
М О Р А В И Ц А

источно-прешевски села 

ОПШТ ДЕЛ 

I ОБДАСТ

Положба. — Моравица е облает меѓу планина Скопека 
Црна Гора (Прешевоки Карадаг) на 3, планина Рујан на И, 
Жеглигово на J и бујановачко-врањска котлина на С. Низ 
неа тече j ужноморавоката притока Моравица1).

Границата од иопитаната облает на неточна страна е 
сосем изразита. На цела должина неа ja претставуе планин- 
скиот ’рбет од Рујан. Јужниот почеток од источната граница 
зафатуе на место Чука (662 м), дека лежи тромеѓата меѓу 
Жеглигово, Моравица и Пчиња. Од Чука границата врви со 
мердијански правец преку Црни Дол (702 м), Рецина Чука 
(783 м), Стублина, Вирои и Близаначки Врв (875 м). На по- 
следниов дел она благо евртуе на кон СЗ, го преидуе Црни 
Паььук (862 м) и води по планинскиот ерт покрај Ново Село. 
Од него границата излага на кота 618 м, па преку Самољичка 
Чука се завршуе на Бел Камен, јулсно од «село Божењевац 
(Бујановце).

На останатйте стра-ни моравичките граници се помалу 
јасни. Севернага зафатуе од ертот Бел Камеи, оди околу 
1 км по еден .снизок рид до река Моравица. Отука настапуе 
северниот почеток на западната граница. Она, врвејѕќи на 
кон Ј, води по’текот од Моравица до местото дека го сече 
Биљачкиот Пат. Натака границата, што ги зафатуе испита- 
ните села, се продолжуе по железничкиот насип до кота 
462 м (Трнавски Рид). Котата лежи југозападно од Село Чу-

!) Податоците изнесени во оваја работа се прибрана на екскур- 
зии 1940 и 1941 година. Промените кои се извршени во областа през 
војната и понеа, овде не се засегнати, бидејки не сум имал случај да 
бидам потворно на тој терен. За неколку корисни напомени дол- 
жност ми е да искажам благодарност на д-р В. С. Радовановиќ проф. 
на Универзитетог во Белград. — При четењето на работава потребно 
е да се служи читателот со карта на Војно-географскиот институт, 
секција Куманово—Скопје, размер 1:100.000.
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карка. Тука почнуе и јужната граница која упоредничкй ja 
сече Трнавска Река, преидуе «а  рујанските ридои Цер (576 м) 
и Орљак (743 м), и излага на врв Чука (662 м) више кума- 
но в скот о село Мутилово.

Во рамките од напред покажаните границы областа со 
испитаните села има издолжена и неправилна форма. Се 
пружа воглавно меѓу 42° 16’— 42° 26’, од северната теографска 
ширина, и од 21° 41’— 21° 49’ на источната должина. Во метри 
претставени вредностите по должина иэнесуат 20 км на ли
ни] ата од Трнавска Река до Леосајски Мост; а по ширина 
9.5 км во -правец од село Жујинце, преку село Рељан, на 
Рујан. Површината на крајот, за'ко j е овде збор, вкупно за- 
фатуе околу 98 км2.

Име. — Во Врањска Пчиња, Жеглигово и на Карадаг 
за овој крај во шито е раширено името М о р а в и ц а .  
Името Моравица е познато и внатре во областа: населението 
по селата^овој кра] го вика М о р а в и ц а .  Селаните, по 
името на областа, се кажуаат како М о р а в и ч а н и  (албан
ски: Моравичан).

Името Моравица често се сретуе и во литература. А м и 
Б у е  1838 година, според името Моравица (Moraviza) за ре
ката, исто име употребуе и за областа2). Конзулот Хан,  опи- 
шуејќи го патот од Белград до Солун, неколку «пати на ово], 
дел опоменуе име Моравица за областа и Моравичани за на- 
седението3). Истото име се сретуе и кај домашните писатели. 
С т. Н о в а к о в  иќ во расправата „Ново Брдо и Враньско 
Поморавље££ за нашава облает го употребуе името Мора
вица4). Спомнатиот писател ja означуе Моравица како засе- 
бен предел и нетто подоцна5). P. Н и к о л и ќ за едни досе- 
лени сојои во Врањска Пчиња забележуе да се со потекла 
од областа Моравица6). Не ретко ова име се најдуе и во ра- 
ботите од J. X. В а с и љ е в и Ќ. Он спомнуе да 1878 година, 
при ‘востанието во кумановска и паланечка каза, зело уча
стие и населението од Моравица7). Во една друга прилика 
спомнатиот .писател јасно то подвлечуе обласниот -кар актер 
на Моравица8). Со новата литература името Моравица за 
испитаниов кра j добива широка употреба и ка] друга писа
тели (В. С. Р а д о в а н о в и ќ , A. Урошевиќ).

2) La Turquie d’Europe, Paris 1840, стр. 146.
3) J. G. Hahn: Reise von Belgrad nach Salon К Wien 1868, стр. 

91—99:
4) Годашњица Николе Чупића, «кныиг.а III, Београд 1879, стр. 266,. 

302, 308.
5) Ibid, кнывга XIII, Београд 1893, стр. 4.
6) Насеља ершомих земаља,. књ. II, Беогр-ад 1903, стр. 206.
7) Браство, књига XI, Београд' Г906, стр. 6.
8) Годшнњица Николе Чупића, книга XVI, Београд. 1896: стр 322; 

Јужна Стара Србчја, II, Београд 1918, стр. 450-регистар, на повеке места.
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Понапрешните имиња за областа и реката не ce јаено 
яознати. До римокото освова-ње денешна Моравица чинела 
составен дел од Дарданија9). За време на -Римјаните и Визан-

тинците немаме поблиски податоци за името на реката и 
областа.. Нема доволно одредени спомени ни од времето на 
првите раш'ки и други продирала. Властелинот Дејан во\ дру-

9) Јиричек-Радо.нић: Историја Срба;, I, Београд.1023, стр. 13.
Год. Зборкпк 15
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Фата половина од 14 век -носел титла господар на Жеглигово. 
;Од таткото истата титла ja наследиле и синойте, Драгаш и 
■Константин10 *). Ако е точно, како се претпоставуе, да областа 
на средновековно Жеглигово ишла на кон С до Јужна Мо
рава11), тога веројатно ова има могло да се однесуе и на 
Моравица. После 1394 година 1престанала да постои слобод- 
ната држава -на Дејанови1Ќи, ама неколку години по тоа се 
спомнуе во нејниот северен дел жупа Прешево12). Не е точно 
познато по ошто жупата добила име. Возможно е, по пре- 
стануењето од поголемиот дел Ш\ Жеглилово како слободна 
облает, за преостанатиот нејзин дел да се дало името од 
населбата. Да се дава име на облает по име од некоја на- 
селба не е редок случај13). Ова постануе уште посигурно оти 
пред спомнуењето на жупата постоело село со исто име14).

Во рано турско време, па и подоцна, за името од на- 
шава облает пишаните извори не зборат ништо-. Нема спомен 
за тоа ни кај Хаџи Калфа при опишуењето на ќустендил- 
скиот санџак во кој припаднуела Моравица15). Во 19 век, 
како што е напред истакнато, преку литература прв пат се 
појавуе името Моравица. Дали ова име постанало во турската 
владавина или понапред постоело сигурно не може да се 
утврди. Има причини да се вёруе во неговото релативно 
младо постануење. Да се викала испитанава облает и пона-„ 
пред со денешново име, веројатно оно б и се спомнало. По
знато е, пак, да многу области за време на Османлиите, во 
врска со политичките измени, добивале нови имиња, инакви 
од средновековните. Таков случај бил со Карадаг, со Горна 
Морава16) и со други соседки области. Исто тоа могло да 
стане и со Моравица.

II ФИЗИОГЕОГРАФСКА ОСНОВА

Состав на земјата. —  Геолошка основа во* Моравица 
чинат кристални шкрилци. Од нив најглавно е состаена обла
ста во источниот, северниот и средишниот дел. Чукарскиот 
рид на J има во составот варовници со меремерен хабитус. 
На локални места во Моравица избиле уште еруптивни жици.

10) Ibid, сир. 322.
**) J. X. Васиљевић: Јужна Стара Србија, књ. II Беопрад» 1913, 

стр. 390.
12> J!HipiH4ек-iPад101н>ић: Сшмнато дело, II, стр. lOil.
13) Haie ель а- «и пор ©илю- ттатовништва, >књ. 28, Беопрад 1935. стр. 

; 490; Посебеа/ждаива Географског друштва, ев. 22, Беотрад 1938, стр .оЗ. 
-  Щ, Monumenta Serbica, стр*. 144. г • , i

15) Спомееик Сриюке кр. акаде&ИБје наука-, XVIII, Београд 1892,
стр. 46. ’ . . -• г .... . - г ......г . У...'.V“

16) Насеља ш норекло становеиштва, књ. 28, Београд ХЭЗБ, стр 7.
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Таков е случај со трахитойднотокамење кај Сойот и во Ca- 
мољица1). Други интрузии ce виѓаат близу селата Слав.ујевце, 
Стрезовце и на рујанското место Дедовица.

Врз главната геолошка основа ce наталожени млади се;- 
дименти. Езерските ги таложил моравичкиот залив што по- 
стоел во неюшоен како североисточен дел од егејокиот баг- 
сен2). J. Цв и j И!Ќ езерски наелаги залазил околу Самољица, 
Боровац и јужно од прешев-ската гара. Самољичките и боро- 
вичките седименти ce преставени со пеооци и глини. Имаат 
хоризонтални пластои наредени преку гранит и лиокуновн 
.шкрилци. Низ нив пробиле млади ерултивни Жици. Близу 
прешевската гара езерските наноси ги чинат слатководен 
варовник и лесочници3).

Според спомнатите места, слатководни неогени седи
менти има и во други моравичини делои. На пример, кај Би- 
љача, на левата страна од река Драгу1шица, се виѓаат на- 
слаги од бела песоклива глина, со -парчиња од кристални 
шкрилци. Нивните пластои се хоризонтални и дебели околу 
1 м. Таќви наноси лостоат и под Буштрање на меѓите од сел
ените ниви.

На синорот од Чукарка, околу Трнавска Река, очувани 
се траги од песоклив покров. По тоа што песокот не е со 
пластои и што лежи вдолж од речниот тек, он е сигурно 
речей материјал: постанал од текоите формирани по езер- 
ското истечуење. Таков песоклив нанос има и покрај Пре- 
шевскиот Пат. —  Рецентни алувијални наноси се ви^аат крај 
главната река при нејното излагање од области (Леосајски 
Мост). Нив ги има.уште и во долните делои од моравичните 
притоки.

Со раепаднуење на цврстата основа се формирало 
плодно тло и на други места. (Кристалните шкрилци дале за 
вакво. земјиште највише материјал. Таму, дека била облаега 
обрасната со бујна вегетација, тлото е доста хумуено. Оно 

.воглавно постои на рамни делои, дека материјалот на повр- 
шина добил темна бо j а. На нерамните долински страни, ра- 
стресените земјини пластои не се очувани (горниот дел од 
Буштрањска Река и Драгушица). Причина за тоа била интеи- 
'Зивната денудација.

Рудното богатство во Моравица досега не е напитано 
Зар а ди тоа за него не се најдуат податоци во литература. Не 
се збори за руди ни во народната традиција. Но тоа не е 
белег да е внатрешноета на областа во овој поглед сиро- 
машна. Во соседство од Моравица лежат две прочути сред-

:t) J. Цв1ИЈ1И(ћ: Основе за геотр'аф|ију и ireo^oiDHijy Македоеије и 
Старе Орбите, књ. I, Београд .1906, сир-. 1*45, 149.

2) Ibid, стр. 149.
3) Ibid, ютр. 145.

15*
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невеков'ни рудароки зони: Ново Брдо и Кратово. Рудни ле- 
жишта денеска се екеплатираат во Жеглигово на J (ЛоЈане, 
Ваксинце) и во бујановачка котлина на С (Трновац) од Мо
равица.

Морфолошки црти. —  Најголеми висини во проучената 
облает се наоѓаат во источниот дел на планина Рујан. На 
него они до стигнуат близу 900 м. Оттука, кога ее оди на кон 
3, висините на земјиштетб спаднуат. Така во делоите близу 
река Моравица они изнесуат околу 400 м. Заради тоа, тере- 
нот на кои лежат моравичките села е експониран на кон 
река Моравица. На таа страна течат и сите споредни текои.

Релјефот од моравичката облает е со тектонско поте
кло. Белези што потврдуат се олигонеогени раседи, трахи- 
тоидни жици и нееднаква висина мегју Рујан и Карадаг4). 
След OICHOBHOTO оформуење, пределот бил зафатен ео езеро. 
Ова ее вига по трагите што се најдуат на теренот. Во суш- 
ноет моравичката облает била залив што се оделуал од сре- 
дишниот лакустриски басен на кон СИ.

Со абразионото дејство во речните предезерски рујан- 
ски долини страните се зара1мнети и дната биле ие,пол-нети 
со седименти. Абразијата во детајли ги мењала и оетанатите 
обласни делои. На пример, на едни места се формирале езер- 
ски подои. Такви се четирити тесни пода на самољичкиот 
ерт северно од село Негавац. Они ее без билен покров и 
многу се искинати. Имало веројатно зарезани езерски подои 
и тераей и на други места. Они биле изградени во кристални 
шкрилци и, заради нивната неотпорноет, тие се cera уни- 
штени. Неогеното езеро ja- засипуело и моравичината ра- 
мнина на И. Така оно, од нерамно и со долини расчленето 
тло, створило површина покриена со лакустриски наноси.

Во почетокрт од дилувијум е извршено потполно спла- 
снуење на езерото5). След тоа отпочнала постлакустриека 
фаза. Она во релјефот внела нови флувијални елементи. Од 
нив се главните речни долини, адаптации и речни подои. 
Гдавната обласна река го управила евојот тек на кон С. 
Створуејќи нова долина, она ги поврзала притоките што се 
спуштаат од десниот рујанеки дел. На тој начин во областа 
се формирал речей слив. Неговиот ерозиони базис била 
Јужна Морава.

Една мала пчињска притока (Голема Река), што започ- 
нуеда јужно од Чукарка, со регресивна ерозија го вовлекла 
C B o jö T  тек во прешевска облает. Така она го обезглавила гор- 
ниот тек од Моравица одвлекуејќи ja Трнавска Река во својот 
слив. Нарочни препреки за покажанава пиратерија не поето-

4) Ibid, -стр. 149.
5) Ibid, стр. 150.
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еле. Земјиштето во јужниот дел е релативно сниско и соста- 
вено од меки кристални шкрилци. Постојаноста на лирате- 
рнјата денеска се нознава по морфологијата на крајот и по 
големиот адаптационен лакот.

Речнй подои во областа не се секаде јасно очувани. Они 
биле засечени во неотпорна основа и со денудација лесно се 
разурнати. Оншта е особйна кај сите долини да ее запазуе 
најниската тераса, која е на j млада. Високи речни подои има 
очувано само по долината на река Драгушица над Бшьача.

Климатски особини. —  Ветроите се важен климатоло- 
шки фактор и население™ за нив има чести запаски. Во про- 
учената облает постоат неколку ветра. Север доаѓа од буја- 
новачка-врањска котлина. Во Моравица влага со знатна ja- 
чина. Најголема е наговата сила по дното на областа. Селата, 
што се закриени со рујанските долини, дејетвото од овој 
ветер помалу го осетуат (Буштрање, Голем Дол). Север е сув 
и студен ветер; ретко некогаш носи влага. Он е нарочно сту
ден зиме. Тога во областа снег nara во големо количество. 
Но, оти е снегот ситен и сув, од него се створуат наноси. 
Соверниот ветер население™ го смета за штетен. Лете, велат, 
он го оборуе житото, го тресе овоштието и ги „спаруе“ лоз- 
јата. Зиме од него „све мрзне“ , се затвараат куќи и патишта.

Втор познат ветер е Југ. Име добил по страната од дека 
доаѓа (албански: Em Žegldigovsais). Југ дува преку кумановско- 
прешевскиот преслап. Он е снизок и Моравица ja чини на 
таа страна отворена. Главна особйна на јужниот ветер е да е 
ноли со влага. Дува во сите годишни времиња без престанок 
по неколку дена. Зиме он топи снег и доста е полезен. Насе
ление™ во шака му дава име Цигански Ветер. Пролетум од 
него се развива гората и затоа тога се вика раавигорец6). По
лезен е и лете: донесуе дожд потребен за вегетацијата во 
време кога зафатуе горештина.

Источниот ветер доаѓа преку Рујан. Затоа он е на пла- 
нинските врвои доста јак. Во сниските моравички села он се 
јавуе како упаден. Инаку, по своите особини познат е како 
сув и редок ветер. Обично дува пролетум и лете. Имињата му 
се нееднакви. Едни селани го викаат Пчињан, Пчињанка или 
Источник (Негавац, Братоселце). Во Чукарка и Жујинце се 
олуша име Шопски Ветер. На албански j  азик ветерот, за ко j 
е овде збор, се вика Frima (Фрима, значи ветер).

Преку Карадаг во Моравица се спушта западен ветер. 
Он е доста јак, оти веднага слага од планинските ви-сини. Не- 
говите имиња се различии. Едно население го вика Горник

6) J. X. (Вађиљевкћ: Јужка -Стара Србија, књ. И, Београд 1913, 
стр. 20.
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(Алиѓерце), д,руги му дав-аат име Карадагчан (Маминце), 
некой го именуат како Латин (Жујинце) итн.
. . Снег на рујанеките врвои часто пати почнуе да nara во 

ноември. Само првите снегои не се големи и бргу се топат..; 
Во почетокот на декември снег врна со поголемо количество 
и по сета облает. 1940 година прв снег вати да nara на 10. XII. 
Врнењето беше поврзано со дување на северниот ветер и со 
изненадни мразои. Заради нееднаквите морфолошки услови,' 
количеството на снег не е исто во сите моравички делои. 
Најголеми снегои паѓаат на Рујан. Тамо они достигнуат ви- 
сина до над. колена и ее јавуат со наноси. Во местата што се 
закриени од ветрои и по низијата количеството на снег е по-; 
мало. Не е во текот на годината исто ни неговото топење: на 
високите рујански , страни има снег до пред Велигден, а во 
рамнината и на присохните страни снегот се отопуе во поче
токот на март. Заради тоа моравичката низија се одликуе со 
нетто поблага клима. Töa селаните го исползуат за рано 
сеење на посеви;

Хидрографи|а!. — Низ Моравица тече истовика главна 
река. Она ги збира облаС|НИте води со. кои оди во Јужна Мо
рава. Одземка чини малата Трнавска Река, Köja ствртуе на 
кон J. Она е притока на пчиньскиот слив.

Моравица настануе од Норчанскиот Поток и Прешев- 
ската Река. Нивните изворни Глави лежат на Карадаг. eno- 
м.натите темой се здружуат во еден близу гарата од Прешево. 
Оттука реката до бив а име Моравица.

Моравица има меридијанеки тек cè до утокот во Јужна 
Морава. Низ испитаната облает, она тече по западната гра
ница. Заради малого паг’ање, кое изнесуе околу 1.15 м на 
1 км, речната вода кроцу се движи и текст на един места 
е скоро неодреден. Во време на дожливи денои одвишната 
.речиа вода тептисуе и го плави околното земјиште. Затоа во 
моравичката рамнина повремено се створуат мочурливи 
делои. Во ноември месец 1940 година рамнината околу Мо
равица можете да се преиде само близу село Чукарка на Ј. 
Во останатиот северен дел залежаната вода тога имаше ка- 
рактер на езеро. Од неа’на површината се покажуеја круни 
на непресечени дрва и напуштени згради. При излагањето' од 
об ласта Моравица има поголемо паднуење (2.5 % 0) и речната 
вода тука побргу тече. Оваа појава настапуе заради посни- 
окото ниво од Јужна Морава и на to j дел реката се усечуе 
во доста мек матери] ал.

Главната река во областа прима и неколку помалаи при
токи. Тие се: Рељанска, Буштрањска Река7) и Драгушица.

7) На секцијата „Кумацово—Скопје“ , размер 1:100 С00, е зап.ишана 
како Голема Река.
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Сите: они имаат. изворишта на Рујан.; Инаку немаат сталии 
иминьа. Обично едни делои на реките се викаат по имињата 
од знајблиеките села. Паг’ашето на коритото кај моравичи-, 
ните притоки во горнист и средниот тек е прилично'. Кота се. 
тони снегот на Рујан нивната вода го дави околното зем- , 
јиште.

Во областа добро се изразееи и хидролошките појави. 
Шкрилјаетите терени имаат плитка издан. Они се места со 
чести извори, кладенци и чешми. По нив добиле иминьа едни 
селски делои или цели крајои. Такви .се: Бара, Шамак, Ша- 
варлика, Млачиште мету Букуревац и Буштрање; Извор и 
Кладенец кај Жујинце итн. Уште во многу села има ископани 
бунари чија е долбина различна оти она завиеи од долби- 
ната на изданот. Во Букуревац и Буштрање, што лежат во 
низија, изданската вода ее добија на долбина од сколу 3 
Во подножјето и на страните од Рујан, дека се неселбите 
повисоки, бунарската долбина е нетто поголема.

