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ПРЕДГОВОР

И
дејата да се напише монографија за селото Бели е моја  дамнешна желба. Повеќе го-
дини ја носев во себе, размислував, се  подготвував, но не се осудував да  поминам  на 
нејзина реализација. Тоа траеше сè до есента  2011 година кога го повикав професорот 

Стојмилов (Санде Ушачки), а со него и Јордан Шопов, Киро Герасимов и Ване Азмански и на 
Дабот се договоривме да се отпочне со собирање податоци и да се пристапи кон  пишување-
то. Очекував дека тоа лесно ќе оди и монографијата брзо ќе ја издадеме. Меѓутоа работата 
не се одвиваше без тешкотии. Најголем проблем беше да се пронајдат автори за одредените 
поглавја. Некои се нафаќаа па потоа се откажуваа, други долго време  ветуваа, па кога мисле-
вме дека се готови и тие се повлекуваа. Сепак, на крајот се собраа сите текстови  и  се пријде 
кон печатење на книгата која е сега пред Вас, драги читатели.

За Бели до сега малку е пишувано. Ова беше доволна провокација на авторите да се зафатат 
со создавање на монографијата. Нашето село од секогаш било сиромашно со вода и други 
природни богатства. Поради тоа не било интересно за населување од соседните краишта  и 
во минатото не дошло до мешање на населението и прилив на други култури. Тоа останало 
чисто македонско село. Затоа во него најдолго се сочувани голем број автохтони обреди и 
обичаи, па и архитектурата во градбата на старите куќи е специфична. Во монографијата е 
констатирано дека иселувањето на населението од Бели и тоа најмногу во Кочани се одви-
вало во втората половина на минатиот век. Истовремено во тој период во него масовно се 
доселуваат семејства од повеќе осоговски села.       

Оваа книга претставува презентирање на настаните во едно минато и тековно време. Во неа 
е направен обид да се забележат настани и личности кој дале свој придонес за селото. Даден 
е преглед на сите учители кои работеле во училиштето, од неговото основање до денес.

Меѓу кориците на книгата врамен е дел од историјата и просторот во кој опстојува Бели, со 
надеж  дека и други истраживачи ќе се зафатат со поопсежни проучувања и печатење на нови 
трудови за нашето село. Намерата ни беше да создадеме книга која нема да биде само украс 
во некоја полица, туку да побудиме интерес кај читателот да ја прочита сета. Секоја доброна-
мерна сугестија за евентуални грешки или погрешни интерпретации за настани и имиња, со 
задоволство ќе биде прифатена.

Со почит
    Славе Јорданов

CIP - Kаталогизација ...

ИЗДАВАЧ
......
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Бели
Каде и да одиме, мислите ни се таму! Таму сме си дома, 
кај своите татко, мајка, дедовци, прадедовци.

(Од порталот: Бели, е ова е срцето на Македонија)

Песна за белани и белските моми

Шумари пантелејци, ајдуци нивичанчани, 
ајдуци нивичанчани, меанџии белани, 

белските моми од ред подничарки, 
подници си прават на пазар ги носат, 

на пазар ги носат там си ги продават, 
там си ги продават па после купуват, 

пола ока белило, пола ока црвило, 
Ајде да фанеме голем град Кочани, 

голем град Кочани, седумдесет куки. 

(Стара песна во која е сочуван 
духот на времето од кое потекнува)

ПОлОжба на сЕлОтО бЕли и 
сООбРak’ ajна ПОВРзанОст

Б
ели е ридско село. Се наоѓа на околу 2 км западно од Кочани, а сместено е помеѓу ри-
довите: Алењак, Сламерник, Дабјето и Побиен Камен. Расположено е од двете страни 
на реката, (Белски дол) на ритчести варовити скали на надморска височина помеѓу 

450 и 550 метри, (координати: 41° 56’ 03” СГШ – 22° 22’ 30” ИГД). Во јужниот дел на селото 

Положба на селото Бели и сообраќајна поврзаност
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се издига голема трикорабна црква изградена околу 1870 година, посветена на свети Спас 
(Вознесение), а на западната страна е ново основно училиште изградено во 2008 година. 
На средината на селото во самата река е чешмата, која претставува каптиран силен карстен 
извор, од која со векови населението се снабдувало со вода. Како што од чешмата постојано 
тече бистра, ладна и вкусна вода за пиење, така се одвивал непрекинато и животот на селото 
од најстари времиња до денес.

