпетеп* 1игс а еГ-

ГесШё Птр1ап1а1юп дез ТсЬегкеззез, гёГи^ёз ди Саисазе, дат 1а рагйе

де 1а Масёскппе ^ш аррагиеШ таш1епап( а 1а Уои8оз1ау1е. И а а1ог5

йэпдё пеиН уШадез ргоргетепг 1сЬегкеззез, сотр1ат еп 1ои1 300 Гоуегз.

Ое тотдгез дгоирез де ТсЬегкеззез зе зоп1 тз1а11ё дапз 1ез апаеппез а%%1о-

тёгаНопз (Ц|а ех1з1ап1ез — 1ез уШез е1 1ез уШадез. II у ал'ак 1а ип сеПат

потЬге де гоуегз 1сЬегкеззе5. Серепдап!, а саизс Де 1а «Изрегзюп сот-

рШе де сез аедкнпёгаиопз, 1ез ТсЬегкеззез п'от раз ри дагдег д'ёЛгокез

ге1аиопз тиШеНез еп Масёдоте е1 п'от раз ри з'ЬаЪИиег аих поиуеЦез

сопдШопз па1иге11ез е1 зос1а1ез. Из У1Уа1еп1 аззег раиугетеп1. А 1а

зиИе де 1а НЬёгаиоп дез {егпКмгез тасёдошепз де зоиз 1а доттапоп

Шщис еп 1912, 1ез ТсЬегкеззез оп1 дгзрагиз. 5еи1з ^ие1^ие5 потз де

уШадез (Сегке&ко 8е1о — УШаде 1сЬегкеззе) ои де Иеих (Сегкезке

Киёе — 1ез Ма1зопз 1сЬегкеззез) ёуоциет 1еиг зоиуетг.
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