Билен свет. —  Западниот дел на областа сколу река 
Моравица е рамен, покриен со меки пластои и. доволно вла
жен. Затоа на него се застапени културни билки што растат 
на ниви, бавчи и ливади. Овде онде уште се виѓаат засамени 
дрва, китки со врби и шаварики. До околу 1912 година во 
моравичката низија на едни места имало очувани „нерабо- 
тена зем j а“ и „бузалаци“ (ледини). На нив ее насела стока. 
Од како ее извршило ново населуење спомнатите терени се 
;,исцепаниа и претворени во плодно тле.

Повисокото рујанско земјиште на И има билен свет 
нетто поинакров: според мали и нерамни ниви со суви кул- 
тури, тука се викаат уште делом обраснати со трева и шума- 
рица. Прави високи гори во изучееата облает нема. По на- 
родната традиција они постоале, ама, заради нерационално 
сече-ње, горите се уништени. Да имало' во Моравица шуми со 
различни врсти јасно се вига по топографските имиња: Бресје 
во Маминце; Цер и Коњски Орман во- Стрезовце; Луг во 
Голем Дол; Леска во Рељан; Цер и Дебел Дрен во Биљача 
итн. За моравичките шуми има оломен и во патописот на 
аустр иски от конзул Х а н 8).

* III НАСЕЛЕН

Старина и постанок. —  Моравица е облает со релативно 
поволни природни услови. Ова имало- влијание на рано на- 
стануење и формирање на населби. . . .

-8) Опомнатото дело стр. 91.
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Најстар питан спо-мен за оелата потекнуе околу 1379 
година. Тога во една повеља се спомиња моравичк-ото село 
Д р  у г у ш е в ц и1). Село со ова име денеска. не постои. До 
пред 40 годин и по,сто ело село Драгушица, тога раселено. Оно 
лежало во долината од истовиканата река над Биљача, Близу 
селиштето денеска -има манастирски урнатини. Од Драгу
шица има иселени право-сливни род о и во Биљача и во- Кума- 
новока Пчиња.

Од тур-ско време очуван е поменикот на ..манастирот 
Прохор Пчињеки* 2). Он е напитан во 15 век, но има нетто 
додавано и подоцна. Во него отоирвин се 1Спомиња село 
Н е г а в а ц .  Оно тога -имало православно население от-и во 
селото доаѓале калуѓери да збираат поклон за манастир. Де
неска постои истовикано село со« до-селени муслимански сојои. 
По кажуењето на муслиманите нивните стари пред 120 го- 
дини во -селото затекле старо православно население. Оно 
жив ело нетто шпоре од денешново село, од дека после се 
раеелило. Траги на понапрешни православни селани во Нега
вац денеска се очувани во -старото гроб je и во- топографеките 
имиња (Рамништа, Р-упи, Бистрика и други). Во спомнатиот 
поменик после се именуе село С т р е з о в ц е  (и cera село 
со исто име). Во Стрезовце, според до-селените муслимани, 
«постоат -стари православни и поисламени сојои. Тоа е бесо- 
мнение -белег дека животот од -селото не бил во турско време 
прекинуан. Пчињ-скиот гю1меник го опомнуе и -село Б у- 
ш т р а њ  е. Буштрање е денеска село со очувани стари со јои. 
И оно животот под турска власт не го прекинуело.

Староста од останатите села, за- кои нема пишани -спо- 
ме-ни, може да се изнеее п-о податоците збрани во- народот, 
Населението како доста старо го смета селото Бильача.  
Во него има очуван голем opoj на стари православни сојои. 
Они во Биљача живат од доста одамнешно- време. Тука се 
релативно стари и неколку муслимански турски фамилии. 
Кажуат да се доселени толку дамно што -не можат да се -сетат 
за времето ни за |цотеклото. Cè тоа е трап за доста голема 
старост на «селото; «поготово кога се знае дека Турците -се на- 
селуеле по формирани и арии населби. Стари православни 
сојои има очувано и во P е љ а н, Ж у j и н ц е, Б р а т  о- 
с е л ц е  и Г о л е м  До л .  По тоа и староста од овие четири 
села е одамнешна. По народната традиција она допруе до 
17 век. Б у к у р е в а ц  има исто така старо население: пра
вославно и поисламено. Релативно долга -старост имале и 
некой други села во кои -стари сојои сигурно п-остоале, -само 
дене-с они не се очувани (се иселиле или изумреле). Такви се:

9 Monumenta Serbica, сто. Г91; Гласн-ик Орпског v-чеиот дюуштва 
XXIV, стр. 249—(206. *

2) Сп-оменек -Gpin-ске ‘Kp. ак-адемије наука, XXIX, стр. 18, 10, 20.
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М а м и н  ц е, Ч у к а р к а и С л а в у j е в ц e. iBo сите три 
села сигурно се знае да имало старо население. Но -со досе- 
луење на муслимани оно е од нив во турск-о време иселено. 
За иселени темејлии од Мамиоще се знае по литература3). 
Ист е случај и за -село Чукарка: -од неа, спюред стари иселе- 
й'йЦ'И надвор од областа4), има темејлии ной cera живат -по 
други моравички села (Жујинце, Алиѓерце). Староста од едни 
села допира до 18 вен. Такви се Бо р о в а ц и С а*м о л> и ц а. 
Боровац го основале правое л авни доеелеиици од Норча (Ка- 
радаг). Бегајќи „од зулум“ они во него се населиле на 
„скришно место“ пред 180 години. Денешна Самоанца е на- 
селба од крајот на 18 вен. Неговите муелиманеки осниватели 
се доеелиле пред пет noj аса (150 години). Традицијата -и тра
тите -на порушенат а црк-ва во Самольица упатуат на некоја 
поголема старост. Муслиманите велат дека н-ивните -стари 
при доселуењето затекле запустена населба. Ано е ова точно, 
тога веројатно животот во селото престанал до дојдуењето 
на денешните муслимани. Они населбата одново ja основале. 
Haj младо е од сите проучени села А л и  ѓ ер ц е или Т а л и- 
н о в а ц. Него го основале муелиманеки сточари од Норча 
(Карадаг) околу 1840 година. На тоа место понапред биле 
трла. Kora се заселило населението, природната вегетација 
онолу селоте е заменета со културна.

Положба на селата. —  Селата Жујинце, Букуревац и 
Чунарна по положба -се иолеки села. Надморската висина на 
местата на ной се они наога-ат износи 430 до 445 м. Спомна- 
тите села топографоки се врзани за неплавени делои и терен- 
ски можат да -се ра-звиваат елободно. Наоколу -од селските 
куќи лежат широки терени засеани со култури. Поради cè 
тоа ееланите во Жујинце, Букуревац и Чукарка имаат рела- 
тйвно доволно земјоделски продукти: жито, зарзават, л-ивад- 
ски треви. Спротивно на тоа о;вие села немаат пасишта.

Подгорските села лежат на граница ѕмеѓу рамното зем- 
јиште на една страна, и виооката рујанска падина на Друга. 
Локално се врзани за места дека слагаат реки од виеија, на 
помалаи сртои, или под отееци. Така они се најдуат на ли- 
нија дека допруат две различни стопански површини. Над 
селата со ваква положба редовно се крева виси j а. Неа на-се- 
лението ja исподзуе во еточаретво. Рамното земјиште п-од 
селата е оставено за земјоделство. Заради ваква подесна сто- 
планска положба, во рујанскиот подгор на-селбите се чести 
и релативно г-олеми. Нивните прави прететавители се: Само-

8) На-сеља :и оорекло статовжшт.ва, ,књ. 26, Белград 1030/ егр.
56 56.

4).J. X. Васиљев-ић: Јуж-на Стара Србијја, -књ. II, (Београд 1913, 
стр. 134.
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љица, Биљача, БуштраЈве, Рељан, Голем Дол, Алигирце, 
Маминце. .

Трети низ чинат села што лежат на виси ja. Тука вла- 
гаат: Славујевце, Братоеелце, Негавац и Боровац. Спомнатите 
селa.ce построени ,на рујаноката вападна падина. Топограф- 
еки се врзани за зарамнети. тла (Братоселце, Негавац) и за 
долински проширени делои (Славујевце). Нивната надмррска 
висина изнесуе околу 700 м. Општа карактеристика на спо- 
мнативе села е да не се големи. Тоа е остаток од релјефот: 
заради нерамноста рујанската падина нема добри услови за 
земјоделетво. Селаните имаат прилично л едини.- Само тие не 
се добри за интензивно сточаретво. Затоа населението во- ви-. 
соките моравички села е најеиромашно. Ова јасно се виѓа во 
цачинот од животот и во лразните селски куќи.

■ Селски типои. — Сената Самољица и Стрезовце припа- 
ѓаат по типот во разредени населби5). Kaj нив jamo" се вига 
како е тоа условено од самото земјиште: терените, на кои 
лежат спомнатите села, се расчленети со долини. Затоа, кога 
се ширела населбата, не могле сите куќи да бидат на едно 
збрани. Спротивно, они морале да завземаат голем простор 
на по неколку рида и со тој начин се изделиле на пооддале- 
чени маали (Само-љица: Шимширско, Корбско, Трнавско и 
Долно Маало; Стрезовце: Чавадарце, Ашане, Стрезовце и 
Шабан Зојци Маало!. Секое маало има свој поеебен дел и 
далечината меѓу нив изнесуе 10 до 15 минути одење. Етнички 
влијанија, како1 што се познати во некой други области, во 
Моравица немаат значение на типот: православного и мусли-, 
манското население во Самољица и Стрезовце има исто по
текло како населението во другите села.

Сите останати моравички села по типот се збрани. Лежат 
во главно на рамни терени со куќите поредени една до друга. 
Могле така да се формираат заради самата пластика. Во 
средината на -населбите е средсело, место дека се приберуат 
латой, збира свет и состануе „село“ . И сената од овој тип се 
делат на маали. Они носат имиња по сојоите (-Негавац, Бра
тоселце), по нивната географ-ска положба (Маминце, Славу- 
јевце), по народности на населението (Циганско Маало во 
Биљача) и др.

Моравичките села меѓу себе се разликуат и по обликот. 
Населбите што се на рамно земјиште повеќе имаат колчаест 
облик. Нивните куќи се градени концентрично околу оелскиот 
центар. Затоа овие села имаат по неколку улици што се шират 
од селската среда на различии правци. Mery нив главните па- •

• • 5)  J. X. Васильевич логрешню' наведуе. да -се -сште моршички села 
по типот збрани (Јужна Стара- Србија, књ. II, Б ею град 1913, стр. 69)^



(13 : Mopaвица 235

тишта лесно не се оделуат. Убав пример за вакви населби 
нарочно се виѓа-во Жујиеце. . •

Селата што се поредени во до лини обично се долгаести. 
Остаток е тоа од обликот на теренот на ко j се развивала на- 
селбата. Општа особина кај лини j астате села е да по сре- 
дата води главна улица. Од неа се делат малаи уличици што 
имаат карактер на затворени оокаци (Биљача, Буштрање). 
Ако . е селото поголемо, вдолж од главната улица се селски 
дуќани, општина и школа. Тука се движн сйот саобра^ај. Taa 
живост нарочно се осетуе наутро кога се оди на полски ра
бота и пред вечер штом ќе почне земјоделскиот свет и ст о - 
ката да се враќаат во селата.

Куќа во Стрезовце

Кук’а и згради. —  Понапрешните куки во областа биле 
сниойи. Се состоале од едно одделение во кое бил со плот 
заграден простор за стока („пондила“ ) и друг за живеење 
(„куќа“). Тие куќи биле ѕидани со керпич, ретко од камеи. 
Имале Видой лепени со кал и неваросани. Во куќата етоката 
и луѓето влагале низ една сниска врата. Списки биле и про- 
зорите. Куќниот кров бил покриен со слама прицврстена со 
„лемези“ . Оџаци немало, туку место нив чадот излагал низ 
баџа.Овие куйи вопшто биле неугледни и на себе не свртуеле 
внимание од патници.
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Псжажаниот тип .на старата и понапред општо раширена 
куќа постои и денеока. Само во наше време она не и куќа на 
сето население. Во сниски еднооделни кусќи -cera живат обично 
циганои фамилии. Они немаат земја и стока и затоа се многу 
сиромашни. Тоа сигурно покажуе жако ово] тип на куќа к a j 
нив е во врска со неарни стопански можности.

Денеска во Моравица голем дел од села-ните има по- 
добри, поголеми и релативно здрави куќи. Нивното изгра- 
дуење е доста солидно, а no-арен е и матери] алот. Оваа 
измена насталила на крајот од 19 век. Тога убави куќи на кат 
прво почнале да градат муслйманите во Бшьача. Ооколу 1900 
година, по богатите села, овде могла да се види и некоја по- 
голема православна куќа6). Денеска скоро сите православии 
■и муслимански куќи се релативно пространи. со еден или два 
ката. Не се развиени становите само од некой нивни ско- 
рошни доееленици, на пример во Самолица и Маминце.

Купите со еден кат во ,полежите села се ѕидаат со iiiep- 
пич. Селата'во рујанскиот подгор и на падината, покрај ќ&р- 
пич у1Потребуат и камење (Негавац, Боровац). Во внатреш- 
ниот распоред они задржале уште некой црти од на-пред по- 
кажаната примитивна куќа, „Куќа“ , „соба“ и „ари се главни 
просто-рии. Во 'куќата највише се остануе, готви храна и пече 
леб. Соба е одделение за оставање на ствари и за примање на 
гости. Ар е простор направен за стока.

Еднокатните куќи ка] побогатите селан-и се развиле во 
двокатни и поголеми. Матери j алот со ширењето не се изме
нил. Двокатните куќи се нарочно иоарни во поглед на про- 
стории. Во приземјето они имаат ар во ко] се изградени пре
гради за едра стока. Дребната стока се затвора во ајатот 
што е направен до арот. На кат -се оди со „мердевини^. Му- 
слиманите, тамо дека живеат иземешаяи со право-славно то 
население, прават скали заградени со штици. Жени, кога 
врват по нив, од надвор не се виѓаат. Од скала се влага на 
„чардак” или „диван” . Преку него после се оди в куќа и 
соба. Овие одделенија ка] двокатните куќи се исти како и во 
еднокатните. Разликата е највише во тоа што- cé овие по*чи- 
сти и не се непосредно до арот.

Околу селските куќи во Моравица се виѓаат разни спо- 
редни згради. Во нив се огледуе сто1панскиот тип на насел- 
битег нивното гра|ДеЊ'е и бројот се во врска со начинот на 
животот. Најголемо значенье имаат зградите што служат за 
земјоделство. Главна е племњата, ко]а постои во сите села. 
Се гради од йерпич, ретко од камен, или со пардии. Зиме во 
племњите се чува сточна храна (слама, сено, ченкарница), а

6) J. X. 1Васиљевић: Јужна Стара Србија. књ. II Београд 1913, 
стр. 74.
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лете оитна -стока и земјоделеки алат. За чуваше на људека 
храпа служат: „амбар“ .и „кош“. Амбарот во внатрешноета 
е изделен за -посдини врети жито. Од земја е покренат и со 
нао-ѓа на оцедни места. Се прави од дебели штици и се по- 
крива со слама или ќерамиди. Но, дур е амбарот по моравич- 
ките села чест и познат од старина, употребуењето на кошот 
е поретко и релативно од ново време. Кошот се -плете со 
пратје или се прави од летви. Во него ее суши ченка. „К ’е- 
ране“ понапред биле долги згради во кои се сукале јажиња7).

Сточарска колиба (Алиѓерде)

Денеека села-ните не сеат монет и затоа они ее непознати. За 
потребите на сточарството служат трла и колиби. Они пона
пред биле више раширени: населението- тога имало повейе 
дробна стока, што ja затворало на селоќите синори -на двор од 
населбите.

Старини. —  За животот во Моравица имаат значење 
некой стари остатоци од матери j алната култура. Во нив вла- 
гаат : селишта, црквищта, стари гроб ja и утврдени населби.

Доета е старо едно еелиште во Самолшца.'За него насе- 
лението дава неодредени податоци: обично ее тврди дека

7) Ibid. сир. 77..
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тука била-.наеелба, но не ее знае ко j живеал во неа, ни кота 
■е оелото раселено., Рељанското селиште лежи неточно од д& 
нешното село. На -него, по хажуење, жив ело* православно на
селение. Пред 90 до 100 година тужа насталил „зулум “ и cer 
ланите се иселиле во Пчиња. Таму они основале село Шаинце. 
Толкаватстароет има и селиштето во Братоселце. Населе- 
нието, што живело на него, се преместило во близина на по
сти ско земјиште. Така оно основало денешно село и ново 
.•гробje. За селиштето во Негавац се прикажуе да потекнуе од 
времето кога почнале да се доселуат муслиманите. Право- 
славните -селани, кои живеле во него, одтога постелено се 
; иселиле. Се мисли дежа един отишле на И во Пчиња. Нај- 
• младо е од -сите селиштето Драгушица. Се наога во долината 
; на истовижана режа. Селиштето постанало во почетожот на 
овој век: тога се иселил последниот селски coj (Џолини), жој 
прелюд во Биљача.

Од црквиштата доста е интересно едно во Чужаржа. Ce 
наоѓа јужно од селото на повисожо место вижано Крчмарица. 
Во ново в-реме селаните нашле цржвени темели д неколку 
икони. Денешните доселени сојои тврдат дека цржвата лри- 
паднуела на иселеното население. Се -прикажуе уште дека 
храмот од црйавата бил по-светен на ев. Порти j а. Во Славу- 
јевце е разурната црква св. Троица. За неа се вели да при
падала на иселените понапрешни с-о-јои. Тралите од храмот 
и денесжа се распознаваат. Во Жујинце постои место викано 
Цржвиште. Селаните веруат дежа тука била православна 
црква. Она, велат, е доста одамна порушена. На синорот од 
Самољица се на-оѓа место викано Киша (Црква). Довеленото 

■ муслимансжо население тврди дека на тоа место била црква 
што прилагала на рано иселени селани. Остатоци од храмот 
денесжа не се познаваат. На синорот од раселеното сел-0' Дра
гушица има траги од разурнат манастир. Пишани спомени за 
него нема. По традиција овој манастир бил голем: имал го- 
дишен собор и метоси по Моравица. Kora е извршено руше- 
н>ето на манастирот во народот е непозяато.

Бро jot на цржвишта во о-бласта веројатно е пополем 
ошто е овде пожажано. Само они сежаде не се познаваат и 
муслиманското население за нив не кажуе. Доселените пра
вославии сојои на урнатините о старите градат нови цржви 
{Чукарка) или ;на нив подигнуат жретои (Самолица, Славу- 
јевце). Пожрај религиозниот потиж, селаните во ова се ражо- 

"йодат и со национални потреби. Од стари цржви во ислита- 
нава обла-ст има очувано три: во Голем Дол, Рељлн и Биљача.

Моравичките -села имаат и нежолжу стари гроб j  а. По- едно 
старо православно гроб je е очувано- во* сите села во кои има 
темејлии. Такво е гроб j ето: во Стрезовце, Голем Дол, Рељан, 
Жујинце, Букуревац, Буштрање и Биљача.- Запуштено е ста-
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рото гроб je во Драгушица. Оно припадяуело на иселеното 
православно население. Правосливно е и едно запустено 
гробје '.над Братоселце. Во него, кажуе традицијата, се зако- 
пуеле старите дедовци од денешните селаеи кота живеле на 
селиште. Стари православии грббја во Моравица, без сомне
ние, има уште. Туку они, како и црквите, по муслим анските 
села се уништени или селаните пред странци за нив не 
кажуат. * ‘ 1

Во испитаната облает има само едно градиште. Оно се 
наоѓа на Рујан више село Буштрање. По кажуење на населе- 
нието, cera утврдената населба сосем е разурната. Остатоци 

"Од 1ЅИДОИ не се познаваат. Меетото, дека била тврдината, 
околните селани го викаат Кале и Балаван8).

IV ПОТЕКЛО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Темејлии. —-На основа од податоците собрани во се- 
лата, и по мислеььето. кое постои кај насел ението, во темејлии 
се сметаат они сојои што не помнат да се од некаде досе- 
луени. Тука влагаат и фамилии што се доселени од други 
села но во истата облает. Возможно е меѓу овие селани да 
има и по некој доселен. То а е, на пример, случа j со тие што 
дошле одамна па ja заборавиле традицијата за потеклото. 
Има и такви сојои чии осниватели се доселиле како домазети., 
Кај.нив се заборавило потеклото по машка линија и се памти 
•староста од родство-то женино. Но, покрај cè, сојоите што 
се сметаат како нај стари во голем дел се прави теме j л,ии. Они 
во областа живеат од рани времиња, може дури од среден 
век.