Не случајно селото е основано токму тука. Освен изворот со вода за пиење, на југ од Бели се 
шират доста погодни обработливи површини особено за житни култури, а на север е земјиште 
на кое лозарството во минатото било толку застапено што претставувало главна одлика на 
селото сè до појавата на болеста (филоксерата) која целосно го уништила. После лозјата, се 
шират ридските пасишта кои овозможувале сточарството, посебно овчарството, од секогаш 
да биде важно занимање на населението.

Низ Бели поминува асфалтен пат што го поврзува селото на исток со Кочани, а на запад со Ни-
вичани и води до манастирот „Св. Пантелејмон“ во селото Пантелеј. Тоа е стар средновековен 
пат што го поврзувал Кочани со Злетово и Кратово. Од овој пат, пред да се влезе во селото, кај 
месноста Истибанка, се одвојува современ асфалтен пат што води од Кочани за туристичка-
та населба Пониква на Осогово. Така од некогаш зафрлено меѓу ридовите и тешко достапно 
село, Бели денеска е меѓу две современи сообраќајници. Со новоизградениот асфалтен пат 
до манастирот „Св. Илија“ изграден во 1967 година и туристичко-рекретаивниот локалитет 

Положба на селото Бели и сообраќајна поврзаност

Дабјето, Бели скоро од сите страни е заобиколено со асфалтен пат. И со соседните села, Бели 
е поврзано со селски патишта. Така, на југ од селото по Биски дол води пат од Бели за Горни и 
Долни Подлог, на запад преку Сламерник минува пат за селото Тркање, на север постои др-
варски пат за Осогово и за селото Лешки, на исток кон Кочанска Река води стар воденичарски 
пат кој белани од секогаш го користеле за мелење жито во водениците на Кочанска Река, а 
на североисток кон некогашната стара населба на Суата чешма и понатаму за Црвена Нива , 
Горанци и римската населба Гратче, стар римски пат.

За потеклото на името

П
остојат повеке преданија за името на селото Бели. Во прв поглед изгледа дека поте-
клото на името е едноставно и решливо. Меѓутоа, ако се изврши подлабока анализа 
разрешувањето доста се усложнува, постојат едноставни толкувања, но и такви кои 

навлегуваат длабоко во минатото. Така, според едно толкување кое белани на шега го пре-
раскажуваат, името на селото го дале Турците. Тие за белани велеле дека прават многу белја, 
односно многу се белаџии, па затоа и селото го викале Бела, а самите белани си го именува-
ле како Бели. Меѓутоа, ваквото толкување нема основа бидејќи Бели е средновековно село, 
постоело и пред да потпадне под турска власт и тогаш се именувало со името Бели. Името во 
турските тефтери е наследено и има словенско потекло.

Едно од преданијата за името се поврзува со Дабот кој се извишува на самиот врв на ридот 
над селото и опстојува околу 700 години на временските неприлики заедно со тешкотиите 
на белани. Тој претставува симбол на селото и се смета за едно од најстарите дрвја во Маке-
донија и пошироко на Балканот. Во македонската митологија оние дабови кои се наоѓале на 
истакнати места отсекогаш се сметале за свети дрва. Под нив се поднесувале жртви,обично 
се колеле овни, исто како што тоа го прави под Дабот и во наше време населението од Бели 
на Свети Илија. Кај Келтите богот на светлината се вика Бел/Bel. Нивниот збор Биле значи 
свето дрво и се однесува за Дабот. Оттука името на селото Бели заедно со прастариот даб кој 
до денеска останал свето дрво (Биле), може да има и келтско потекло.