Темејлиите се Срби. Нивни со j он има:

а) Православии
во Стрезовце 7 со j а со- 24 фамилии
„ Голем Дол 4 „ „ 6
„ Рељан 6 „ »зз
„ Жујинце 4 „ „27
„ Букуревац 3 „ ,, 12
„ Б у ш т р а њ е 4 „ »  30 „

8) Во стари ер/пски тго/вељи "им-e /бализан' /се у/потребу ело /како име 
.за утврдени еаселбй 1(|Вщщ Ј|иричек--Радоеић : Историка Срба, књ. I, 
Бео1пра|Д 19,22, стр. 1;16— !I17). ,

*) 1 ooij со1 1 ф-амилија доселен од Биљача. .
2) 1 со j со 2, фамилии доселен од Стрезовде, m 1 raj со 1 фами

лий a досељее од Жуј1И!Н1це. f.. - , . .  rs . ! .  .. . ,
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5 „ „ 26 „ 3)
27 „ „ 80 „ 4)

се 60 соја со 238 фамилии

б) Поисламени
1 со j со 6 фамилии 
1 »  »  2

_________ 1 „ „ 1 »  5)
_______ è 3 cojaeo 9 фамилии
вкупно 63 со j а со 247 фамилии

Темејлиите во Моравица лесно- се познаваат и на друг 
начин: они имаат очувани стари фор ми, на пример, во го-во
рот, носијата, адетите и друго. За разлика од доселените 
селани, темејлиите се тивки, ,,затворены“ луѓе, во едни работа 
конзервативни. Селаните, што се овде збрани од други -обла
сти, нив ги викаат „шопои“ . В-о-пшто, нота се гледа животот 
и куќата на старото «моравичко население, јасно се разбира 
неговата тешка понапрешна положба. .

Населеннее со непознато потекло. —  Во сојои со непо- 
знато потекло се сметаат они кои имаат очувана традиција 
да се во Моравица доселени ама точно место -на старината 
не знаат. Kaj нив, покрај местото, често се заборавени при
чините и времето за доселуење. Најголем број од ова насе
ление преетавуат' сиромашни селани. Они често се селакале: 
едай се сетуат само на последното село, оддека се доселиле.

Населението со непо-знато потекло во време на изучуе- 
њето по областа беше на следен начин распоредено:

а) Срби православии
во Стрезовце 1 сој со 1 фамилија
„ Жујинце 1 „ „ 2 „
„ Биљача _______ 2 „ „ 2  „______

cè 4 соja со 13 фамилии

б) Цигани и Турц му ели мани
во Жујнице 10 соја со 10 фамилии (Цигани)
„ Биљача 3 соја со 15 фамилии (Турци)
„ Биљача _______3 со j а со 16 фамилии (Цигаии)

се 16 со j а со 41 фамилија

вкупно 20 со j а со 54 фамилии

3) 1 сой со 1 фамилии a ÄOiceaeö од Бу!иу|рера:ц,, и 1 ooij po б фами- 
шж доселен од -Стрезовце.

4) 2 c pij a jeo 2 фамилии доселени од Рељан, 1 »opij -jop 4 фамилии 
доселан од- Отрееоеце и Г -ooij- юЬ -4 фамилии доселен од Жујинце. .

5) Доселени од  Чунсаарш. ' -: - 1 -  1; ; "•

во Букуревац 
„ Буштраше 
„ Алиѓерце

„ Братоселце 
„ Бшьача
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Доселеници. — Kora ќе се одземе од сето моравичко на
селение бројот на темјлиите, останатите селани ce доселени. 
Напред ce покажани доселените сојои со непознато потекло. 
Овде треба да ее истакне населението кое го знае потеклото.

Врз основа на. лично прибрани податоци во ишитаните 
села ее установени 335 доселена со ja со 773 фамилии. Од 
вкулниот број на населението они чинат 80.11% од сојои, 
а 71.88% од фамилии. Заради поарна прегледноет, доселе- 
ниците се поделени на струи и малаи групи. Струите се озна- 
чени по главвите страни од дека се движеле. Приложенава 
таблица оокажуе уште области, места и број на доселениците 
по селата и крајоите. Тука се поделени доселениците по на- 
родност и ;по верата. Верската разделба, поради културната и 
економската заостаналост, има во животот од моравичките 
селани големо значење колку и националноста.

Преглед на населението. по миграциони 
струи и по местата од кои се доеелуело. б)

1. ЗАПАДНА СТРУЈА 

а) Албанца муслимани
Од фис (племе) Соп 20 coja со 123 фамилии
Я „ Краенич 25 99 99 120 99

„ Бериш 13 99 99 35 99
>9 „  Гаш 5 99 99 18 99
99 „ Шаља 3 99 99 11 99
99 „ Тсач 4 99 99 8 99
99 „ Хот 1 99 99 1 99
99 братство Корб (фис Тсач) 1 99 99 29 99
99 братство Мурина (фис

Круја Зи) 1 99 99 3 99
99 Северна Албанија вопшто 11 99 99 19 99

се 84 coja СО 367 фамилии

б) Срби православна
Од Карадаг:

село Ворча 5 со j а со 27 фамилии
село Велико Рајинце 1 „ „ 3  „

Од Црна Гора „ „ 4  „
сэ 8 со j а со 34 фамилии

в) Цигани (муслимани)
Од Прешево 23 coja со 23 фамилии

г) Срби поисламени
Од Ворча (Карадаг) __________ 1 сод со 4 фамилии

. вкупно 116 coja со 428 фамилии
Год. Зборнйк 16
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2. СЕВЕРНА СТРУЈА

а) Срби православии 
Од околиj ата на Ристон ец:

село Владовце 6 CO ja 0 0 13 фамилии
j j Шапранце 4 j j J J 8 ?J

JJ Жбевац 5 j j J J 5 J J

J J Клиновац 3 j j J’J 6 JJ  ■

JJ Русце 4 j j J J 6 JJ

JJ Г орновац 2 j j J J 6 JJ

JJ Спанчевац 2 j j JJ 5 J J

J J Богдановце 5 j j J J 5 J J

J J Барбаце 2 j j J J 4 J J

J J Старац 1 j j J J 4' J J

J J Кршевица 2 j j JJ 3 J J

J J Булесовце 2 j j J J 3 J J

J J Претина • 1 j j J J 3 J J

J J Кошарно 2 j j J J 3 J J

J J Марганце 2 j j J J 2 J J

J J Сејаце 2 j j JJ 2 J J

J J Бараљевац 2 j j J J 2 J J

J J Жапско 2 j j J J 2 J J

J J Думбија 2 j j J J 2 J J

J J Света Петка 2 j j J J 2 J J

J J Брезовце 1 j j J J 2 J J

J J Ваганце 1 j j JJ. 2 J J

J J Долно Жап1око 1 j j J J 1 J J

J J Шаинце 1 j j J J 1 J J

J J Брњаре 1 j j J J 1 J J

J J Рајчевце 1 j j J J 1 J J

се 60 со ja CO 97 фамилии
Од околијата на Врање: ‘

околијата на Врање воншто 1 coj со 2 фамилии
село Црновце 4 J J j j 6

» j n p B O H e i K 3 J J j j 3
» j Копањане 1 J J j j 2
j  j Црни Луг 1 J J j j 2
j  j Љапчинце 1 J J j j 1
j  j Наставце 1 j j 1
j  j Коќура 1 JJ j j 1

cè 13 со ja со 18 фамилии
Од околијата на Бујайовце:

село Краљева Куќа 1 coj C O 4 фамилии
J Ј Трновац 1 j j J J 1

>Ј Раковац 1 j j J J 1
'■ т  ’ . ; ■ i . -

cè 3 co j  a со 6 фамилий
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Од околијата на Владйчин Хаи
село J астре бац 2 со j со 2 фамилија
насељето Владичин Хан 1 .poj со 1 фамилија

cè 3 Goja со: 3 фамилии
Од околи j ата на Лесков ац:

село Бунуша 1 со j со 1 фамилија

б) Цигаии (муслимани)
Од Врање- 18 соја со 18 фамилии
Од Б у] айовце  & „ „ 6

се 24 соја со 24 фамилии

в) Муслимани
Од Врање _________ 1 со j со 2 фамилии

вкуино 105 со j а со 151 фамилија

3. ИСТОЧНА СТРУЈА 

а) Срби и Македонци православии 
Од Пчиньа: б)

Пчиња вопшто 40 ôoja CO 62 фамилии
'Село Буштрање 11 ff )) 20 ff

if Ново Село 2 ff ff 2 ff
л Кленике 1 ff ff 1 ff

cè 54 со ja 00 85 фамилии

околијата на Крива Палайка: %
село Стајевце 5 «ooja ■00 8 фамилии

ff Трговиште 3 ff ff 6 ff
Голочевце 3 ff ff 5 )f

ff Злодовце 2 m »* 4 ff
ff Г ерман 2 a ff 2 • i

ff Недокрстеник 1 a ff 2 ff
*f Дејанце 1 ff ff, 2 ff
ff Црвен Град 1 ff ff 1 ff
ff Г’ерекаре 1 ff . ff 1 ff
ff Долна Трвица 1 a ff 1 ff
ff Г’ерекаре 1 ff ff 1 ff

се 21 сој со 34 фамилии

б) Срби поисламени

Од Пчиња:
село Мутилово^_______ 1 poj со 1 фамилија

вкуино 76 со j а со 120 фамилии

16*
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4. ЈУЖНА СТРУЈА 

а) православии
Од прилепека око ли j а 1 COJ со 7 фамилии
Од Кумановска околи j а:

село Свињишта 1 roj >СО 2 фамилии
„ Љаник 1 „ ЗУ 1 ЗУ

Од Западна Македонија 1 „ ЗУ 2 ЗУ
cè 4 со j а со 12 фамилии 

б) Цигани (муслимани)
Од Кумавова 26 со j а со 26 фамилии

в) Турци Муслимани
Од Солунска околи j а 1 со j со 6 фамилии
„ Маке донн ja вопшто 1 „ „ 4 „

„Бардовце (Сколје __ 1 „ . „ 1
_____ cè 3 со j а со 11 фамилии
вкупно 33 со j а со 49 фамилии 

5. ДОСЕЉЕНИЦИ ОД РАЗНИ СТРАНИ

а) Турци муслимани
Од Мала Азија вопшто 2 со j а со 12 фамилии
„ Конија (Мала Азија) 1 „  „ 8  „

. „ Кавказ 1 „ „ 1 „_________
се 4 со j а со 21 фамилија

б) Срби православии
Од Боана 4 _________ 1 со j со 4 фамилии

вкупно 5 со j а со 25 фамилии
Од изнесениве прегледи се виѓа дека е најјака запад- 

вата струја. Второ место завзема .северната струја, трето 
струјата од исток. Јужната струја во областа донесла нај- 
малу доселеници. Затоа по бројната присутност на населе- 
нието она до ara на четврто место. Доселениците од разни 
страви се сметан,и одделено од главните струи. Они се по 
број најмалу застапени. Може да се рече дека главното мо- 
равичко население го чинат доселеници дојдени од запад- 
ните, сёверните и источните области.

. Западните доселеници во моравичките села доаѓале во- 
главно треку Косово, Горна Морава и преку Прешевскиот Ка- 
радаг. Идејќи од втората половина на 18 век8), етапно од

. 6) По. дндродиата традиција-.в о  1М10равичми!те села таем а !Н1И1еден 
. сој со потекло ош, западайте области, кој би знаел таовеке од шест пю- 
ja а (б'колу 18 J до 200 године). Подетајно за то а е изнесено во посеб- 
виот дел.
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оддалечени предели, они се до денеека знатно населени. 
Затоа во композицијата на населението нивни доселеници 
има во 13 села: во едно се потполно заетапени (Негавац), а 
во останатите живает помешано со население од друго по
текло.

Доселениците од северната струја во најголем дел * 
(смолу 95%) се соотавени од селани скоро доеелени: доаѓале 
инверсно во главно но ослободуењето од Турците (1912 го
дина) на купено земјиште или како» колонисти. Они ice, после 
западните доселеници, во моравйчките села најмногу застаг 
пени: учествуат во композицијата од 12 села дека живеат 
помешани ico население од останатите струи. Северните доее- 
леници во Моравица доаГале непоередно. Заради то>а што не 
се во облаета старо население, кај нив јасно се вига да задр- 
жале особини и начин на животот каков шмале во матичните 
предели. Таа разлика нарочно пата во очи кога се врши по
ре дуење со темејлиите и со доселениците од другите страни.

По времето на доселуење доста се младй и источните 
доселеници. ДоаУале кота и северните (повеќе после 1912 го
дина). Во: моравичките села нивни претставители има во 11 
села. Тука они секаде живеат помешани со оетанатото> насе
ление. Заради релативно сморото доеелуење, и кај нив се 
виѓаат некой особини донесени од завичај. Инаку во Мора
вица они се доселуеле на ист начин како и селаните од север
ните области: прејдуале непоередно на купено земјиште или 
в ластите ги колонизовале на утрина.

Подетајно времето и начинот на доеелуењето за секој 
оо] се изнесени во поеебниот дел при описот на селата.

O b o j  различен дел од поедините струи во населуењето 
на Моравица е во врска со географеките особини на оние 
области од кои тргнуеле доселениците. Западните, северните 
и источните области имаат места и села дека се погодбите 
за живот потешки ошто во» Моравица. Затоа од тие »страни 
овде се збрал релативно голем број на доселеници. Од зна
чение се и политичките причини. Турската власт до Л  912 го
дина настојавала да има во своите области нов eke муслиман- 
ско-албансжо население со» кое би го намалила хрисјанското. 
Познато е дека »она такво населуење и плански помошуела 
(на пример, муаџирите од Србија 1878 година и други). После 
1912 година новата власт настојавала епротивно : она го» по- 
големила со доеелуење бројот на »српското хрисјанеко> (пра
вославно) население.

Иселуење. —  Покрај населението кое се доселуело од 
разни страни, во Моравица се вршело и иеелуевье. Облаета 
лежи на главна балканска артерија и затоа она била еекој 
пат jako зафатуана од историеки наетани.
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Сигурно од моравичките села големо иеелуење почнало 
да се врши уште во 15 веек. Тога чреде лот оотпаднал под 
турс-ка влает. Со крупните еобитија од 16 и 17 вепс емигрира- 
њето од нашава облает стално* продолжуело. Покрај поли- 
тичките, на иеелуеньето тога дејстуеле и еоцијалните при
чини: потрееено и уг.розено православного население сукце- 
сивно ги оставало своите огништа да би се тргнало во пла- 
нинеки, или во далеки слободни крајои. Иселуењето од Мо>- 
равица не престанало ни подоцна: како која облает се оело- 
бодуела оД Турците, така овдешното српско население ишло 
на окон неа. Од 1878 година па до ослободуењето од Турците 
(1912) Моравица станала граничен .предел. Тога многу фами
лии, не сакајќи да живеат под Турците, од области потполно 
се иселиле. Тоа се воглавно причините што во моравичките 
села нема очувано доета стари сојои.

Муслиманското, албанско и турско, население понапред 
скоро вопшто не се иселуело. Социјалните и политичките 
прилики тога не биле по нив неповолни. Имало муслиманско 
разместуење внатре во области, ама они од неа со голем број 
не се покренуеле. Споотивно, тога муслим1анекиот број со* не- 
прекинато доселуење стално нараснуел. После 1912 година 
фатило *од Моравица извесно- муслиманско- иселуење. Оно 
било во врска со приликите што настанале по ооманлиската 
пропаст на Полуростровов.

Денеска не е В'Озм10Ж,но да се соберат 'сите податоци за 
иселеното моравичко население. Ова е потешко- нарочно за 
православните селани. Кажано е дека они релативно ода- 
мна и долго се иселуеле. Уште во селата, во кои живело 
старого православно население, денеска често нема- темејлии 
кои би се сеќале за такви миграции. Во един села доселени- 
ците знаат за понапрешните сојои, ама сигурно не наведуат 
колку имало нивни фамилии и дека се населиле по иселуењето 
(Маминце, ’ Славујевце). Муслиманите, и кога знаат, за исе
леното прав-ославно население пред странци :не кажуат (Чу- 
карка). Општа е уште појавата да се иселениците бргу забо- 
раваат, нарочно оние што отишле далеку, па од новото место 
не одржавале врски со матицата.

Податоците за муслимаеските иселеници ее доета точни. 
Речено е дека се они екорашни иселеници и по селата дене
ска имаат роднина. Од значение е и нивната особина да со 
матчиното население држат долго вр1ски од местата дека се 
новрнаселени.

Во долу со1Ставениот преглед *се изнесени податоци со- 
брани од литература и по кажуење на селаните. Првите се за 
жалост доета не доводки: облаетите што лежат во соседство 
со Моравица, нарочно на север дека се вршело главно* исе- 
луење (повеке во 19 век), до денеска во овој поглед не се
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оите испитани. Уште овдешните иселеници, во крајои дека 
е потеклото на населението проучено-, се кажуеле да, дошле 
О/дЖегл йогов о, Пчиња или Врање. Они ce познати области и 
места што лежат во соседство со Моравица.

Од Чукарка се иселил 1 православен со] во Режановце 
кај Куманово'7), 2 муслиманска со j а во< Турција и 1 мусли - 
манока фамилија прешла во Миратовце (Карадаг).

Од Маминце се иселил голем бро] на православно на
селение во космајски села Пурин ец и Влашка. Они таму де- 
неска бројат околу 56 фамилии8). Има иселени и 4 мусдиман- 
ска соја со 12 фамилии во- Турција, Куманово и во подго
рите од Карадаг (Велико Рајиеце, Црнотинце).

Од Славујевце се иселени 2 муслимански фамилии во 
Прешево.

, Од Стрезовце сите позяати иселеници се православии:
1 со] се населил во Режановце (Куманово) и неколку отишле 
во ПЧИ Њ С КО  село Врачевце9).

Од Рељан има иеедьени православии сојои: 1 со] во 
Барбаце (Ристоеец), неколку во Шаинце (Пчиња) и за 1 со j 
местного на иселуење е непознато.

Од Букуревац 1 муслиманска фамили j а се иселил а во 
Турција, 1 во Куманово и 3 муслимански мауцирски фамилии 
отишле, али местного» на иселуење им е непознато.

Од Биљача 1 православен со] огишол во- Црнотинце 
(Карадаг), 1 исто таков coj се населил во пчињското село 
Буштрање10 *), а други овдешни православии оојои има inoj- 
дено во Горна Река југозападно од Гостивар11). Од Биљача 
има и муслимански иселеници, само кивните места дека се 
точно населени не се знаат.

Од Боровац 25 мухацирски муслимански фамилии досе- 
лени од Врањско отишле во Турција.

Во неодредени села во областа ce иселени околу 30 пра- 
вославни фамилии во пчињски села: Горни Раистовац и Pa
raj е12).

И ка] иселуењата се приметуат струи. Православното 
население повеќе одело на кон С, И и Ј. На 3 оно не дало еми- 
грација оти од таа 'Страна правое л авните биле јако поти-

7) J. X. Васи;ьевик Јужна Стара Србија, Књ. II, Београд 1913, 
стр. 134.

8) Насеља и аторекло слашшншитеа, књ. 26, Београд 1900, стр. 
59 ih 65.

9) Ј. Ц'В1И(ј|и(ћ: Основе са географ'щу .и теолош ју Македонии е и 
Старе Србије, књ. I, Београд 1906. стр. 199. •

10) Насеља сроских зе1М'а:ља, -књ. II, Београд 1903, стр. 170.
**) iM-ала Библиотека Географског друштва, св. 6, Београд, стр. 14.
12 Насеља српских земаља, књ. II, Београд 1903, стр. 2 18, 2/1.
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снуани со муслимавско доселуење. Муслиманската емигра-
ција од Мораеица нема правец и а коя С. Она одела на дру-
гите 'Страной bio места дека имало пред неа заселено пбна-
прешно муслиманско население (Куманово, Турција).

«
V СТОПАНСКИ И САОБРАК’АЈНИ ПРИЛИКИ *

Стопански прилики. —  Западниот дел од проученава 
облает е претстаен -со сниско и рамно земјиште. Тука тере- 
вите ice покриени со плодни езерски, речни наслаги «и глини 
што поетаяеле од раопаднати шкрилци. Уште поволно деј- 
ствуе благата Клима и доводи а влага. Влага даваат плитката 
издан, текоите и атмосферската вода. Затоа во моравичката 
низина земјоделството е главно зани.мање.

Од жита се одгледуат ченка, нченица и јачмен. Прино- 
сот од ченката е најголем. Она служи «највише за исхрана. 
Ченката се сее на најплодно тло. По пространство е доета 
раширена. Останатите жита виреат на земјиште со поелаба 
плодност. Често се оеат после ченката да би се, со- мењавање 
на посевот, нивите „поправилеа. Инаку излишок во жито 
има .само населението од Жујинце и Букуревац. Они će ти- 
пични полски села. Преостанатото жито овдешните селани го 
продаваат во Прешево. Населението во другите наоелби жито 
сее колку за евоја потреба, Останатото земјиште го оставаат 
под други култури. По начинот како се обработуат нивите, 
моравичкото земјоделие е прилично нерационално. Железни 
плугои релативво од скоро се воведени, а за модерни алатки 
не се знае. Земјата се ора со волей и био ли. Со нивната 
помош селаните вршат и други полски работи.

Бавчованството е слабо развиено. Зарзават се одгледуе 
на малаи простори околу куќите. Продуктите што се добиаат 
служат само- за домашна потреба. Колку е. моравичкото бав- 
чованетво ненапреднато j асно, се виѓа на прешевскиот пазар: 
на него секој понеделник кумановските земјоделци носат 
пипер, лук, лана и друго што треба за продавање.