Блиску до ова предание, по потекло со длабока старост, е и она поврзано со Војнвица, една 
од старите, римски локации на селото. Имено, латинскиот збор belum beli n.(белум бели не-
утрум), значи војна. Кога е водена таа војна и со кого е водена, во историјата не е познато, 
но латинското име на таа стара населба на Бели нè упатува дека потеклото може да има и 
латинска основа која Словените ја превеле, додека еден друг топоним Гунтера, останал до 
денес да се употребува изворно.
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Сепак, името Бели гледано од аспект на словенската терминологија, доста е реално да доаѓа од 
придавката бел што означува боја (1, 13) (бел снег, бело млеко, бели облаци, бели скали и сл.) 
или нешто проѕирно, чисто кое оддалеку се белее. Во нашиот случај тоа се белите скали на кои 
лежи селото. Тие, особено во летниот период од далеку се белеат, а месните жители го изостави-
ле зборот скали и скратено се раширила само употребата на придавката бели. Во топонимијата 
фрекфентоста на придавката бел многу е присутна во сите словенски јазици. Со тоа и старосло-
венското име на селото потврдува дека Бели е старо село и има долга историја на постоење.

Месни имиња во атарот на село Бели

А
тарот на селото Бели зафаќа површина од 15, 5 км². По големината на атарите на села-
та во општина Кочани, тој се наоѓа на четврто место (по атарите на селата Полаки, Јас-
требник и Нивичани). Белскиот атар се граничи со атарите на: Кочани, Црвена Нива , 

Гратче, Лешки, Полана, Нивичани и Тркање. Најниско место во атарот е Биски дол (333 м н.в., 
а нависоко Чуката (897 м н.в.).

Положба на селото Бели и сообраќајна поврзаност

Во атарот на селото се сретнуваат следните месни имиња: Барјамица, Растомник, Маџунска 
Нерезина, Мутова Чукарка, Истибанка, Трајанска Чешма, Ората, Побиен Камен, Средната 
Ридина, Трипунски Чукар, Валогот, Белиот Пат, Водицата, Песокот, Мала Граотина, Граотина, 
Димоски Валог, Бишкарник, Попов Валог, Орницата, Тупанец, Црвениски Лозја, Нерезините, 
Ерџелија, Утмански Валог, Кршов Валог, Коштанот, Белутокот, Раковик, Гуцов Чукар, Врлиот 
Пат, Бунарчето, Капината, Раздолци, Чепурката, Чуката, Етемијата, Војновица, Каракашка 
Чешма, Матичник, Герените, Меаничката, Суата Чешма, Крушите, Падарницата, Гунтера, 
Сопката, Сколов Валог, Божански Скали, Стари Лозја, Рамна Шума, Гола Коска, Дабот, (Дабје-
то), Средни Рид, Воланци, Тодорица, Градиште,Трканска Река, Варниците, Лебник, Кара-
гуица, Гашник, Вршник, Војводик, Сламерник, Орланци, Чифликот, Биски Дол, Рамниште, 
Алењак, Војникот, Локвите, Драчевик.

Интересно е да се проучи и разгледа потеклото на одредени топоними. Така на пример по-
теклото односно постанокот на топонимот Истибанка е поврзан со занимлив, но изгледа 
многу реален настан. Според кажувањето на месното население тоа е поврзано со топонимот 
Белско Поле во атарот на селото Оризари. Се раскажува дека некогаш многу одамна, атарот 
на Бели го зафатило силно невреме. Поројниот дожд однел поголем дел од летнината. Во 
месностите Гунтера, Рамна Шума, Матичник и др. обработливото земјиште е однесено и фор-
мирани се големи долови. За да има од што да се прехранува населението од Бели, оризарци 
му дале дел од сопственото поле и го нарекле Белско Поле. Според друга традиција, Белско 
Поле било дадено од страна на населението на селото Истибања, а за замена од Бели ја доби-
ло месноста источно од селото која белани ја нарекле Истибанка, односно земја која припаѓа 
на населението од Истибања.