Главен извор за паричен приход моравичките селани до- 
биваат од тутун. Ненового сеење од пред дваесет и помалу 
подиви нарочно' се раширило. Тутун овде се одгледуе на 
оцедливи места и р.елативно е добер но квалитет. Населе
нието го фнли тутунот од Чукарка. Парите за тутун Мора- 
вичаните пи добиваат во почетокот на зимата. Тога они „бжи- 
вуат“ѓ купуат продукта потребни за во куќи, плаќаат порези 
и друго.

Покрај река Моравица има терени згодни за ливадар- 
ство. Они се виГаат западно и северно од Самољица.. Тука 
водата тептисуе и го кваси околното земјиште. Затоа- на него
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не можат да бидат ниви. Од моравичките ливади селаните 
сено носат два пати во годината. На тој -начин они спремаат 
зимска храна за стоката.

Понапред на полското земјиште било раширено се- 
ењето на ноной. Од него-хе ланите правеле платно, черги и 
јажарски изработни. Во ново време, нота ее заефтиниле фа- 
бричките производи, сеењето на ноноп е сосем напуштено. 
Сега билачките Цигани плетат јажиња и сиџими со .конон 
купена од други области.

Населението во низија, да би постигнало поголем при
ход, ее бави уште со сточарство-. Ама е оно во оваа зона не
довольно развиено и е подредено на земјоделството. Tao 
јасно «се виоѓа no јадрата стока што служи за обработуење на 
нивите и со веа се пренесуат продукта. Такви се волои, коњи 
и по некој би-воя. Често моравичаните и кравите ги прегнуат 
во плуг, или они влечат кола. Земјоделството била главна 
причина што се емалил до «минимум број от на дробната 
стока. За нејното чување «се потребни поголеми простории. 
Нив Bio писка Моравица ги нема, >о«ти, со заголемена честина 
на населението, сето рамничарско земјиште е претворено во 
работаю тло.

Второта стопа,пока зона ja чини нерамното земјиште на 
Рујан. Тука живее еден дел од населениете* кое е упатено да 
бара извори за живот од планинското тло. Ама, иако е оно 
пространо, рујанскиот релјеф е нерамен: обычно насекаде 
терените се дисецирани со долини. Mery нив се сртои со при
лично уго'рни страни. Затоа на рујанското земјиште -се врши 
стално денудирање: врнежите го однесуат растворливото и 
покретното тло. Ова би могло да се спречи со помой на, веге- 
тација. Ама она, со нерационално сечење е со«сем уништена.

Заради напред изнесеното, -селаните на Рујан одгледуат 
растенија кои можат да се задоволат со пооскудни услови. 
Тие се: рж, -овес, јачмен и брзак. Нивното сеење «врзано е за 
најплодни ниви добро наѓубрени. Жетвениот принос и по- 
крај тоа не е најарен. Има години «кота спомнатите жита 
par ант толку да можат со него да се хранит поимотните фа
милии неколку месеца. Често настапуат и -сосем неплодии 
години. Ги произикуат суша и град. Тога селаните од рујан- 
ските малаи ниви не" добиваат ни колку дале за семе.

•Не «се многу поволни у с ловите ни за ово«штарство. Ру- 
јанското земјиште е екапонирано .на кон 3, и во поглед на 
инсолација оно е осојно. На овоштарството «не се локлонуело 
внимание ни заради приликите во минатото, Населението не 
сакало с«о во«ќе да се занимава оти «била областа лроодаа: при 
во-ени настали селаните «не се осетуеле сигурни да ќе оетанат 
долго на по«седите. Заради се тоа на рујанската страна за-
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вртена на кон Моравица денеска се вигаат ретки сливи, 
круши, црешн-и. и ореи. Сите овошки .се засадени околу ку
пите и не донесуаат голем плод.

Рујансќото земјиште е нетто лоарно за чуваше стока. 
На него има делои кои не можат~да се обработуат. То а се 
утрин-и. обраснати со трева и ретка шумарица. Населенисто 
нив ги ■ислолзуе за пасишта. На тој начин о еде е стон ар- 
ството важна столанска гранка. Од стока повейа се засталени 
овци и кози. Има и једер добиток, Тоееда, коњи и магаршьа> 
ама во ломала мера ошто во низија. Стоката дава на села- 

•ните различна полза. Покрај млекото, што се троши за 
исхрана, од стоката се добиваат млечни продукти, кожи,

Чуваьье на сточна храпа

месо, волна. Они во еден дел се продаваат и со добивените 
пари се купуе жито. Есенум селаните имаат добра шоткрепа 
од продадена жива стока на лазарите во Прешево, Куманово 
и Бујановце.

Сточната исхрана на високото моравичко земјиште е 
разноврсна и врзана за природната средина. Штом околнуе 
снегот, селаните почнуат да ги пасат етадата. За нив тога 
веднаш има доволно вегетација. Такви се л едини, ниви оста- 
вени да б,ида:т угар и шумарици. Потфрлуат покажаните 
услови од летната половина: тога со стално пасење трева има 
помалу. Но чобаните од јули можат слободно да- одат по лри- 
ватни ниви од кои се собрани по'севите. На пример, по
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-стрништа -после жетв-а, на ченкарништа по берењето и така 
со ред до -Kipaj :на есента. Зиме стокаат највише е затворена 
и тога се храни со зготвена летина.

Повеќе стока имало и појака полза добијало населе- 
нието во минато. Во многу села се памтат сојои позлати по 
богатство на стока. Велат дека они имале по- сто и више овци, 
дееетина говеда и коњи. Сега ретки се куќи со преку неде- 
сет брави. Опаднуењето на сточарството овде почнало пред 
повесе години. Отспрвин фатил во областа да се осетуе нри- 
тисок од доеелените муслимани и завладеала голема несу- 
гурноет. Така сточарите, /воглавно од средината на 19 век, 
више не могле стоката 1секаде да- ja пасат, нити могле нойе 
да остануат дал-еку од 'селата. Подоцна тие причини се заме- 
нети со други: зафатиле чести војни од кои е моравичката 
стока десеткуана, се извршило делење на големии фамилии 
и друго.

Шумарството не иде во обзир како стопанска гранка. 
Истакнато е да се горите во Моравица со сечење и -стрем 
-CKOpiO сосем уништени.

Моравичките селани се бават и со некой споре дни за- 
ниманьа. Од нив на прво место иде пчеларството. Развиено е 
скоро во сите -села,, ама само во некой куќи. Пчелите се држат 
во плетени кошои поредени на крајот од двориштата. Восо- 
кот и медот служат -само- за домашна употреба.

Дуќанската тршвија највише е раширена во Биљача и 
уште в-о некой поголеми села (Жујинце, Релыан). Трговци се 
луѓе од самите на-селби. Есенум едни селани се бават и со 
препродавање на ј-адра стока: они -стоката ja набавуат по 
селата за помала цена и -после поскаио ja продаваат на со- 
седните пазари. Во ова трговија доста се истакнуат биљач- 
ките Цигани („цамбаси“).

П-о големите -села е застапен и ковачкиот занат. Он се- 
когаш бил. во раците на Циганите. Циганите во Моравица се 
и еднини јажари. Коной за преработуење купуат во Горна 
Морава, Изморник и во бујановачка околи j а, а изработките 
ги продаваат во со-седните градои. Да би плетеле рогожи, 
едни моравички -селани лете -сечат тр-ска во скоп-ска котлина. 
Трската. врзана во шорой, они ja н-oicaT за преработуење -со 
коли во -своите на-селби. Изработките од трека не се про- 
дав-ат.

Во споредн-ите занимања нужно е да се -спомне и жен- 
ската домашна раб-ота. Жените прават ракотворби доста 
едпоставни и без вез. To-а обично -они го вршат зиме кога се 
слободни од надв-орешни работи. Како сировини служат 
в-олна, п-амук и кожа.
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Сообраќај. —  По овојата ѕгодна положба Моравица 
кю м уник ат и вно стално посредуела меѓу вардароките области 
на J и моравските -на С1). Затоа вдолжна комуникација низ 
неа врвела уште -во рано историско време. Големо оообра- 
ќајно значење областа имала и во среден век. Тога од доли- 
ната на Вардар игреку Жеглигово- -влагал значаен пат што 
ишол по Морава за Ниш1 2). Во време на Турц-ите познато е 
да вдолжните балкански комуникации добиле големо зна- 
чење. Натоа поволно дејствуела оживената трговија’ мигра
ции на населението, војнички наезди и надалеку растргнати 
граници.

Во понапрешно време низ проучеяата облает вдолжниот 
пат, идеј|ќи од долината ;на Морава, водел преку Само-љица, 
Биљача, Рељан и Чукарка. На синорот од 1поеледново село 
он го прејдуал еден снизок преелап преку кој ja напуштал 
облает влагајќи во Жеглигово. Како прикажуе населението, 
патот тога не бил широк и добро изградена комуникцаија. 
Личел обично на <оелски колски патишта какви има и де,неска 
околу населбите. Поголемо значење и појак вдолжни сообра- 
ќај во минатото «се вршел западаю од проучените -села низ 
подгорот на Карадаг3).

Од 1863 до 1865 година по полскиот моравички дел е 
изработен нов „Царски Пат“4). Овој друм е граден со камена 
основа и на широк насип. Има праволиниски мер<идијанскн 
правец. Новата 'комуникација, веднеш по соградуењето, ста- 
нала жива артерија за колски, товарни и пешни сообраќај. 
Така «она ja превзела ролјата на периферните патишта, кои 
од тога почнале да служат само за локален «сообраѕќај. Дене
ска на новиот средишен пат се врши релативно живо авто- 
мобилско, колско и товарно комуницирање. —  На крајот од 
19 . век (околу 1888 година) по западниот дел од Моравица 
е подигната и железница. Селаните со воз ретко се -служат 
то. стоите секидневни потреби. Железницата низ проучеяата 
облает повеќе има пр<ооден карактер.

Имаат значенье и комуникативните врски од Мо'рав«ица 
со запад-ните и источните области. Од Пчиња, што лежи на Vu 
во Моравица влагаат два пата: ед н и о т  в о д и  по д о л и н а т а  на 
Драгушица, а другиот по Буштрањска Река. Оставајќи ja 
областа, они «се здружат на 3 во Прешево. Оттаму, како една 
комуникација, ее продо лжу ат преку Карадаг за Горна Мо
рава и Косово. Инаку оваа впречна «сообраќајна лини j а од

1) Го1Д1Ишњ.и!ца Николе Чуиића, књѕига XXI, .Беогр-ад 1901 ̂ сир. 78; 
Народна ещиклойедаз'а, кныига, И, стр. 083.

2) К. Н. КостиК: Трговачки центри и друмови, Београд 1900, стр.384
3) J. X. Васиљевић: Лужка Стара Србија, књ. II, Београд 1913, 

стр. 24, 25.
4) Ibid, стр. 24.
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Моравице е доста стара. Има еломнуење да иоетоела уште 
во среден век5). В. Р а д о в  а н о в и ќ ова комуникација ja 
вика Косовская. Пат6). Она во дел а од Косово преку Прешевски 
К ар ада г, Бшьача и Рујаи за К’устендил7). Значењето од опо- 
мнатиов пат не се запрел ни во рано турско време. Тоа се 
виѓа «по прејдуењето на маѓарсното посланство 1530 година8) 
и по очувани записи од 17 век. Во 19 век има «томен «само за 
животот од источниот дел .на оваа комуникација9). Нивниот 
западен дел се чини да бил замрен оти е «он изразито пла- 
нински и околу него тога се населило компактно муелиман- 
ско население.

"Според изнесенйте надворешни патишта, во Моравица 
се разгранати и внатрешните. Редовен е случај да се сите 
села, основами на рамно земјиште, поврзани со колски линии. 
На нив од рана пролет, преку лето, па доцна иод есен се 
врши жив локални «сообраќај. Штом настапуат први земјодел- 
ски работи селаните отспрвин ;но«сат ѓубре по нивите, населе- 
нието оди да ора, се тера «стока на пасишта, «се влече гранта 
и друѓо. Подоцна настапуе жетва и по селените латой се 
носат: сноп je, жито, «слана, ченка, сено итн. На локални со- 
обра1Ќајни линии живо е комуницирањето и в«о .пазарни денои. 
Обычно моравичките селани во понеделник, четврток и са- 
бота одат на «соседните градски/лазари. Таму «но«сат да про- 
даваат «свои земј'Оделски и «сточарски пр«одукти «и оттаму се 
врайаат «со разни купени раб«оти. По пазарните денои мора
вичките патишта што водат «на кон Прешев«о, Куманово и 
Бујановце по живоста личат како на градски улици. — На 
рујанскиот дел од областа те«рените се нерамни. Зато а на нив 
селаните вршат сообраќај преку мали криви *пате«ки и врвици. 
На .нив не може да се движат коли, туку место нив наееле- 
нието npeHOiC врши «со товари и он«о оди пеш.

VI. ОПШТЕСТВЕНИ КАРАКТЕРИСТИК.И

Во целост животот од Моравичаните о«ставуе впечатле- 
«ние на патријархален тип. «На тоа имала дејство појавата што 
се збрало население дојдено од области со изразити такви 
особини. Фамилија (албански: пакица) е «основна општествена 
заједница, на секаде раширена «и доста. цвр«ста. Во Моравица 
фамилијата е «основа за енот «општествен жив«от.

Поголема заједница од фамилијата е задруга, голема 
куќа или калаб’л’к. Најетариот член е домаќин на задругата.

5) |Го(Д1И1ШЊ!И|ца Николе Чуишћа  ̂ ;књ1ига XVI, Београд 1896, стр. 312.
6) Народна е«нц1икл«0)пед1и|1а, «ктыига III, сир. 563.

: 7) Го|ДИ!Ш«њ1И1ца Николе Чуиића, 'књига XXI, Београд 1901, стр. 80.
8) Rad, LXI. стр. 180.
9) J. G. Hahn: Спомнато дело, стр. 87.
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Он раководи со имотот -и со главните работи. Останатите 
членои него под еда ахово го -слушает. Споре д старите мажи, 
од кои е прв татко или пост-ар брат, за домайин се одберуе 
и по млад член или жену Првиот случај е возможен ако некој 
од младите е, поспоеоб-ч (Асановци од еојот Спаилари во 
Алийерци) или ако друг не сака да биде домайин. Таму дека 
нема мажи, домайин во куќата стануе жена, редовно мајка 
(Цекини во Букуревац). По неа после ее викаат цели* сојои 
(Милкини во Маминце). Отита е традиција да живота во 
голе-ми куйи понапред бил више развиен. Често ее епомињаат 
задруги што имале 30 до 60 членои и биле богата. Се знае 
за голема задруга Осмаци што- живела во Биљача1). Сега 
животот во големи куйи е поредок и они се со бројот на чле- 
ноите ломали. Во време на испитуењето как-о најголеми мора- 
вички задруги се сметал Горйиини во Жујенце, Асаной во 
Алиѓерце, Оџалари во Чукарка и други.

Фамилиите што се меѓу себе крвна поврзани, чинат со j 
(албански: кабиле). Kaj сите селани очувана е с-вест за крвна 
поделба. Традиција за со j опте се пренесуе уемено на по ди- 
гот. Инаку, во еден со j нема ендогамија: било колку да е 
еден СОЈ раширен, често и раселен во разни села, заимно зе- 
мање е невозможно. Црта на |Патријар'халноста се огледуе и 
во разни ломагања. Kora настануат големи работи, во случај 
на болеет и друго, членоите од еден сој мейу себе „се нај- 
дуат“ . Тоа притрчуенье на помой кај муслиманите доселени 
од заладна 'страна се огледуе и во крвна оевета. Да се врайа 
„крв за крв“ во Моравица до 1941 година б-еше релативно 
доста раширено.

Kaj чести припадници од еден со j се приметуе тенден- 
ција за груписање на куйи и земја. Затоа еднокрвни фамилии 
завземаат пособии делои* (Рељан, Алиѓирце) или цели села 
(Негав ац). Оваа * особина no j ако е засталена кај доселени- 
ците. Да се не би осетуеле осамени во новата -среда, они често 
настој авале да во едно село биде засталено население од 
иста струја и матица (православните во Сл-авујевце, Ма
минце; муслиманите скоро во сите села).

Со логлед по бројот на фамилийте, сојоите во Мора
вица не се подеднакви. По правило теме j лите требе да имаат 
најјаки со-јои. По нив би дошле сојоите од постарите досе- 
леници, nä на крај они што се најмлади. Ама олучајот не е 
таков. Најстарите православии еојои непрекинато давале 
иселеници. Затоа нивните фамилии не се сите заетапени во 
об ласта. Од истата причина не се разгранати сојоите ни од 
старите православни доселеници (од преди 1912 година). Му- 9

9 J. X. Васиљевић: Јужна Стара Срб^ја, књ. II, Београд 1913, 
стр. 283.
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слиманекото население, во овој поглед стой иоарно. На тоа 
поволно* дејствуело нивното понапрешно неиеелуење, после 
повластениот живот во турско време, и ращирена полига- 
мија. Циганите слабо ja памтат својата традиција. Затоа 
нивните со-јои, по број на--фамилии-, релативно се најслаби.

Братство епотелема општествена организаций а. Постои 
кај албанските муслимани доеелени од окон 3, и тоа само1 при 
некой. Погелем нивни дел и сите Срби православии -за оваа 
заедница не знаат. Од братства сета се познали два: Корб и 
Мурина. Братството Корб е дел од племето (фис) Тсач. За- 
стапено е само во Самољица дека яма 2 соја со- 31 фамилија. 
Мурина е дел од племето Круја Зи (Црна Глава). Овде е за- 
стапено само во Жујинц-е и тоа со 1 сој (Маѓерт). Населе- 
нието, кое му припаднуе, вели да има свои братств енички 
фамилии .на „Карадат (села: Гоепојинце, Лоте Букуревце, 
Црнотинце, Ораховац). Инаку братствената органиеација 
овде нема нарочно значенье. Припадниците 'од исто братство 
се евеени за св-оите крвни вреки и меГу себе не се земаат. 
Cè друго што е речено за сојоите će однесуе и за братствата. 
Последните се одликуат едино со поголема разгранатост.

Племе или фис (албански) е најголема општествена за
едница. Она постои -само кај сојоите доселени од Албанија. 
П-рипадниците добро -си ja знаат својата племенска поделба. 
Мету -себе -се сметаат како пооддалечена крвиа роднина. Фи- 
сната традиција населението ja чува у-смено". Она се пренесуе 
од колено на колено и прилично е жива. Поетарите мажи 
и жени во тоа- нарочно1 ее одликат. Покрај припадниците од 
својата организациј.а, они честб ги знаат icoj-оите и од оета- 
натите фисои. За племенекиот живот има значење и крвната 
освета. Каќо се цажуе, крв се свети најчесто надворв од фи- 
сната поделба.

Што- се однесуе до. заедничката територија, како еле- 
мент на о-вакво уреду-ење, -она е во Моравица без значение: 
чл едайте од еден фис не ее збрани на едно место, туку сите 
живат пометами -со останал-ото население. Затоа овде ее 
регии плёменски групп што зафатуаат едно цело село- (Не- 
гавац, сите од фис Краснич). Опротивно, честа е појавата да 
во исто. 1село и маала, живеат претставители од два и повеке 
фиса. 3-ар ада фисната негру пир аноет, повременю внатре се 
јавила ендовами j а. Она, веројатно, ќе створи се по-голема 
к-рвна и територијална измешаност. Денеска во Моравица има 
претставители од -осум фиса2). По број на фамилиите они 
идат по сл еден ред: Соп, Краснич, Бериш, Гаш, Шальа, Тсач, 
Круја Зи и Хот.

2) J. X. Васиљевић погрешно наведуе да има во Моравица само 
два муслиманска фиса: Краснич и Гаш (Јужна Стара Србија, књ. И, 
Београд 1913, стр. 142).
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Со племеокиот начин на животот, кај Албанците во 
Моравица имала значенье и појавата на „барјаци“. Сето 
албанско население понапред припаднуело во црнотинскиот 
барјак. Последен барјактар бил Весел од Црнотинце (Пре- 
шевеки Карадаг). Он загинал во време на војната 1878 го- 
дина. Од тога населението никогаш више не истапуело opra« 
низирано во барјак.

Селошб3) како општеетвена организација се развив а на 
географека осноа. Во селата со оостаро населени.е оваа орга
низаций е иојако застапена. Главните особени й се следни: 
припадници од едно село,.без разлика ;на верока и народна 
поде лба, во многу случаи истапуат како членои на една за« 
едница. За советуење по главни прашаша се свикуат ообори. 
На нив доаѓаат сите возраени мажи. Они со. заимно догов о« 
руење донесу ат решенија, на пример за пасиштата, за ште- 
тите на ниви, за неепоразуми итн. Според внатрешните pa« 
боти, на селските собори се земаат мерки и за надворешните. 
Такта се: иетапуењето пред власта, пред други села, разгра- 
вичуеше на селакиот синор, за неговото чуваше и друго. 
Разв:ито!кот на селото го намалуе значешето на некой напред 
истакнати патријархални појави.