Името пак, на вулканската купа Граотина, доаѓа од старословенскиот збор гроот што значи 
грамада од камења, а таа е токму таква. Пристапот од нејзината јужна страна е толку стрмна 
и покриена со камења, што скоро е невозможно движењето по неа, а посебно искачувањето 
кон нејзиниот врв.

Во атарот на селото повеќе топоними се поврзани со, многу раширеното лозарство во мина-
тото, како Нерезините, Маџунската Нерезина, Старите Лозја и др. Топонимот Нерезини доаѓа 
од топонимизација на зборот нерез, што означува нережено лозје, необработена запустена 
земја (1,180), односно лозје кое е оставено некроено и запустено.

Интересно е името и неговото потекло на топонимот Ерџелија, место кое се наоѓа источно од 
Нерезините. Тој топоним има турско потекло. Позајмен е од турскиот збор hergele кој означу-
ва стадо на коњи кои тука се чуваат, додека неговото потекло е персиско, а во турскиот јазик 
е позајмено од персискиот збор hаrgele. И денес овде се забележуваат остатоци од некакви 
градби. Кај народот постои предание дека тоа било село, чие население подоцна се преселило 
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во Бели. Попрецизната локација на селото била околу Суата Чешма. Денешното име Ерџелија 
е резултат на извршена морфолошка адаптација од страна на месното население (1,98). И 
топнимот Карагуица е турски збор. Во превод тој значи кара – црна, гуја – змија , односно 
црна змија.

Името пак на местото Утмански Валог има германско потекло. Имено, познато е од исто-
риските извори дека белани во перодот на турското владеење, во еден период биле примо-
рани да даваат кулук со работа во злетовските рудници. Утман во германскиот јазик означу-
ва, човек кој работи во рудник, односно рудар. Веројатно дека овој Валог во тоа време 
припаѓал на некој утман, односно рудар кој работел во рудник.

За рамнината Гунтера, која се простира помеѓу Крушите и реката, е очигледно дека има 
латинско потекло. Тера во латинскиот јазик значи земја, додека додавката гун останува за-
гатната. Може само да се изведе аналогно толкување. Рамнината е покриена со вулканско 
земјиште исфрлено од вулканската купа Граотина. Деканската висорамнина во Индија исто 
така е покриена со слично, многу плодно вулканско зејиште, на кое се одгледува најдобриот 
памук во светот, кое тие го викаат гур. Така изгледа дека со спојување на гур со тера и нив-
но прилагодување е добиен топонимот Гунтера. Ова име истовремено е доказ дека на овие 
простори живот се одвивал од најстари времиња. Непобитен доказ за тоа е и постоењето во 

Тврдината Градишта 
(сателитска снимка)

минатото на населба во месноста Војновица која на археолошката карта на Р. Македонија е 
означена како римска населба (3, 175 -176). Неколку топоними во атарот се именувани по 
растенијата кои на нив постоеле или и сега виреат. Такви се топонимите Драчевик, по трнот 
драка, Растомник по дабот раст, Дабјето, по тоа што некогаш тука имало повеке дабје, Рамна 
Шума, Лебник, место каде што главно се одгледуваат лебни жита и сл. За некој од топони-
мите поврзани се интересни преданија. Така на пример за топонимот Побиен Камен постои 
следното предание: Цар Константин и Царица Елена за време на своето владеење го посетиле 
и селото Бели. Се искачиле на врвот Алењак и се обложиле кој од тоа место подалеку ќе фрли 
камен. Царот фрлил камен до соседниот рид на кој каменот се побил. Царицата каменот го 
фрлила и тој паднал до стариот пат за Нивичани и Злетово. Тука стоел долги години, но би-
дејќи бил помал постепено пропаднал во земјата, а тој на Побиен Камен и денеска постои и 
се гледа од сите околни ридови.