3) Податоците од 1941 година.



П O C E Б E Н Д Е Л

ОПИС НА СЕНАТА

1. Чукарка. —* Селото е на еден срт лево од Трнавека 
Река. Сртот претставуе j ужен дел од областа и чини раззодје 
меТу Вардар и Јужна Морава. Вода за пиење населението 
добива од бунари, неколику извора и од една чешма. Во бу- 
нарите водата е „тешка“ , со многу варен растоп. Нивите се 
околу куѕќи на сртот и во сниските рамни делои. Шума нема. 
Топограф-ските иметь а за нив и се: Чука, Крчмарица, Штек, 
Г ’уришта (Камењарник), Фуш Мал (Големо Поле).

Селото е до тинот збрано. Един делои од населбата 
•носат имшьа по главните сојои.

Чукарка е релативно старо село. Дедовците од дененг 
•ниве муслимански сојои, кота се доселуеле пред 150 години, 
во селово затекле старо православно население. Подоцна за- 
течените сојои се иселиле. Дервишовци, православен сој во 
Режановце (Куманово), со потекло се од Чукарка; се иселиле 
во почетокот на 19 век1). Од Чукарка води потекло и еден 
со j во Жујинце (Таси ни, 2 к).

Јужно од селото, на возвишење Крчмарица, се наоѓаат 
гроб je и црквиште од иселените сојои. Не се знае точно кога 
е разурната црквата. Судеј|ќи по очуваеите ѕидои и по ико- 
ните се члни да уривањао не било одаина извршено. 1928 
година на урнатините соградена е нова црквица посветена на 
св. Г ’орѓија.

Во Чукарка cera живеат доселени албански муслимански 
и српски православии сојои.

Муслимаеи. — Дуро (14 к) и Hypo (2 к) од фие Сон. 
Овде се доселени од Норча (Карадаг) пред 150 години. Пра
вого потекло им е од Ma леей j а во Албанија. —  До 1912 го
дина во Чукарка живеале уште два муслиманска ею j а: По
драли ja и Дервишови. Времето на до.селуење, фисот и поте- 
клото пи имале едн-акви со денешниве сојои. Спомнатата го- i)

i) J. X. Васиљевик Јужна Стара Србија, књ. II, Београд 191?, 
стр. 134

Год. Зборник 17
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дина нивните фамилии се иселиле во Турција, а 1 куќа се на
селила во Миратовце (Куманово).

Православии. —■ Сите сојои се доселени, после 1924 го
дина, како колониста на утрина. Тие се: Петровиќи (1 к, св. 
Никола)2), дошле 1924 година од СеЈаце (Ристовец). —  Пау- 
новиќи (2 к, ев. Никола), со потекло се од Барбаце (Ристо
вец); дошле 1925 година. — Стојановиќи (4 к, ев. Петка), 
дошле 1925 година од Горнов ац (Ристовец). —  Стојиљко- 
вики (2 к, св. Никола), дошле 1925 година од Барбаце (Ри
стовец). — Ристиќи (2 к, .св. Петка), дошле 1925 година од 
Горновце (Ристовец). — Николиќи (2 к, св. Никола), дошле 
1925 година од Руеце (Ристовец). — Алексиќи (1 к, ев. Аран- 
ѓел), дошле 1925 година од Рајчевце (Ристовец). —- Крстини 
(2 к,-св. Арангел), дошле 1925 година од Стајевце (Kp. Па- 
ланка). — Величкови (1 к, св. Ниќола) и Илик’и (1 ќ, св. Аран- 
ѓел) доселени -се од Света Петка (Ристовец). Овде дошле 
после 1928 шдина. —■ Станојко (1 к) дошле кога и Величкови 
од Буштање (Ристовец). Служат св. Никола. —  Герекарци 
(1 к, св. Аранѓел) се најмлади доееленици. Име добиле по 
село Герекари (Кр. Паланка) оддека се доселени 1931 година.

Селска и црквена служба е ев. Георги j а,
2. Маминце. —  Селото лежи на еден зарамнет и истови- 

кан срт, од лева страна на Трнавека Река. Вода за пиење се 
доби-ва од бунари. Они лете во голем дел пресекнуат. Топо- 
рафски имиња за ниви ее: Ширина, Бресје, Река.

Маминце по типот е збрано. Се состой од Горна и Доляа 
Маала. Како постанало името од селото на населението е не- 
познато.

Во селото живеат српски православии сојои. Пред нив, 
до 1912 одина, тука некое време живеале 4 албанска мусли- 
манска соја со 12 куйи. Од војната они се иселени во Велико 
Рајинце, Црнотинце, Ваксинце (Карадаг) и во Куманово. Де- 
дото од денешниот нивни сој во Велико- Рајинце Селма- 
новци, кога се доселуел во Маминце, затекол православии те- 
мејли. Они после сосем се иселиле. Денеека се знаат 56 пра- 
вославни фамилии чии стари од Маминце отишле во Космај 
(Србија)3).

Денешни сојои во селото се: Станковиќи (2 к, св. Ни
кола), дошле 1913 година на купено земјиште. Потеклото им 
е од Владовце (Ристовец). —• Пешини (3 к, св. Никола), дошле 
1913 година на купено земјиште. Потеклото им е еднакво 
како и кај Станковиќи.—• Ристини (3, св. Арангел), со потекло 
се од Трговиште (Пчиња). Овде се дојдени 1914 година на

2) Во заграда за православните сојои означен е и фа'Милиа|рниот 
сведен.

3) Насеља и нарекло -стаковешнтва, књ. 26, Бео^град 1930, етр. 59, 05.
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купено замјиште. —  Стошиќи (1 к, св. Никола), доеелени ce 
1916 один а на купено земјиште. Со потекло ее од Русце (Ри- 
еговец). — Стојко (1 к, ев. Аранѓел), ее доеелил 1918 година 
на купено земјиште. Потеклото му е од село Думбија (Ри
стовец). —• Милкини (3 к, св. Никола), дојдени ее 1918 го
дина од Шапранце (Ристовец). Овде имаат купено земјиште. 
—• Русци (1 к, св. Никола), доеелени се 1919 подина. Поте
клото им е од Русце (Ристовец). —• Шапранчани (2 к, св. Ни
кола), доеелени ее 1920 година од рисговечко село Шапранце. 
—• Пешини (1 к, св. Никола), со потекло1 се од пчињско- Ново 
Село. Оттаму дошле 1920 година. —  Горѓевиќи (2 к, св. 
Аранѓел) и Антики(1 к, св. Аранѓел) се доеелени 1922 го
дина. Со потекло се од Шапранце (Ристовец).

Над село Маминце селаните имаат направен крст. Сел- 
ски сведен е Г ’урѓовден.

3. Стрезовце. —  Селото се состой од четнри маали: Чав- 
дарце, Стрезовце, Ашане и Шабан Зојци. Маалите мегу себе 
се прилично1 оддалечени. Чавадарце е на рамнина под рујан- 
скиот врв Дедијовец. Подолу од него, во планинокото ,под- 
ножје, се Стрезовце и Ашане. Маалото Шабан Зојци е на 
северната страна во сува долина. Куќите по маалите се збрани 
по сојои и, заради теренот, повеќе се екопонирани на кон 3. 
По двороите околу куќите се ископани ретки бунари, a меѓу 
маалите има неколку чешми и кладенци. Нивите се под село 
на местата: Цер, Ширина, Позасело, Шаварина. Понапред 
шуми имало во делоите: Карапанца, Коњски Орман и Бресје.

Стрезовце е старо село со очувани стари сојои. Селото 
‘ расло од природно прирастуење, а од пред 120 години и со 
доселуење. Денока во Стрезовце живее православно и мусли- 
манско население.

Православни. —- Горѓеви {3 к, св. Г’opre Алимпије), те- 
' мејлии. — Цековци (3 к, св. Никола), темејлии. —  Дедо Ми~ 
ајлрви (3 к, св. Аранѓел), темејлии. — Дедо Стошини (4 к, 
св. Аранѓел), темејлии. —  Маринковци (6 к, св. Ар ангел), те- 
мејлии. —  Јованови (4 к, св. Никола), темејлии. —  Трајкови 
(1 к, св. Аранѓел), темејлии. —  Дервенци (2 к, св. Аранѓел) 
се одамнешни Д01селеници. Дошле од врањска околија како 
чифчии. Име добиле по селото во кое им живеле старите. — 
Одамнешня доселеници се и Богданци (1 к, св. Никола). Ме- 
стото на потеклото не го знаат. —  Јовиќи (1 к, св. Никола), 
доселени се 1913 едина на купено земјиште. Со потекло се 
од Владовце (Ристовец). — Михајлови (1 к, Голема Бого- 
ројца) и Станојко (1 к, св. Аранѓел) до j дени се од Стајевце 
(Kp. Паланка). Овде живает од 1922 година на купено земји- 
ште. —- Владовчани (3 к, св. Никола) се од исто место од кое 
и Јовиќи. Дојдени ее 1925 подина како колошети на утрина. 
— Стошќи (3 к, Воведение) се од Клиновац (Ристовец). Дошле

17*
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1925 подана како колониста на утрина. —  Илиќи (2 к, св. 
Араиѓел) и Марковиќи (1 к, св.‘Никола), доюелени се како 
колониста 1925 година. Со потекло се од Црновце (Вранье). 
—  Млааденовиќи (1 к, св. Popre Алимпије) се најмлади досе- 
деници. Дошле 1927 година од Марганце (Ристовец). Овде се 
населиле на купено земјиште.

Иселени. Понапред во Стрезовце- им ало повеке стари 
прав ос ливни оојои. Од нив се знаат Марковци, щто се исе- 
лиле во Братоселце, Стрезовичќи во Бшьача, Ирковци во Ре- 
л>ан. Неќој чифчиски coj се иселил во Режановце (Куманово), 
а неколку други сојои во пчињско село Врачевце4).

Муслимани. —■ Бајрамови (3 к), Кадриови (3 к), Таирови 
(4 к), Јаови (5 ;к) и Шерифои (3 к) сите се од фис Краюнич. 
Доселбнй се пред 120 годней. Овде се сметаат за најстари 
муслимански сојои. Водат потекло од браќа Браим и Чик. 
Они се доселиле како дедовци од четврти no j ас. Ше Шабан 
(стар юколу 50 години) во Стрезовце брои: татко Шабан, 
дедо Сулејман, после Фејзула и на крајот Браим кој се до- 
селил -со брат од Малесија (Северна Албанија). —  Од Мале- 
оија со потекло се уште: Фејзулови (1 к), Адемови (2 .к), 
Салит (1.к), Мифтарои (1 к) и Сулеманови (1 к). Припаѓаат 
во фис Краонич. Во Стрезовце дошле» од средината на 19 век. 
—- Чавдар или Салиеви (4 к) и Меметови (4 к) незнаат од ко j 
фис се. Потеклото им е од Северна Албанија. Пред да се до- 
сел ат во Стрезовце, они некое време живеале во: прешевската 
маала Чавдар и по тюа првиот coj добил име. Во Стрезовце 
живает од средината на 19 век. —  Салиеви (2 к), од фис Тсач. 
Овде дошле пред 27 години од со<седнот-0 село Славујевце. # 
Подалечното потекло . им е во Албанија. —  Селимой (  1 к),, 
дошле нога и Салиеви од Несалце (Карадаг). Со потекло се 
од Малесија. Припала ат во фис Гаш. —  Јусуфови (1 к) и 
Авдијови (1 к) до j дени се 1926 година преку карадачките 
села. Припагаат во фис Бериш. —■ Љатиф (1 к), од фис Сои. 
Се доселил 1928 година од кумановекото село Сопот. —  Ра- 
маданои (1 к), од фис Бериш. Доселени се пред 5 години од 
Карадаг.

4. Славујевпе. — Се наоѓа во непосредната близина на 
Стрезовце. Оно- лежи во еува долина, под рујанскиот врв 
Чука (662 -м). Селските куќи се збрани по маали. Далечината 
меѓу маалите е прилична (изнесуе околу 1.000 м).

Славујевце е дюста старо. Во него понапред живеале 
стари православни сојои, кои се подоцна иселени. Нивната 
црква св. Троица денеска лежи во урнатини. Близу до црквата 
има грани од старо православно гробје. Сега во Славујевце 
живее доселено муслиманско и православно население.

4) Ј. Цвејвћ : O'OBaiBe за геотр^фкју m теолош ју Мжедоније и 
Старе Орбите, >књ. I, Беогред 1906, стјр. 199.
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Муслимани. — Гаралија (6 к), име добиле по карадач- 
кото -село Г аре. Отамо -се доеелиле во втората полоина на 
19 век. Припаоѓа-ат во фис Берипц Старого -потекло- им е од 
Малесија. —- Селманои (3 к), од фис Т-сач. Овде дошле .кога 
и Гаралии. — Фетаови (1 к), дошле од село Буштрање. Се 
доеелил татко на денешната челад пред 30 години. Припаоѓаат 
во фис Тсач. —- Ибишои (1 к) и Маличои (1 к) се од фис 
Бериш. Дошле во ново време преку карадачките села.

1912 година од Славу јевце ее иеелиле 2 муелимански 
фамилии (од со j Селманои) во Прешево и 2 фамилии (од оста- 
натите еојои) во Букуревац.

Православии. —• Во Славу j овце има сколу 30 право
славии сојои со 46 фамилии. Сите се дојдени на купено зем- 
јиште. HajiCTapiHTe еојои дошле 1912 година, а ост апатите 
после се доселуеле. Со потекло «се од пчињеките села. Как о 
фамилијарен сведен чинат св. Никола и ов. Аранѓел.

Се леки и црквен сведен е св. Троица.
5. Алигерце или Талиновац. —  Селото лежи во поднож- 

јето на Рујан. Топографски е врзано за едва сува долина. 
Вода за пие-ње населението. добив а од бунари, кладенци и 
чешми. Цветков Кладенец и Кропи Иљачит (Лековит Извор) 
се надвор од селото-. Они имаат вода преку цела година. Шу
мите над село, што постоеле понаиред, cera се исечени. Ни- 
вите и ливадите се околу куќи и во полета до река Моравица 
на кон 3. Топографски имања се: К’ерамидница, Буз-алче, Му- 
стачин, Брее, Лив ад а.

Алиѓерце по типот е збрано село. Куките се группеани 
по сојои и по пив носат имиња селските делои.

Селото е младо по постанок. Поетанало пред 90 до 100 
години. Него го основ ал е доеелени муслимани од село Норча 
(Кар ада-f'). По оснивателот Али j а и по маалото Гер, во кое 
он живеал во Норча, околното население селото почнало да 
го вика Алигерце. Пред .ошовањето1 на селото тука биле трла 
кои -се викале Талиновац (по сопств-еникот на трлата: Миф- 
тар или Таљо). Затра cera едни селани о-ва име го употребуат 
и како име за селото-. Првото име има оптнта употр-еба. Де- 
н-еска во Алигерце живеат Албанци муслимани, Срби право
славен, еден српски поиеламен coj и Цигани.

Муслимани. — Али Кадри (11 к), Мемиша (9 к), Спаилар 
(12 к) и Еминај (9 к) ее најстари оелски сојои. Али Кадри, 
Мемиш, Спаи j а и Еми-н, осниватели на спомнатите со-јои, се 
доеелени „како четири брата“ пред 90 до 100 години од 
Норча.- Нивниот татко се викал Али j а. Асан, (еелеки кмет, 
стар 47 години) во Алигерце брои троица стари: татко Ариф, 
деда Азис и предедо Спаија оснивател на еојот. По троица 
стари овде имаат и останатите 'Сојои. Сиге се од фис Соп.
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Далекого потекло им е од Малесија. Сојот Спаилар името го 
добил по еден стар што бил „спаи ja“ . Он запинал 1878 го
дина во борбите к a j Плевел.

Православии. — Јакимови (1 к, св. Ар ангел), доселени 
пред 15 години од Русце (Ристовец). —  Златкови (1 к, св. Ни
кола), дошле кога и принте. Со потекло се од пчињското 
Ново Село. —• Јанковиќи (1 к, ев. Аранѓел), дошле 1933 го
дина од Магленце (Ристоевац). Сите православни сојои ее 
доселени како колониста на утрина.

Поисламеии. —  Поисламен е оојот Усеинови (1 к). Он е 
доселен 1934 година одЧукарка. Таму иеговите членои долго 
време- живеале како чифчии. Подалекото потекло им е од 
пчињското село Мутилово. Во Мутилово нивните стари биле 
хриејани. Родов-ската традиција е слабо очувана и затоа они 
незнаат кога прешле на ислам. Сега се издаваат да се од фис 
Сон и се броат во со] Спаилари, на чие земјиште се доселиле. 
Г о вора т а л б ански.

Цигани. — Муслимански Цигани има 6 фамилии. Они 
немаат свои кукж и затоа не се стално селско население. Во 
Алиѓерце се занимаваат со земјоделство и со питање.

6. Голем Дол. —  Селото лежи во огодножјето од Рујан, 
во една долина. По долината оно добило-име. Среде село про- 
летум и есеяум минуе еден 1Повремен тек. Он тога носи мате
ри] ал со ко j ги засипуе нивите и патиштата. Вода за пиевье 
се добив а од бунари по двориштата и од чешми што ее над- 
вор од селото. Топографски имиња за ниви се: Поле, Нико- 
лински Дол, Чолакова Нива, Говедарница; за брда и утрина: 
Лазински Рид, Кукуљевица, Луг, Дедовица.

Селото по типот е збрано. Има куќи груписани по сојои.
Голем Дол е старо село. Bio него се очувани стари сојои, 

има стара црква и гробје. Населбата понапред расла со при- 
родно нарастуење, а од 19 век и со доеелуење. Селаните при- 
кажуат да пред педесет и повесе години во Голем Дол доа- 
ѓале зиме со стада номадски Влаеи. Денеска во селото стално 
живеат српсќи и македон1Ски православни и албански мусли
мански сојои.

Православни. — Ристини (2 к, св. Арангел), темејлии. 
—• Гелеви (2 к, св. АранГел), темејлии. —  Нисини (1 к, св. 
Арангел), темејлии. —- Митко (1 к, ев. Арангел), доселен е на 
почетокот од 19 век од кривопаланечкото село Герман. —  
Станком (2 к, Петковден), се одамнешни доселеници. Дошле 
од село Недокретеник (Кр. Паланка) како чигЬчии. Земја до- 
биле бесплатно после 1918 година. —  Од 1914 година во Го
лем Дод е извршено ново доселуење на купени земјишта, по- 
крај еден со] што дошол како колонист на утрина. Тие сојои 
се: Милошеви (2 к) и Јанкови (2 к), доселени 1914 година од
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Злодовце (Kp. Паланка). Сведен им е ев. Никола. —  Арсини 
(1 к, «св. Аранѓел) се «од Трница (Кр. Паланка). Овде се досе
лени 1921 година. —  Трајковчиња (1 к, св. Араиѓел), доселени 
се 1922 година од Г ’ерман (Кр. Паланка). —  Станојкои (2 к, 
св. Арангел), доселени се 1924 година од Дејанце (Кр. Па
ланка). —* Димитрија (1 к, св. Никола), доселени 1924 година 
од Доње Жапако (Ристовец). —• Радуловиќи (1 к, «св. Аран г 
ѓел), доселени се 1924 година од Шаинце (Ристовец). — Ми- 
лошеви (2 к, св. Некола) и Стојмен (1 к, св. Арангел) со по
текло се од Трговиште (Кр. Паланка). Обата со j а се доселени 
1924 година. —• КрстевЦи (1 к, св. Аранѓел), дошле 1926 го
дина од Долина Трница (Кр. Паланќа). —  Стојко (1 к, св. 
Арангел) >е од Биљача. Овде се доселил 1925 година, — Трај- 
ковиќи (1 к, Митровден), дошле од Жбевац (Ристовец) 1928 
година. —• Буштрањци (1 к, ев. Никола), со потекло се од 
п ч и н у Ск о т о  Буштрање. Овде се доселиле 1938 година. — На 
утрина, како колониста, се доселиле Антики (1 к, св. Аран- 
ѓел). Со потекло се од Првоник (Вранье). Во Голем Дол дошле 
1930 година.

Селеки сведен е св. Марко. Во селото е очувана стара 
црква «св. Арангел, а над «село -оеланите наместиле крст.

Муслимани. —■ Акифои (5 к), Харулои (5 к) и Спаиови 
(2 к) се од фис Сон. 0|СН1ивателите на сојоите до«шлё како 
„три брата“ од маалото Блутај во Норча (Карадаг). Тамо се 
доселиле пред 180 години. Од Норча во Голем Дол дошле 
старите од трети noj ас (околу 90 години). —  Карадагчан 
(1 к) «се од фис Бериш. Дошле во „тур>око време“ преку Ка
радаг. —• Јуруци или Меметалар (2 к), некое време живеале 
в«о Врање. Подалечното потекло им е од Мала Азија. Сега 
гов'Орат албански.

7. Рељан. —  Селото лежи на рамно земјиште од лева 
страна на Рељанска Река Во близината на Рељан про ага 
патот Прешево-Бујановце. Вода за пиење наеелението до- 
бива од бунари што «се наоѓаат по двор«оите. Чешмите се 
надвор од селото и «се викаат Блато и Бутин. Нивите «и лива- 
дите ее околу «село. Нивните имиња се: Браница, Орловке, 
Блато, Росуље, Леске, Лазине, Пашино Трло.