Според положбата, во однос на околните ридови и остатоците од некогашни градби, топони-
мот Градиште има посебно значење. Тоа е висок рид чие земјиште од три страни стрмно се 
спушта, а приодот е овозможен само од северната страна, и е ограден со тврдина која неко-
гаш била населена. Името, всушност е потврда дека тоа некогаш било позначајна населба од 
околните односно било град.*

Геоморфолошки и геолошки 
карактеристики на теренот

Г
еоморфологијата и геологијата на земјиштето во атарот на селото Бели е мошне сложе-
на. Во геоморфологијата на теренот јасно се издвојуваат четири морфолошки целини. 
Во јужниот дел на атарот се шират масивни ридови, кои почнуваат со Сламерник, и 

на исток продолжуваат преку Алењак, Драчевик и завршуваат со Растомнок. Од геолошката 
карта составена од Никола Бундевски и соработници се гледа дека тие се составени од вул-
кански матерјал, односно од андензитски бречи, а формирани се за време на плиоценот (2). 
Тоа се крајните источни ограноци од Кратовско-злетовската вулканска област, која на исток 
завршува со Граотина, Растомноик и Горица на која се подигнати кочанските гробишта. Се 
карактеризираат по тоа што највисоки се во крајните северни делови, од каде кон север нив-
ните страни се стрмни, а кон југ земјиштето благо се спушта кон полето. Ридот Сламерник е 
нивен типичен претставник. Има стрмни страни и во највисокиот дел е зарамнет. Доминира 
над околното земјиште, поради што за време на Втората светска војна, извесно време Гер-
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манците го користеле како база од каде успешно се бранеле и го контролирале патот и же-
лезничката линија Штип–Кочани. Потоа следува на север ниското, брановидно обработливо 
земјиште како што се Локвите, Рамниште, Чифликот и понатаму преку Ушите до Гашник. И тоа 
е вулканско земјиште, поточно андензитски туф. Тука се нивите на белани на кои најмногу се 
одгледуваат житни култури, а во минатото и памук  (бубаќ) и афион.

Третата просторна целина во атарот на селото се варовитите ридини. Тие започнуваат од Варница-
та, продолжуваат на запад преку Белиот Пат, Трипунот, Средната Ридина, Побиен Камен, Божан-
ските Скали, ридинките на кои лежи селото, Дабјето, и завршуваат од десната страна на Трканска 
Река. Сите тие се покриени со варовници кои зафаќаат вкупна површина од околу 4 км².

Во Извештајот за геолошко-истражните работи за цементни суровини на подрачјето на 
општина Кочани, авторот Никола Бундовски, дипломиран инженер геолог, за овие варови-
ти наслаги, преку извршена профилска мрежа и хемиска анализа на 84 проби, го наведува 
следното: Во регионот на селото Бели се констатирани квалитетни висококарбонатни горно-
еоценски варовници чија просечна дебелина варира од 5 до 30 метри, односно билансните 
резерви изнесуваат околу 30 милиони м³ или околу 80 милиони тони. Просечниот хемиски 
состав на сите варовници изнесува: 93,69% CaCO3, 4,11% SiO2, 1,23% Al2O3, 0,72% F2O3, 0,44% 

Изработиле: Н. Бундовски и С. Ангелов

Горно-еоценски варовници во околината на с. Бели

MgO и 0,60% алкалии. Потоа заклучува: Со оглед дека се работи за прилично чисти варов-
ници со преку 93% калциум карбонат и многу мала содржина на железен оксид (0,72%) тие 
претставуваат погодна суровина за производство на бел портланд цемент (2, 1-14).