■ Рељан по типот е збрано «село. Куќите му се поредени 
во маали: Де«мчеларска, Горна, Дошљачка, Гламњарска, Му- 
хаџирска и Циганска. Далечината меГу маалите е незнатна.

Рељан е старо село. Темејлиите не знаат ко«га е насел- 
бата основана, нити знаат како она добила име5). Во «селото 
„од век“ постои «стара црква св. Арангел. Она е обновена

5) Во гюрню1МО!ра<вюко село Кончуљ запишана е традиција по 
KOija Рељан. то «основал еден оттаму доселен исто!В1И1кан еој «(«Н-асеља и 
порекло стан101в«н'ишт1ва, мн>. 28, Бео«гр«а,д 1936, стр. 94).
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1898 го-дана. Иеточно од се лото е местотсг Селиште. Општа 
е традиција да «на Селиште живеале стари православии еојои, 
кои после „од зулум“ се иселиле на иеточната страна од 
Рујан. Таму они оси овале село Шаинце. Се прикажуе уште 
дека шаиноките оојои и денеска имаат дочувано талии од 
својето вемјшпте што го „заграбиле“ муслиманите во Рељан. 
На селскиот синор постои и место вижано Влашки Гробишта. 
Тука биле, како се прикажуе, -закону ени умрени Ашани 
(Влаеи) кои доаѓале зиме со стадата во Моравица.

Селото Рельан расло со лриродно множење и со досе- 
луење. Во него cera живее , орпеко православно и албанеко 
муслиманеко население.

Православии. —  Демчевци (14 к, ев. Никола), темејлии. 
—• Љупци (7 к, св. Никола), темејлии. —* Тасини (3 к, св. Ни
кола), теме]лии. — Дедо Пешими (6 к, св. Арангел), темејлии. 
Сента и Мито Пешини дошле „по мајку“ и се -сметаат во 
oboj coj. — Дошљаци (6 к, св. Никола), се доселени од Пре- 
шево. Овде дошле во втората полоина на 19 век. Подалечната 
нивна старина била од Пчиња (село Трејак). — Ирковци (2 к, 
св. Никола), доселени се од Стрезовце. Овде. се премажила 
мајката и ги повела децата..— Јовановци (1 к, св. Никола), 
доселени се од некое село во Пчиња. Они во Рељан имаат 
купено земјиште. Тука ‘живает од 1919 година. —  Јастреп- 
чани (1 к, св. Никола), дошле коса и Јов-ановци ;на купено 
земјиште. Со потекло се од Јастребац (Владичин Хан). — 
Јаниќи (3 к, св. Никола), дошле околу 1920 година од Пре- 
тина (Ристовец). Овде живает на купено  ̂земјиште. —  ьо- 
санци (4 к, св. Аранѓел), со потекло се од Босна. Овде дошле 
1921 година како колониста на утрина. —  Брезовчани (2 к, 
св. Арангел), доселени се 1923 година на купено земјиште. Со 
потекло се од село Брезовац (Ристовец). —  Алексови (1 к, 
св. Аранѓел). Дошол Алекса „на женину кукуи од Жујинце. 
—* Стојко (1 к, св. Аранѓел), со потекло е од Пчиња. Доселен 
е како-колонист на утрина. — Стојиќи (1 к, св. Никола), дошол 
таткото како домазет од Богдановце (Ристовец). — Стамен- 
кови I (1 к, св. Арангел), доселени се од пчињското село Бу- 
штраььс. Овде дошле на купено- земјиште 1924 година. — 
Стојковиќи (1 к, св. Арангел), доселени се од Жбевац (Ристо
вец). Дошле како колониста 1926 година. —• Како колониста 
дошле уште: Павловиќи I (1 к, св. Аранѓел) од Кошарно (Ри
стовец),* Стаменкови II (3 к, ев. Никола) и Стојкови (1 к, св. 
Никола) од ПЧИЊСКО Буштрање; Булесовци (2 к, св. Аранѓел) 
од Булесовце (Ристоец); Стаменкови III (2 к, ев. Никола), 
имаат старо презиме Тингини. Дошле од нчињско Буштрање; 
Стаменкоски Димитар (1 к, св. Никола) е од ЈБаник (Кума- 
ново); Владовчани или Тасиќи (2 к, ев. Никола) се од ристо- 
вечкото село Владовце; Димитријевиќи (1 к, Голема Богоро-
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ица), доселени се од Љапчинце (Врање). Познани се и под 
име Кривче; Павловиќи II (1 -к, ев. АранГел), доселени се од 
врањското село Првонек. —* Алескиќи (1 к, св. Ар ангел), до
селени се 1938 година на купена земјиште. Со потекло се од 
Сејаце (Ристовец). — Милчини (1 к, св. Никола), доселени се 
од кривопаланечкото село Стајевце. Овде дошле на куиено 
земјиште. —  Трајковиќи (1 к, св. Никола), купиле земјиште па 
после cè населиле. Со потекло се од Жапско (Врањска 
Пчиња).

Иселени. —• Во Рељан понапред имало стари право- 
славни сојои. Едни од низ повремено се иселиле. Опомнато 
е дека доселениците од Селиште прешле во Пчиња и таму 
основ а ле село Шаинце. Од noH'ainpeniHo време познат е во 
Рељан. голем сој Црвенци, ко j cera живее во пчињското село 
Барбаце. И за нив се вели да ги очувале до денеска тапиите 
од нивјете што им биле одземени. Рељанските селани знаат 
и за одамна иселен сој Машуткови. Сој Реланчиќи во Биљача 
исто така со потекло е од ово село. Таму побегнале „од 
зулум“ .

Муслимани. —« Реџалар (4 к) и Мехови (4 к) овде се до
селени од Норча (Карадаг) пред 90 до 100 години. Праврто 
потекло им е во Малесија (Албанија). Припаоѓаат во фис Сон. 
—■ Блутај (2 к),' се од фис Сон. Име добил-e *по маалото- во 
Норча (Карадаг) дека живеале некое време. Подалекото по
текло им е во Малесија. —  Џиновци (2 к) се дел од еден исто- 
викан «соj . Во Норча (Карадаг) нив ги ©шкале уште Дервиша- 
лар. —< Етемови (2 к), дојдени се 1878 година како муаџири 
од Масурица. Припаѓаат во фис Ша,ља. —  Невзатои (1 к), 
дошле 1878 година како муаџири од Јелашнид-а. Фисната 
пр:и1падност не ja знаат.

Поисламени. —  Поисламен е coj ГламњанQ) (4 к). Овде 
се доселени од Норча!. #

8. Жујинце или Жуница. —  Селото лежњна котлинската 
рамнина близу утокот од Ораховачката Река во Моравица. 
Покрај Жујинце «проаѓа и железничката «прута Прешево—Бу- 
јаноеце. Вода за пиење населението добива од бунари. Околу 
селото на синорот има чести кладенци. Познатите кладенци 
се викаат: Кука, Калинка, Цепанка, Бутин. Нивите и ливадите, 
се на места: Орница, Конопиште, Вишеселке, Енештица, Мар- 
кадин, Плоча, ЛТм.

Селските кујќи се збрани и груписани по маали. Маали 
има три: Горна, Идаларска и Бироларска. Низ среде село тече 
река Моравица. Водата во неа пролетум тептисуе и ги дави 
околните дворои. 6

6) Да -И1м а  ©о* Рељан 'П’ОИ1сл 'а 1м љ ен -о  населеике сю ©ига од июда- 
ТОЦ1И и Kaj J. X. |Васиље©ић (Bp-aiCTBO, књ. XXX, Београд 1939, стр. 135).
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Жујинце е старо село. Во и его се очуваяи стари оојои 
и старо гробје. На синорот има траги и од стара црква. Ра- 
стењето на селото се вршело двојно: со  природно нараетуење 
и со доеелуење. Во Жујинце cera живеат српеки -православии, 
албански муслим ански сојои и Цигани.

Православии. — Деда Антини (15 к, св. Горзѓе Алимпија), 
темејлии. —• Деда Миљкови (2 к, св. Гораѓе Алимпија), темеј- 
лии. —* Кеинци (9 к, Петковден), темејлии. —• Деда Таневи 
(1 к, св. Аранѓел), темејлии. Они долго време жив-еале како 
чифчии. —  Горѓиини (2 к, св. Гopore Алимпија), од некаде ce 
доселени. Точно место на потеклото не знаат. Во Жујѕинце 
дошол некој 1НИВНИ стар како дете. Детето г-о ирибрале села- 
ните од сојот на Деда Милыка. Затоа cera се сметаат како 
роднина. —■ Тасини (2 к, св. Никола), дошле „во- турско 
време£С како чифчии. Со потекло се од Чукарка. —  Жбевчани 
(3, св. F’opore Алимпија), доселени се 1912 година од село 
Жбевац (Ристовец). Овде живает на купено земјиште. —  Пе~ 
шиќи (1 к, св. Никола), доселени се 1924 година од Бунуше 
(Лесковец). Овде живает на купено земјиште. — Узунци 
(4 к) и Буштранчани (2 к) дошле 1926 година од пчињското 
село Буштрање. Овде живает на купено земјиште.

Иселени православии сојои од Жујинце има во- Биљача, 
во Рељан и во Режановце (Куманово). -

Муслимаеи. —- Мула Рамци (11 к), Јашарови (5 к) и 
Камерови (6 к) се доселиле „пред двесте години“ од Северна 
Албанија. Припаѓаат во фис Краснич. —- Идаларци (13 к), 
Саитови (И  к), Фазлиеви (8 к) и Мула Беќирци (5 к) се од 
фис Сои. Потеклото го знаат во Малесија. —  Маѓер (3 к), од 
братството Мурина.? Им-е добиле по истовиканото горномо
равско -село, оддека -се доселиле во Жујинце во другата П о
лина на 19 век. —■ Оџас (1 к), од фис Соп. Со потекло- се од 
Ораховац. Оттаму овде дошле пред 30 годней. —- Саќипови 
(2 к), дојдени се како муаџири од Врање. Некое време жи- 
веале во село Шушаја -(Карадаг). Во Жујинце дошле пред 
20 години. Прилагает во фис Соп. —  Ајриз Бица (1 к), дошол 
пред 20 години од село Мучибаба (Гњилане). Имале стари 
што биле по вера католици. Припаѓаат во фис Бериш.

Цигани. —  Во Жујинце има 10 цигански фамилии. По 
вера -се муслимани. Земја и куйи немаат. Се занимаваат со 
полски работи: како „иеполщш“ или „'ќесимџииѓ£. Потеклото 
не го знаат.

9. Букуревац. — Селото лежи во низија, од лева страна 
на река Моравица. Во непосредната близина води железнич- 
ката яруга на ко*j а е станицата Букуревац. Вода за пиење се 
добива бд бунари длабоки околу 3 метра. Околу селото на 
синорот има кладенци. Топографските имиња за ниви и ли- 
вади се: Копљеница, Рупе, Добројевац, Арница, Шаварина.
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Селото «се состой од две маали. Они се вжаат Горна и 
Долна Маала. Далечината меѓу нив е незнатна.

На «селескиот «оинор има место вжаео -Селиште. По тра- 
диција «се пржажуе дека тука некоташ било «село. Не «се знае 
кота -е «селото запустело и «со какво население било- заселено. 
Во Букуревац денеска живает Срби православии, Албании 
муслимани и Срби ноиеламени.

Православии. —  Филиповци (3 к, ев. Никола), темејлии. 
—• Станковци (3 к, св. Никола), темејлии. —  Цекини (2 к, св. 
Јован), темејлии. —• Анѓелкови (3 к, св. Аранѓел), доселени

Селани од Буктревац

од Велико Рајинце (Карадаг). Во Рајинце старите им жи- 
веале како чифчии. — Станимировиќ (1 к, св. Врач), досе- 
л й н и  од Бриьаре (Ристовец). Овде живеат од 1920 година на 
купено земјиште. —  Томиќи (1 к, св. Георг’е), со потекло се 
од Буљееовце (Ристовец). Овде дошле 1923 година како' ко
лонисте на утрина. —  Пејовиќи (2 к, св. Јован), со потекло 
се од Црна Гора. Овде се населени како колонисте 1925 го
дина на утрина. —  1926 го дина дошле Ристиќи (1 к, .св. Ар ан
гел) од Буљесовце (Ристовец) и Цветќовики (2 к, св. Никола) 
од |Копањане (Вранье). .Првите се населени на купенО' земји- 
ште, а друга на утрина.
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Иселени се од Букуревац овие стари еојои: Крстеви и 
Вучкови. Првите живеат во Братоселце, а вторите во Бшьача.

Селски сведен е Спасовден. Kora се празници, право
славного население ода во привата ев. Марко во Биљача.

Муслимани. —■ Аџијовци (6 к), Асанови (6 к), Љати- 
фови (5 к) я Садик Агас (3 к), сите од фис Краенич. Во Бу
куревац се сметаат како најетари муслимански дооеленици. 
Овде дошле стари од четвртиот noj ас (пред 120 годани). 
Шаип Ефенди од сојот Аџијовци во Букуревац брои: татко 
Мула Абдул Раима, след нега Мула Мустафа, после Хајрула 
и на крај е Алија оснивател на сојот. Алија бил аџија. По 
четири noj аса .знаат и останатите сојои. —  Дураковци (10 к), 
од фис Бериш. Овде се доселени треку карадачките села. 
Подалекото потекло им е во Малесија. — Несалчан или 
Дурак (1 к), од фис Сон. Овде дошле од Несалце (Карадаг). 
— Асанови (1 к), доселени ее од Миратовце >(Кумановски Ка
радаг). Припагаат во фис Краенич. —  Селимови (2 к), досе
лени се од Славујевце 1912 година. Таму припаѓале во со j 
Селмановит. Се сметаат (во фис Тсаи. Подалекото потекло им 
е од Албанија.

Од 1925 до 1930 година од Букуревац се иселени след- 
ните муслимански фамилии: 1 фамилија од сојот Садик Агас 
во Турција, 1 фамилија од Аџијовци во Прешево,. 1 фами- 
лија од Дураковци во Куманово:. 1878 година во Букуревац 
се населил е 3 муацирски муслимански фамилии од Вранье, но 
долго во Букуревац не останале.

Пополам ени. —• Поисламен е со j от Пљакиќ (6 к), темеј- 
лии. Стариот што .примил ислам го викале Демир.

10. Буштрање. —  Се лото лежи во долината од Буш- 
трањека Река, на под,нож j ето од Рујан. Наеелението вода пие 
од бунари, од извори и од река. Речната вода нарочно ja 
пијат зиме „колку за ќеф“ . Под селото е пространо рамно 
земјиште со ниви и ливади. Нивните имшьа се: Средње 
Поље, Врбица, Млачиште, Копљеница, Герен, Лојзишта. 
Имињата за утрина, што се шири над село-, се: Кула, Средњи 
Рид, Кале или Балаван.

Буштрање е по типот збрано село и куќите во него се 
груписани. Иск лучок чинат 9 муацирски 'муслимански фа
милии: они имаат куќи направени ;на северната страна, нетто 
оддалечено од главниот селски дел. Селото има три маали: 
Присојна, Топој знака и Суројска. Маалите меѓу себе ее оде- 
лени со Буштрањека река и со мали долини.

Буштрање е по оостанок старо село. Се наоѓа на место 
закриено од встрой и поплави. Има уште добра вода за пиење 
и доста работаю земјиште. Сите тие услови нееомнено деј- 
ствувале рано да се оформи овде село. Во Буштрање, покрај 
Toa, лостоат и очувани стари православии сојои. Над село
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има старо православно гроб je и им а трат од една разурната 
цркеэ. Како постенало името на селото, населението не знае. 
На селскиот еинор, на Рујан, има место виканю Кале или Ба- 
лаван. Селото расло со природою нарастуење и со доеелуење. 
Денеска во Буштрање живеат Срби православии, Албании 
и Турци 'муслимани и српски поисламени оојои.

Православии. —  Џигнурци (5 к, св. Аранѓел), темејлии. 
—- Живковци (5 к, св. Андреја), темејлии. —- Крстинци (5 к, 
св. Никола), темејлии. —  Колчаци (15 к, св. Никола), темејлии. 
—• Црногорци (9 к, св. Никола), се стари доселеници од Црна 
Гора. —• Коњурци (4 к, св. Никола), доселе,ни се од село Кра
йнева Куќа (Бујайовец). Овде дошол „чукундедо“ Павле пред 
90 до 100 годин«. —  Шопови (2 к, св. Аранѓел), доеелени се 
1920 година од Црвен Град (Кр. Паланка). — Дубаци (2 к, 
св. Никола), со потекло се од Кршевица. Овде дошле 1923 го
дина. —- Дилинци (3 к, Митровден) и Таранциици (2 к, св 
Никола), дојд^чи се од Спанчевац (Ристовец). Овде живеат 
од 1924 годин-1 —  Кошарчани (2 к, ев. Араш'ел), дошле 1924 
година од Кошарно (Ристовец). —  Цветковиќи (1 к, св. Аран- 
ѓел), дојдени се од Првонек (Врање). Овде живает од 1924 
година. —• Алексиќи (1 к, св. Никола), со потекло се од Жбе- 
вац (Ристовец). Дослени ce по Цветковиќи. — Недељковиќи 
(2 к, св. Аранѓел), дојдени ce 1927 године од Ваганце (Ристо
вец). — Тасиќи (1 к, св. Араш'ел) се од Клиновац (Ристовец). 
Во Буштрање дошле 1939 година.

Сите доеелени со j он овде се населени на кунено ѕемји- 
ште. Kora се празници, населението, ja поеетуе црквата св. 
Аранѓел во Рељан.

Муслимани. —• Бирол Фератовци (4 к) и Биљодерци 
(5 к) се од фис Бериш. Овде се еметаат како најстари мусли- 
мансюи доселеиици. Они во Буштрање живеат од пред 120 
години. Подалекото потекло им е од Албанија. —  Суројци 
(19 к), од фис Краснич. Дошле од место Сурој во Албанија. 
Во Буштрање живеат од пред 90 до 100 години. Велат да 
дошле во исто време кога се доселиле и муслиманските сојои 
во Негавац. —г Кочанци (2 к), од фис Бериш. Потеклото им е 
во Албанија. —• Во Буштрање има и 9 муслимански муарир- 
ски фамилии. Тие се: Садикови (1 к), доеелени од Врање; 
припаѓаат во фис Хот. — Ибраимови (1 к), Цановци (1 к) и 
Суловци (4 к) се од Јелашница. Припаѓаат во фис Гаш. —- 
Абдијови (2 к), дојдени ее од Сурдулица. Фионата 'припад- 
ност не ja знаат.

Во муслимански сојои влагаат и Читаци (4 к). Во> Бу- 
штрање се релативно р$но населени. Старите им дошле од 
некое место во Македонија. Говорат турски.

Поисламени. —- Поисламени се Г’оровци (2 к), темејлии. 
Kora прешле старите на ислам денешното население не кажуе.
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Име добиле -по најстариот Г ’орго кој ja менил верата. За нив 
се млели -дека не можат да се намножат.

11. Бротоселце. —  Селото се н-аоѓа на еден зарамнет орт 
од западната страна на Рујан, меѓу Буштрањека Рена и Дра- 
гуншца. Вода за пиетье населението добив а од бунари, Буна- 
рите се по двориштата плитко ископани и вода во нив нема 
поотојано. На еелскиот синор познати се три извора: Дол, 
Млачиште и Селиште. Нивите ice под село околу главниот 
пат. Имиња за нивите се: Гушавац, Сува Река, Трепетљике, 
Присој, Росуље. Шумите над село се исечени.

Селените куќи се групиеани во три маали: Ивковека, 
Соколака, Марковска. Меѓуоебе маалите се одделени со со- 
каци и наоколу се заградени со ѕидои (велат „од зулум“ ). 
Фамилйите од средното маало се служат со еден бунар и сите 
имаат заедничко двориште. Среде маалите е „ередеело“ .

По народната традиција Братоселце по1Станало на овој 
начин. Во „старо време“ се доселиле два брата нешто1 по горе 
од денешново село. Тука било рамно земјиште, ja исекле 
шумата што била наоколу и така основале село. По браќата 
селото добило име Братоселце. Подоцна населението го оста
вило старото 1село и слегло* подолу на денешнава положба. 
Тука оно пред тоа имало трла. Братоселце расло со природно 
нарастуење и со доселуење. Денеока во него живеат српски 
православни сојои.

Сојоите се: Ивковци (11 к, ев. Никола), темејлии. —  Со- 
колци (5 к, св. Никола), темејлии. — Ниќинци (4 к, ев. Ни
кола), темејлии. —« Шарковци (5 к, св.- Никола), се стари до- 
сељеници од Стрезовце. Овде едно време живеале како чиф- 
чии. После они економски се зајакнале и земја купиле. — 
Трајкови (1 к, св. Аранѓел), се доселиле „во турско време“ од 
Наставце (Врање). Овде отепрвни живеале како чифчии. Сега 
имаат евоје,земјиште. —• Крстини (1 к, Петровден), ;нив ги 
доселил Мамут Али j а на чифлик. Со потекло се од Букуре- 
вац. По 1918 година’ они го наследило имањето што го рабо- 
теле и нешто купиле.

Селски сведен е св. Никола летен. Над село селаните 
подигнале крет.

12. Биљача. —  Биљача е најголемо село во Моравица. 
Со наоѓа во широката долина од река Драгушица, во под- 
ножјето од Рујан. Тука яаселбата лежи на важен ,пат што 
В'оди од Моравица за Пчиња. Селските куйи се поредени на 
обете долински страни по алувиалното дно и на тераси. Вода 
за пиење населението добива од бунари, кладенци и чешми. 
Нивите и ливадите се под село на рамно земјиште и на до
лине,ките падини. Имишата за едни места се: Oicoj, Крагује- 
вац, Мали и Големи Дбй, Божанка, Слатина, Јаруга, Јанков
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Дол, Бучало, Д’лга Бара, Лојзишта, Кунче, Звездан, Пржар, 
Дебал Дрен, Церје, Бела Вода.

Биљача е збрана по типот .и куќите -се групиеани по 
маали. Под главниот еелсќи дел, од една и друга 'Страна на 
мостот, се оеновната школа, неколку кафани, трновеки «и за- 
наетчиски дуќани. Тука е глайниот еелски дел, викан „зби- 
ралиште“ .

Биљача е старо село. По народного веруење оно е по- 
старо од Прешево и Бујановце кои се «спомињаат уште во 
срејден век. Записи од понапрешно време за Бшьача не се 
на j дени. Се кажуе дека се лото било три пати уништуено и 
толку пати било оснуено. Најподеени услови за развој на 
населбата станале од 1878 година. Тога Бшьача била едина 
яоголема гранична наеелба -под турска власт на кон Србија. 
Во неа тие години се направени касарни за туреки гарнизон, 
и во Бшьача било седиште на власта. Тога оживел и патот 
Моравица-Пчиња, к-ој бил едини тога во овој крај. Заради ce 
то-a, Биљача оттога бргу напредуела. Во неа ce отвориле 
анои, кафани, разни трговии и занатетчиеки работилници. 
Во стоп анств о то нарочно се издишале доселените цинцарски 
и велешки трговци. Они овде имале дуќани и „магази“ . Околу 
касарната, школата и олштината на тој начин била основана 
чаршија со пазарен ден и со годишен панабур. По вторниците 
на биљачкиот пазар доаѓал помногобро-јен свет ошто во Пре
шево. Панаѓурот ее држел на Цветници. Тога, покрај села- 
ните од Моравица, Пчиња и од поблиеките околии, доаѓале 
трговци од Горна Морава, Крива Паланка и од Овче Поле. 
По ослободуењето од Турците 1912 година, значеньито на 
Биљача, како стопански центар, почнало да опаднуе. Пожа- 
рот од /првата голема војна (1918 године), опаднуењето го 
направил побрзо. Покрај чаршијата, тога изгорел е сите анои, 
една голема селска мелница и eipwapa. Од напредниот чар- 
шиски живот, до тога прететавен со 120 дуќана, денеека 
останале «само 15. Тука идат: 2 кафани, 4 бакалници, 4 ко
вача, 1 бербер, 1 налбат, 1 грнчар, 1 фурнаџија и 1 столар. 
Пред неколку години 'Селаните покушале одново да заведат 
пазарен ден и селото го про-гласиле за варошица. Но тоа ни- 
што не помотало. На север од Бшьача, по 1918 година, бргу 
се раз вив a Бујановце. Оно п'оетануе «стопанско ередиште за 
поширока око ли j а. На штета од Биљача, во поднож j ето од 
Карадаг, раете и значењето на Прешево. Прешево више на
ире дуе како административен центар.

Населението во Биљача е доста нееднакво.
Орби православии. —« Ристевци (7 к, ев. Никола), темеј- 

лии. —• Радојинци (9 к, ев. Никола), темејлии. —  Богданци 
(9 к, ев. Аранѓел), темејлии. —  Деда Стевановци (3 к, св. Ни
кола), темејлии. Во овој сој ее смета и „домазет“ Петруш.
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Он го примил сведенот од жената. —* Ирковци (3 к, ев. Аран- 
ѓе’л), темејлии. —• Степановци (6 к, ев. Аранѓел), темејлии. По 
женска лини ja они имале роднина во денеека муслиманекото 
село Трновац (Бујановце). —« Иванковци (4 к, Митровден), 
темејлии. — Лазарци (2 к, св. Никола), темејлии. —  Кубурци 
(2 к, ев. Аранѓел), темејлии. Име добиле по еден дедо што 
ноеел „кобур“ (пистолет). —■ Манчевци (1 к, ев. Аранѓел), 
теме j лии. Они пои аире д во својот сој имале повеќе фамилии., 
Во поеледно време децата им ее „не дају“ ибројот на чле- 
нойте етално им се намалуе. — Цветанци (2 к, ев. Аранѓел), 
темејлии. —  Мелезои (1 к, Голема Богоројца), темејлии. —  
Додини (1 к, св. АранГел), темејлии. —  Горини (3 к, ев. Ни
кола), тем ej лии. —  Марџонци (1 к, св. Аранѓел), темејлии. —  
Квачка (1 к, св. Аранѓел), темејлии. Ли викаат уште Кала]- 
џиции по еден стар што ее бавел со калајџилок. —■ Бурду к 
Милош (1 к, ев. Никола), темејлии. — Гребенарци (4 к, св.. 
Ар ангел), темејлии. Правого презиме им е Анѓелковци. Бро- 
јот на фамилиите постепено им оладнуе. ОтскорО почнале да 
доведуат домазети. —■ Аканајци (1 к, ев. Аран^ел), темејлии. 
—■ Грнчари (5 к, св. Никола), темејлии. Во овој coj се брои и 
едеа фамилија од еден поеинет Никола. —  Пешини (5 к, св. 
Никола), се стари доселеници. Потеклото не го знаат. —• Сто- 
лини или Дошљаци (5 к, ев. Никола), велат да се доеелиле. 
„пре двеета“ години. Меетото од етарината не го знаат. — 
Вучковци (7 к, св. Никола), овде дошле од Букуревац. Пра
вого потекло им е од прил опека околи j а. Оттаму избегале 
старите оти утепале Турчин. —• Рељанчиќи (1 к, ев. Аранѓел), 
доеелени ее од Рељан. Овде дошле во „туреко' време“ . —  По- 
маковци (1 к, св. Аранде л), доеелени ее од Трновац (Буја- 
новце). Се доеелил некој стар викан Помак. Стариот дошол 
како дете. По женска лини j а они се род со coj от Степановци. 
Трновац e cera муслиманеко село. — Џолини (4 к, св. Никола), 
по потекло се од село Драгушица. Ова село cera е запустено. 
Таму они живеале како сточари. Подалекото потекло им е од 
село Старац (Риетовец). —• Хајдук Стојанци (4 к, ев. Никола), 
дошле при красот од 19 век како деца од село Стрезовце. 
Род ее со еојот Али Куртини дека им ее премажила мајката. 
— Шојкини (1 к, ев. Никола), ее доеелени од Кленика. 
(Пчиња). Првите стари по потекло биле од Бильача. — Жу~ 
јинчиќи (5 к, ев. Аранзѓел), доеелени ее од Жујинце во „тур- 
ско време“ . Овде дошле како чифчии. Едни од нив денеека 
се исиолции пошто немаат доволно свое работно земјиште= 
—- Трајковиќи (1к, ев. Никола), доеелени се од Сејаце (Ри- 
стовец). Дошол Петруш пред 40 години. Татко на Петруша,. 
Сто j ай, роден е во Лукарце (Риетовец),. а дедото им е о д  
Владовце (Риетовец). —• Од 1912 година ее доеелуени на ку- 
пено земјиште овие сојои: Дубаци (1 к, ев. Никола), дошле
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од Кршевица (Ристовец). Род се со Дубаци во Буштрање. —* 
Керавци (2 к, св. Аранѓел), дојдени се од Свињиште (Кума- 
ново). —  Богдановци (1 к, св. Popre Алимпија), дојдени ce 
од Боѓдановце (Ристовец). Старото презиме им е Китаклии. 
—» Кози je (1 к, св. Никола), доселени се од Раковац (Буја- 
новце; — Татарци (2 к, св. Ар анѓел), Стојкови (1 к, Петров- 
деп) и Станојеви (1 к, Петровден) по потекло се од лчињ- 
ските села. Во Биљача сите три соја често ги викаат Шопои. 
— Никола (1 к, Петковден)/доселен е 1926 година од Кле- 
нике (Пчиња). —  Николци (1 к, св. АранГел), по потекло се 
од некое пчињско село. —  Од пчиња се доселени уште: Гря- 
чари (1 к, св. Аранѓел) и Мизеви (1 к, св. Никола). Првите 
доскоро се бавел со гр|Нчаретво; другите се фурнаџии. — 
Спасиќи (1 к, ев. Г opre Алим,пи j а), до j дени се од Жбевац 
(Ристоеп). ■— Стефанови (1 к, ев. Араеѓел), доеељени се од 
Рељан. —  Шаторче (1 к, св. Fopfe Алимпија), по потекло се 
од Кршевица (Ристовец). Името Шаторче го носат уште од 
старо време. Во Кршевица они денеека имаат роднина. Право 
презиме им е Милошеви. —  Антини (2 к, ев. Аранѓел), дој- 
дени се од пчињско Буштрање. —  Думбиски (1 к, св. Аран- 
ѓел), дошле 1938 година од Думбија (Ристовец). —  Како ко- 
лонисти на утрика доселейи се во Биљача два соја. Тие се: 
Бераљевци (1 к, св. Г ’еорге Алимпија) и Јован (1 к, св. Никола.). 
Обата со.]а по потекло се од ристовечка околи]а: првиот од 
Бараљевац, а вториют од Жапско.

Иселени српски православии еојои. —- Ристини се исе- 
лени во турско време. Они прешле во пчињските села, а 1929 
година се населиле во Црнотинце (Карадаг). Од зулум рано 
е иеелен и сојот Билашалци во пчињското село Буштрање7). 
Одамнешни иселеници од Биљача има уште во Горна Река 
југозападно од Гостивар8).

Турци. —  Ибраим Боди (10 к), доселени се од Мала 
Азија. Оснивателот на сојот отепрвин бил долгогодишен 
војник. По тоа он добил зем]а во Биљача и тука стално се 
населил. Име Боди добиле по неко] дедо од четврти noj ас 
(Ибраим) што бил сиромашен и алиштата ги крпел со трње. 
Ово] со] се смета во Биљача како доста одамнешен. — Де- 
линци (8 к), по потекло се од Кони]а (Мала Азија). Овде ги 
викаат и Коњари. Се доселиле како богат со] пред осум по- 
јаеа. Од нивниот род е прочутиот насилник Дели Агуш. Он 
живеал околу средината на 19 век. Неговите недела му се 
очувени во традицијата и испеани во народ ни песни9). —

7) Насеља QpecKiHX зеѕмаља, књ. II, Беошрад 1903, стр. 170.
8) Глашек Срирког Географског друштв ,̂ св. 3,4, Београд 1914?

стр. 116. ■ ,
Ô) J. X. Ва;е,и:љев!иГ: Јужеа Стара Cpiöesja, књ. Il, Б^аград 1913, 

стр. 271,. 272, 299, 302 e . 313.
Год. Зборник 18
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Каролејци (6 к), овде се стари доселеници. Пред да се доее- 
лат, .нивните стари едно време живеале во оолунската око
ли] а. —  Тирковци (6 к) ее доселени, ама точно својето по
текло не го знаат. — Томанлар (4 к) се доселени, ама место на 
потеклото не знаат. — Амзалар (5 к), овде се до]дени треку 
Жеглигово. Велат да им е потеклото негде од источните 
области. —  Бардинци (1 к), доселени .се во средината на 19 
век од селото Бардовце близу Скопје. —  Џафералар (2 к), 
доj дени ce 1878 година како муаџири од Врање. Пред да 
дојдат во Бшьача, неколку месеца живеале во Негавац. — 
Касамлар (1 к), доселени се од Добросин (Горна Морава). 
Правого потекло им е од Малесија. Овде се стари доселе
ници. Припаѓаат во фис Сон.

Албанци. — Веселови (1 к), доселени се 1908 година од 
Велико Рајинце (Карадаг). Припаѓаат во фис Сон. —  Али- 
тови (1 к), дошле од Самољица. 1912 година. —  Маџерт (1 к), 
дојдени се од горноморавското село Маѓере. Овде живеат од 
пред 20 години. Припаѓат во фис Бериш. —  (1 к),
дојдени се од Велико Рајинце (Карадаг). Имаат исто потекло 
како и Веселови. Овде дошле 1920 година. Припаѓаат во фис 
Сон. —  Имерови (1 к), до j дени се 1928 година од Летевица 
(Карадаг). — Амдиови (1 к), доселени се 1928 година од Бу- 
штрање. Фисна припадяост не знаат. —• Година 1938 досе
лени се Суљови (1 к) од Грамада и Беќирови (1 к) од Само- 
љица. —  Најмлад со] е Гарчан (2 к). Со потекло е од Таре 
(Карадаг). Таму живеале околу 120 година. Подалечното по
текло им е од Северна Албанија. Припаѓаат во фис Шаља.

Цигани. — Во Биљача има 89 цигански фамилии. Нив- 
ниот број повремено се мењава. Лете, на пример, едни Ци- 
.гани одат на земјоделеки работи во другите села. Бсенум они 
пак се збираат во Биљача и зимата ja лроведуат прерабо- 
туејќи купена коноп. Главки циѓански со]ои се: Мамутови 
(5 к), Идинци (8 к), Аземови (3 к) и Џемовци (2 к). Они се 
сметаат како најстари цингански доселеници. Останатите фа
милии се доселуени по 1878 година и тоа 26 од Куманово, 
18 од Бујановце и останатите од Прешево. Оите циѓани по 
вера се муслимани.

Черкези. —  Сулејман Черкез (1 к), дошол во Биљача 
1878 година како муаидир од Врање. Правото потекло им е од 
•Кавказ, од дека' се иселиле 1860 година. Сега говорат турски.

Власи. —  Грци (2 к). По потекло се од некое место во 
Западна Македонија. Овде дошле како сточари. Сега се за- 
димаваат со зем]оделство. Говорат влашки.

13. Драгушица. —  Денеека .пусто селйште на Рујан. 
Лежи во шряиот дел од река Драгушица. Тука селото било 
закриено од ветрои и се ширело на рамно земјиште. Како
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Д  p у г у ш е в ц и  'Оно се епомнуе 1379 година10). Сега на она 
место има урнатини од куќи и старо гробје. Во близната по- 
стоат топо-графски имиња Манастириште и Калуѓерица. 
Ошнта е традиција, ка] населението од околните села, да 
.понапред на Манастириште бил манастир. Манастирот, ее 
прикажуе, бил голем, им ал годишен собор и метоси по Мо
равица. Не се знае точно кота е порушен манастирот. На ме
стото Калуѓерица се најдуат пробой од утепани калуѓери. 
Кано ее веруе, калуѓерите тука загинале • бране]йи го мана
стирот.

Во се лото Драгушица понапред живеале православии 
жители. Населението оттаму почнало да се сели, од како се 
разурнал манастирот. Денеека се знае за Цолини (4 к) кои 
прешле во Биљача. Иселени сојои од Драгушица има, како 
се кажуе, и во некой пчињоки села. Во 1882 г. Драгушица се 
опомнуе како заселок на селото Биљача11). Цолини биле по
ел еден со j ко j се »селил од Драгушица на почетокот од 
20 век.

14. Негавац. —  Селото се наоѓа од лева страна на Зве- 
зданска Река. Вода за пиење селаяите добиваат од неколку 
буяара и една чешма. Плодно земјиште на синорот има Д01ста 
малку. Оно лежи по ертоите што се виѓаат под село и околу 
село Пасиштата се распоредени на брдата више село. Шуми 
нема. Поедини делои на синорот се викаат: Средни Дол, 
Рупи, Рамништа, Чаталка, Бистрика, Биљинол.

Од главниот селски дел, далеку околу 500 м, одделено 
се нанравени три селеки куќи. Останатите селски куќи се гру- 
писани во три маали. Секоја маала чини засебен со]. По на
селението Негавац е муслиманско село.

Албанците муслимани пред 120 години, кога се досе- 
луеле, во Негавац зетекле српско православно население. Оно 
живеало нешто погоре од денешниов положа], на место ви- 
кано Селиште. Подоцна затеченото население од Селиште се 
иселилд. Покра] местото Селиште лежи старо православно 
гробје.

Сојои. — Османови (8 к), Мусови (13 к) и Бајрамови 
(6 к) се од фис Краенич. Во Негавац дошле „три брата“, а че- 
твртиот се населил во Буштрање. Оснивателите ;на со j оите се 
дедовци од четврти по]ас. Ајет (жив, 55 години) во селово 
брои: татко Емина, дедо Селмана и предедо Османа. Местото 
на нивното потекло е исто како и ка] со]от Суројци во Бу- 
штрање. —  Во 1878 во Негавац се населиле и 2 муацирски 
муслимански фамилии дојдени од Врање. Они овде долго 
не останале, туку се иселиле во Биљача.

10) Monumenta Serbiica, сир. 191; Глаонж Ореског У'ченюпг дру- 
штва XXIV, стр. 249—206.

11) Го/дипжыица Николе Чуажћа, кшига XIII, Београд 1893, стр. 298.
18*
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15. Самољица. ■*— Селото лежи од лева и деона страна 
по патот Пр ешево -Б у j ановце. Тука еелските куќи се напра* 
вши по ортои. До скоро ееланите во Самольица вода пиеле 
од кладенци и од чешми. Сега има по двориштата иекопани 
бунари. На селскиот синор денеска нема шуми, оти ее они со 
нерационално сечење уеиштени. Околу купите по ертоите се 
ниви. Рамного земјиште запад но и ееверно од Самољица е 
мочурљиво и тука ее виѓаат ливади. Имиња за поедини сел- 
ски места če: Страна, Појиште, Бишевце, Лозница, Салигаре, 
Вакансии Рид.

Самољица е по типот разбиена населба. Купите се делат 
во четири маали: Шимширека, Корбска, Трнавека и Долно 
Маало. Првите две ее викаат по оојоите што живает во нив, 
третата по местото од дека е доеелено населението, а чет- 
вртата по положбата што ja завзема во одное на другите 
маали. Далечината меѓу маалите изнееуе 10 до 15 минута 
одење.. Купите ее во маалите збрани. Во Долното Маало на
селението е измешано: албанеко муслим анско и српеко пра
вославно. Оетанатите мааали по население ее албанеко-му- 
слиманеки.

Сето население bio Само лиц а е доеелено. По традиција 
не се знае да ли се овде, во време на доселуењето, затечени 
друга еојои. Инаку, општо ее миели дека е Самолица старо 
село и дека, заради положбата покрај пат, она била некогаш 
раселуена. На еинорот има место Селиште дека се веруе да 
било старо село. Kora оно запустело, од традицијата јаено 
не се разбира. Раееленото население имало црква на денеш- 
ното место вижано Киша. Околу ова место има траги од старо 
гроб je.

Муслиманеки еојои. —- Шимширци (7 к), од фие Шаља. '■ 
Се еметаат како рано доеелен ео j. Потеклото го знаат во Се
верна Албанија. —* Корбци (29 к), овде се доселиле како раз- 
гранат со j. По потекло ее од Северна Албанија. Овде дошле 
преку Косово и Горна Морава, Се еметаат во братството 
Корб, а од фие Теач. —- Трновци (11 к), овде ее до j дени од 
село Трновац (Буј ановце). Тамо живеале во Гашка Маала. 
Далекого потекло им е од Малееија од дека се иселиле пред 
150 години. Припаѓаат во фие Гаш. Во Самољица живеат од 
втората полина на 19 век. —• Исљамови (5 к), од фие Крае- 
нич. Нив ги викаат уште Узовци. Овде ее доеелени по 
Трновци. —- Идци (1 к), доеелени ее пред 1912 година како 
„две куќи“ . Ёдната фамилија после ее иеелила во Летевица 
(Карадаг). По потекло се од Малесија. Припаѓаат на фис 
Краенич. —■ 1878 година во Самолица ее доеелил еден сој со 
една фамилија. Они биле муслиманеки муаџири од Врање. 
Правото потекло им е од Албанија. Фиона припадност не 
.д а т  m i  ^  ... .._i i .,,
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Православен сојои. — По 1912 година во Самолица се 
доселени 12 православии ооја со 17 фамилии. Едни од нив 
дошле на купено земјиште, а други на утриеа како колони- 
сти.. — а) На купено земјиште се доселени: Дејковиќи (1 к, 
св. Горѓе Алимпије), дошле од Богдан овце (Ристовец). (1 к, 
колики (2 к, .св. Арангел), дошле од Црновце (Вранье). •— 
Стојковиќи (1 к, св. Аранѓел), имаат исто потекло како Деј- 
ковиќи. —• Стаменковиќи (1 к, св. Никола), дојдени се од Ко- 
ќура (Вранье). — б) Дослени на у трин а: Ристиќи (1 к, св. Ни
кола), дошле веднаш по првата световна војна од Владичин 
Хан. Kora дошле да не би живеале со муслимани, они 
отсправни направиле одделно куска подалеку од маалите. 
После, кота се намножиле православните селани во Долно 
Маало, и овие тога таму се преместиле. —- Недељковиќи (1 к, 
Г’урговден), до j дени се од Јастребац (Ристовец). —  Костини 
(2 к, св. Никола), дошле од Голечевце (Кр. Планинка). —  Г’ор- 
ѓеви (3 к, св. Аранде л), дојдени се од Стајевце (Кр. Паланка). 
— Никола (1 к, св. Арангел), по потекло е од Црновце 
(Вранье). —• Аксентијин (1 к) и Павлеви (2 к) доселени ее од 
исто село како и Костини. Сведен им е св. Никола. Сведен 
примиле кога дошле во Самолица. Нивните стари во село Го- 
лочевце (Кр. Паланка) сведен не чинеле. — Стаменко (1 к, 
Арангел), дошол од Богдановце (Ристовец).

Православното население заеднички празнуе трети ден 
на Духови. Тога оно се збира околу селскиот крст. Кретот 
е наместен на местото дека некогаш имало стара црква од 
поиапрешното селско население.

16. Боровац. —  Селото лежи на една терасеста рамнина 
на западната падина од Рујан. Вода за пиење населението 
добив а* од бунари, чешми и кладенци. Топор аф|0ките имиња 
за едни делои од синорот се Поиште, Широко Поље, Тре- 
петльика, Чернеец.

Боровац е село збрано по типот. Селските куйи се гру- 
писани по сојои. По имакьата од сојоите се викаат и оддел- 
ните селски крајои.

!Нар10Д.ната традиција кажуе дека село- Боровац го осно- 
вале фамилии што избегале од Норча (Карада)12). Основз,- 
ньето е извршено пред 180 години. Тога на селскиот синор 
имало „борова шума“ по ко j а селото добило име. Шумата 
околу село, после е сосем позатрена. Селото ра-сло со при- 
родно нарастуење и со доселуење. Поголемо доселуење во 
Боровац се извршило 1878 година. Тога власта во селово на
селила 25 муаџирски муслимански фамилии од Врањско. 
После муаџирите од Боровац сосем се иселиле. Денеска во 
Боровац живи православно население.

12) Сличи a Т|рад!и.д1ија забележил и J. X. Васиље-вич (Јужна Стара 
•Србија, књ. II, Беогр1ад 1913, стр. 199).
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Сојои. — Илинци, Стамболци, Панџици, Самарџици и 
Кординци (сите вкупно 27 к), со оотекло се од Норча, Оттаму 
побегнале „од зулум“ дедовците пред шест noj аса. Сите 
чинат св. Никола. — Стојановци (2 к., ев. Аранѓел), дојдеии 
се од Клшювац (Вистов ец). Они се овде помлади доселеници. 
Познати се уште и под име Чунгурци.

Резюме

М О Р А В И Ц А  

Job. Ф. Трифуноски

‘ втор даёт географический очерк области М о р а в и ц а .  Она 
лежит на восток от Прешева, а границами её служат: на западе 
Карадаг, на востоке хребет горы Руина, на севере буяновачко—вран- 
янска котловина и на юге—область Жеглигово. В общей сложности 
область занимает площадь прилизительго в 98 кв. килом.

Название области до прихода дримлян неизвестно. Точно также 
о нём нет определных сведений ни'позже, в эпоху средних веков. 
Во второй половине 14-го века властелин Деян имел титул „владетеля 
Жеглигова“ . Ьсли точно, как это притполагают, что тогдашняя область 
Жеглигово простиралась на север до южной Моравы, то вероятно,, 
что это название относилось и к Моравице. После 1394-го года неза
висимое государство династии Деяна прекратило своё существование, 
но тотчас же после этого в письменных источниках упоминается о  
„жупе“ Прешево, находящейся в северной его части. Возможно, что 
после того как большая часть Жеглигова перестала существовать 
как независимая область, северной части, оставшейся самостоятель
ной, было дано название по значительному в то время населённому 
пункту. В первые времена господства турок, да и тозже, в письмен
ных источниках ничего не говорится про "название области. Только в 
19 ом веке, в литературе, впервые появляется название „Моравица“’

Геологическим основанием области являются кристалические 
сланцы, а местами появляются и жилы вулканического происхожде-. 
ния. Поверх них осели молодые отложения: озерные, речные и алювий. 
Самые большие высоты области находятся в восточной части, в горах 
Руина, около 900 мет. над уровнем моря. В направлении к западу 
высоты уменьшаются, так что в местности около реки Моравицы 
они доходят до 400 метров. По этому местность, на которой рас
положены исследованные автором населёные пункты, ооращена к реке 
Моравице. В этом же направлении текут все источники и ручьи.

Д ля создания климатических условийх области ветры имеют 
больш ое значениие. Они дуют со всех старой и во всякое время 
год а  От климата и состава почвы зависяат гидрографические объекты,, 
которые представлены в виде источников, ручьев и колодцев Озна
ченные явления влияли на растительность. Поэтому западная часть 
области целиком покрита пашнями и лугами. Пажити, на которих ра
ньше пасся скот, после 1912 года превращены в плодородную  землю. 
Выше, на почве Руина, растительность несколко другая: кроме н е б о л ь 
ших нив с неровнойи поверхностью и бедых влагой здесь встречаются 
места, поросшие низкорослыми деревьями и кустарником. Настоящих
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высоких лесов в Моравице нет, так как. они были уничтожены нера
циональной рубкой. Прежнее богаство области лесами ясно видно* из 
топографических названий и из повествований путешественников.

Моравица является обласью с относительно благоприятными 
естественными условиями для жизни и поэтому она была с давних 
времен населена. Это видно по остаткам прежних населённых пунктов: 
по местам со следами бывших когда — то селений и церквей, по 
заброшеным кладбищам и по крепости. О давности населённых пунк
тов свидетельствуют и писмьменинные источники. Так в 1379-ом году 
прежде всего цитируется село Драгушица, а в 15-ом веке Негавац, 
Срезовце и Буштранье. По народному преданию считаются и неко
торые другие населенью пункты стариными, какнапр.: Биляача, Жуинце 
Братоселце, Голем Дол итд. Позже всех образовалось село Алиджерце 
или Талиновац: его основали в 19-ом веке скотоводы, переселившиеся 
из Норчи (Карадаг).

С точки зрения местоположения моравицкие сёла делятся на 
равнинные, пригогные и горные. Больше всего пригорных, котарые 
используют две певерхности: земледельческую, в низких местах обла
сти, и скотоводную, на склонах Руина. Поэтому пригорные сёла мно
гочисленны и велики. Жители равнинных сёл занимаются главным 
образом земледелием, а горных скотоводством. Сёла различаются и 
по своему типу. Два села, Самолица и Стрезовце, имеют тип селений 
с разбросанными домами, в то время как все остальные сбитый тип.

Интере, ны данные, которые относются к составу и происхожде
нию родев. Старожилы, о которых нет сведений, что они пришлые 
откуда-ли бо  люди, представлены 63*мя родами с 247-домами. В 
области они сильно отличаются от переселенцев из других краев 
говором, одеждой, обычаями, своим видом. Жителей с неизвестным 
происхождением мало: 20 po ов с 54-мя домами. Большинство жите
лей-переселенцы, которые постепенно пересалялись в Моравицу из 
близких и далёких краёв. По собранным автором данным в области 
живёт ЗР5 переселенческих родов с 773-ма домами Они составляют 
80.11°/0 общего количества родов и 71.88% общего количества домов.

В Моравице больше всего жителей переселившихся с запада. 
Они прибывали через Косово, область Верхней Моравы и Прешевский 
Карадаг Начиная со второй половины 18-го века они переселялись в 
Моравицу этапами и из далёких краёв, даже из Албании. Сейчис они 
живут в 13-ми сёлах, из которых в одном исклучительно они, а в 
остальных перемешаны с другими переселенцами. Переселенцы с се
вера приходили главным образом . около 90°/ ) после освобождения 
области от турецкого владычества, в 1912-ом году, на купленную 
земло, или как колонисты. Поэтому они еще задержали особености и 
образ, жизни, какие имели в своих прежних краях (окретности Ристовца, 
Вранья, Лесковца), Перемешанные с другими жителями они составляют 
население 12-ти сёл. В более позднее время в область прибыли и 
переселенцы с востока, — в то же врем«, как и переселенцы с севера 
(в большинстве после 1912-го года). Между ними в 11-ми моравичких 
сёлах есть такие, которые знают про свое происхождение с Пчиньи 
и из окрестности Кривой Паланки. Переселенцев с юга срвнительно 
мало. ■. • ■ у

В промышленно — хозяйственном отношении заметна разница 
между равниной на западе и гористой местностью на востоке. Равни
на Моравицы покриыта плодородными озёрными и речными наносами 
й глиной. Благоприятное влияние оказывают мягкий климат и доста- 
тачное количество, влаги. Поэтому моравицкая равнина является глав
ным образом земледельческой зоной. Из хлебов здесь сеют кукуруз, 
пшеницу и ячмень. Садят и табак. Огородничество развито слабее, 
так как овощи садят на небольших участках около домов. Вдоль
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реки Моравица есть места удобные для луговодства. Другой промы
шленно-хозяйственной зоной является неровная местность на Руине. 
Она занимает обширное пространство, которое, однако, разъединено 
долинами, между которыми находятся гребени с крутыми скалами. 
Поэтому на склонах Руйна дожди смывают растворимую и рыхлую 
почву и вследствие этого нивы дают плохой урожаи. На них вызре
вают только роле, овёс и скороспелый кукуруз, которые не отличаются 
большою требовательностью. Вследствие бедных урожаев сельским 
семьям хватает зерна только на несколько месяцев. Местность на 
склонах Руйна более подходящая для скотоводства. Разводятся 
разные домашние породы скота, о г которого получаются продукты 
для питания и для продажи. Раньше было больше скота и приход от 
него получался более значительный. Рассказывают, что тогда неко
торые роды имели по сто и больше овец и по десятку kodob и л о 
шадей. Уменьшение скота началось с тех пор, как пришлых мусльман 
стало больше (с первой половины i9-го века), а позже этому благо
приятствовали и частые воины. Сейчас редки дворы, которые имеют 
по 50 голов скота.

По своему местоположению Моравица является важным краем 
в смисле путей сообщения. Ona преджде зеего  повязывает вардарс- 
кие области, лежащие на юоге, с моравскими,на севере. Пути сообще
ния по длине области существовали еще в раннюю историческую 
эпоху и в течениие средних веков. С 1863-го до 1865 года в Моравйце 
проложено хорошее шоссе. Около 188Г-го года параллельно с ним 
прошла и железная дорога, одна из самых важных на Балканском 
полуострове. Моравицу пересекают и старые поперечные пути. Два из 
них идут из области Пчиньи в направлении к востоку. В Прешеве они 
сливаются в один, который через Карадаг ведёт в Гнилане и Косово.

В отдельной части, в конце статьи, автор даёт описание всех 
моравицких населённах пунктов. «Здесь особенно подробно описаны 
местоположение, топографические названия, давность и прорехожде- 
ние родов

Résumé

MORAVI С А 

Jov. F. Trifunoski

L ’auteur fait un exposé géographique de la région de la Moravie a 
située à Fast de Prešern et -bornée à l’ouest piar le Kara Dag, à Fest 
par ;la arête du Rujan, au nord par la cuvette Bujanova c— Vranja et au 
sud par lu contrée de Žeigligovo. La région couvre une superficie d’en- 
vîimn 98 kilo êtres carrés.

Jusqu’à la conquête romaine La dénomination de la région n’est 
pas. connue, -on n’a pas non plus de renseigne nents certains pour la 
période du moyen âge. On »suit seulement que, dans la seconde moitié 
du Xi-Ve siècle, le prince Dejan portait le titre de seigneur de Žegii- 
govo. S’il est exact, comme on le suppose, que la région de Žegliigovo 
s’étendait vers le nord - jusqu'à la Mo-rava méridionale, il est probable 
que -cette .dénomination rappliquait aussi à la région de la Moravie a. 
L ’Etat libre des Dejunoivié cessa d’exister en 13-94, mais- immédiatement 
après sa chute, on mentionne -dans sa partie septentriomale la joupa de 
Preševo. Il est possible qu’uprès la chute de la plus grande partie dès- 
territoires occupés par les Dejianovié, le nom du centre le plus impor
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tant ait été -dio-n-né à la -région restée indépendante. Dès les premiers 
temps die la domination turque, puis plus tard, îe*s documents écrits ne 
donnent aucune indication concernent la dénomination de cette région. 
Ce n’est qu’au XlXe siècle, pour la première to is et dans des documents- 
de l’époque qu’-on mentionne Le nom de Moravica.

Le soubassement géologique de la région est -constitué par des 
schistes cristallins à travers lesquels ont -surgi des Шопѕ éruptifs. Sur 
ces schistes se «sont déposées de jeunes couches séimentai'res Laioustires, 
fluviales et éluvliennes. Les points culminants^ s’élèvent à 900 mètres 
environ dans la montagne du Rujan, Vers foiu-est l’altitude diminue 
jusqu’à 400 mètres environ sur les hauteurs avoisinant la -rivière M orir 
vica. C’est pourquoi Jes terrains, -sur lesquels vivent les populations que 
nous étudions, sont inclinés en direction de la Moravica. Sur ce versant 
coulent des couris d’eau secondaires.

Les vents influent beaucoup sur les conditions climatériques de 
la région. Ils soufflent dans toutes les directions et pendant toutes les 
saisons de l’.année. Du climat et de la composition du sol dépend! le 
réseau hydrographique, lequel est représenté par des sources-,. des. cours 
d’eau, des puits. Les phénomènes cités ont influé sur la végétation. Voilà 
pourquoi la partie- ouest de la- région est entièrement recouverte de 
cultures et de prairies. Les patugares qui y existaient avant 1912 sont 
aujioiUTid’hui des terres fertiles. Plus haut, Rujan renferme des cultures 
plus ou m-oiins- diverses: à-côté de petits champs ensemencés en cultures 
de ’ terrain sec, de petits bois -s’étendent au-dess-ous de pâturages. Lès 
forêts de haute montagne n’existent -pas en Moravica, car elles ont été 
toutes détruites par des coupes pratiquées irrationnelement. La richesse 
du 'boisement d’autrefois nous e-s-t .rapipelée par les noms tomographiques 
et les relations de voyage.

La région de la Moravica. se trouve dans des conditions, naturelles 
relativement fa,voira-bles à l’homimie, c’est pourquoi elle «fut peuplée de 
vieille date. Ce fait est confirmé pair des vestiges de lieux ‘habités: 
hameaux, petites églises, tombeaux et une forteresse. On peut s-е rendre 
compte d l ’ancienneté des populations d’après des documents écrits. 
Ainsi-, en 1)379,, on mentionne d’abord le village -de Dragušica, puis ‘ au 
XV-e siècle on cite les villages- de Negavaïc, Sltreizovce et Bustranje. 
D ’après la tradition populaire s-ont encore considérés comme assez anciens 
les villages de Billjaea, Žuji-nce, B-ratosselee, Golem Dol, etc.. Le plus 
récent de des lieux habités est Alidjeree ou Tal-movac fondés par des 
bergeris venus de Niorče (Kara Dag) au XV,ïïle siècle. Au point de vue 
de leur -situation, les villages de la, Moravica se divisent en villages de 
plaine, villages au piied -des monts et villages de montagne. Ce sont les 
villages au piled des monts qui sont les plus nombreux et les -plus 
peuplés; ceux-ci tirent d ’-ouble profit: -des -terres labourées qui sont à 
leur pied et des troupeaux qui paissent sur les pentes «du Rujan. Les- 
habitants des villages de platine sont -de préférence laboureurs., ceux de 
la montagne sont éleveurs «de bétail. Les villages diffèrent «aussi par leur 
type: -ceux de Samoljiiica et de Streizovce offrent un aspect disséminé, 
t-andis qu,e les autres- -sont compacts.

Les renseignements relatifs à la composition et à l’origine de la 
population «sont (intéressants. Les anciens habitants,, ceux dont on ne 
peut constater la migration, forment 63 familles, comprenant '247 feux. 
Ces aborigènes s-e distinguent facilement des nouveaux arrivants par le 
langage, le vêtement, les habitudes et les manière. On rencontre 29 f.a-- 
miilles avec 54 feux -dont l ’origine est inconnue. Les immigrants, les plus 
nombreux,, sont venus,, à des époques successives, de -contrées voisines 
ou éloignées. En «se fondant sur les -renseignements, recueillis- par l ’auteur 
lui-même, ,3315 families comprenant 773 feux se sont établies dans la- 
région. Elles forment 89,11% du total des familles et 74,88% du total 
des feux.



282 Job. Ф. Трйфуноски: (60)

En Moravica, le ip lus fort courant migrateur vient de .Гоп est à 
travers la (plaine de Kosovo, la vallée de la Morava supérieure et le 
Kara irDag de Preiševoi. Ces immiigrant’s se sont acheminés: pair étapes 
de lia seconde moitié du XVI.IIe siècle, abandonnant la terre de1 leur» 
ancêtres, venant même d’Albanie. Ids entrent dans la .-population de 13 
villages dont -1 est habité uniquement pair eux, alors, que dans tous les 
autres ils sont mêlés à d’autres imimigirants. La migration venant du 
nord s’est faite en grande partie (90%) après la liibäration du joug turc, 
en 19112; ces nouveaux .arrivants ont acheté des terres ou se .sont établis 
comme colons. C’est pour cette raison qu’ils ont gairdé le icuruictère 
propire et la manière de vivre qu’ils tiennent de leur région d’origine 
(environs de Ristiovac, de Vranja, de Leskovaïc). Ils entrent dans lia com
position ethnique de 12 villages,, répartis au milieu d’iautreis ‘ habitants-, 
A  une époque un peu plus récente des immigrants sont venus aussi de 
l’est (pour la plupart après 1912). Ils sont représentés dans 11 villages 
et savent qu’ils tirent leur origine des régions de la P clin ja et des envi
rons die Kriva Palanka, Les habitants venus du sud sont en petit nombre.

Au point de vue agricoleä des différences sont à noter entre la 
contrée de plaine à l’ouest et la contrée montagneuse à l ’est. La pre
mière est recouverte de couches fertiles, lacustres ou fluviales- et aussi 
d’argile, Un climat doux et une humidité suffisante y exercent une 
influence favorable à la végétation. Pour ces raisons, le bas: p.ay-s est' 
une zone agricole. Parmi' tes céréales on cultive le mais, le bilé, l’orge. 
On y plante aussi du tabac. Les pilantes maraîchères tiennent moins de 
place, les légumes étant cultivés dans les jardins tout autour des maisons 
d’habitation. Le long de la Moravie a, les terrains conviennent u-ux four
rages. Une «seconde «zone agricole est constituée pur les terrains acciden
tés du Rujan; cette zone est vaste mais dissociée par des vallées ent'e 
lesquelles se dressent des crêtes (aux pentes abruptes. En raison de ce 
relief, les pluies entraînent le sol meuble ou en dissolution et les champs 
sont de fertilité médiocre. Seuls, le seigle, l’avoine et lie maïs hâtif y 
■réussissent car ces plantes peuvent prospérer dans les conditions lies 
plus défavorables. Les récoltes y sont donc maigres et les familles, vil
lageoises n’ont du blé que pour quelques mois. Les terrains du Rujan 
conviennent mieux à la ■ nourriture du bétail. On y élève divers animaux 
domestiques qui fournissent les. produits servant pour Fallimentation et 
pour la ventie. A une plus ancienne époque le bétail était plus, nombreux 
et le profit plus élevé. On raeonlre que certaines miaiiisions. possédaient 
alors cent moutons et plus, et des dizaines, de bêtes à cornes et chevaux. 
La diminution a commencé le jour où les immigrants musulmans sont 
devenus «plus nombreux i(à partir de la première moitié du XÎXe siècle) 
et plus tard des guerres fréquentes ont aussi contribué à cette décrois
sance. Rares -sont aujourd’hui les familles ayant cinquante têtes de bétail.

En raison de sa situation, la Moravie a joue un rôle important au 
point de vue des communications. Tout d’abord elle sert «die lien naturel 
entre la région du Vardar située au sud et celle de l'a Morava située 
.au nord, c’est pourquoi lia voie de communication longitudinale à tra
vers «cette région existait déjià aux premiers temps de l’époque histo
rique et pendant le moyen âge. De 1863 à Ii86:5 une route imoderne a été 
construite à travers la Moravica pour «permettre un trafic plus intense.

Vers 1385, parallèlement à cette route, une voie ferrée a été éta
blie: c’est une des plus importantes de la péninsule balkanique. La 
■région est lausisi pourvue de voies transversales; deux, à l ’est, partent 
de la vallée de la Pci n ja, .se réunissent à Presevo, puis franchissant le 
Kara Dag gagnent Giliane et Kosovo,

Dans l ’appendice. Fauteur fait lu description des lieux habités, 
des positions géographiques, puis donne les dénominations topographi
ques et l’origine des familles.