Варовниците се создадени во горен еоцен. Тие се плочести, поретко банковити, а се јавуваат 
во сиво-бела, сиво-жолтеникава и Поретко, во чисто бела боја. Богати се со фосилни остатоци 
и тоа најмногу од нумолити (Numolites fabijani), додека, гастероподите и коралите се поретки 
(2,5). Овие како што народот ги вика школки и полжави се сретнуваат низ целиот варовит 
терен но најмногу ги има на Белиот пат и посебно во реката помеѓу Рамна Шума и Гунтера. 
Токму поради нив, а со цел, преку нив точно да се одреди времето на постанокот на варовни-
кот, Бели во минатото го посетувале бројни природонаучници и посебно познати геолози. 
Така, уште во почетокот на минатиот век во Бели престојувал Јован Цвијиќ, по него теренот го 
проучувале Космат, Г. Бончев, М. Павловиќ, Н. Измајлов, Г. Шоптрајанова и др.

Скаменет (фосилен) полжав, најмаркантен доказ дека во геолошкиот период горен еоцен, 
Кочанската Котлина била покриена со море во кое се создадени варовитите карпи во околи-
ната на Бели и во нив кај Белиот Пат наталожени овие полжави.

До сега ова природно богатство останало неискористено. За тоа идните генерации или ќе не 
осудуваат или ќе не благословуваат бидејќи сме им оставиле тоа тие да го експлоатираат. 
Варовитите ридини се безводни, скоро без никаква висока вегетација, а во лето и без тревна 
вегетација, оголени, едноставно многу сиромашни. Единствено во пролет тие озеленуваат, 
но и тогаш вегетацијата е ретка и таа брзо се исушува. Меѓутоа, во валозите меѓу ридините 
се јавува глинестото земјиште кое е многу погодно за лозарство. Така во варовитиот терен 
на атарот и во околина на него, се формирал еден мал лозарски реон во кој скоро секое се-
мејство од селото има свое лозје. Не случајно лозарството овде е присутно од најстари вре-
миња и до денес останало едно од традиционалните занимања на населението.

Скаменет (фосилен) полжав, 
најмаркантен доказ дека 
во геолошкиот период горен 
еоцен, Кочанската Котлина 
била покриена со море во кое се 
создадени варовитите карпи во 
околината на Бели и во нив кај 
Белиот Пат наталожени овие 
полжави.
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На север белскиот атар завршува со високи ридови кај народот познати како чукари. Тие за-
почнуваат од Граотина (523) и Гуцов Чукар на исток, Градиште (554) на запад и преку Војно-
вица (897) завршуваат со Чуката на север. (Во народната терминологија јасно се издвојуваат 
и употребуваат следните морфолошки термини: ритче, рид (Сламерник), ридина (Средната 
Ридина) и Чукарка (Мутовска Чукарка), Чукар (Гуцов Чукар) и Чука (Чуката највисокиот ло-
калитет во атарот). Целиот овој терен освен Граотина е изграден од палеозојски шкрилци 
(хлоритско-серицитски, кварцно-графитични, амфиболско-хлоритски и др.). Во морфолош-
ки поглед се одликуваат од јужните вулкански ридови, по тоа што нивните јужни страни се 
стрмни и тешко пристапни, а северните благи и лесно достапни, додека кај јужните ридови 
како што е веќе наведено, е спротивна состојбата, северните страни се стрмни, а јужните 
благо се спуштаат. По составот на земјиштето, единствено меѓу нив се издвојува Граотина 
која претставува вулканска купа која главно е составена од андензитски туф, а во највисокит 
дел се сретнуваат огромни андензитски блокови кои кога се формирала купата во вид на 
вулкански бомби директно биле исфрлени од внатрешноста на земјата. Источната, а посебно 
нејзината јужна страна е толку стрмна и покриена со поситни вулкански бомби, што е скоро 

Вулканската купа Граотина со престенесто изразени изливи на вулканскиот тув 
(сателитска снимка)
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невозможно преку нив да се пријде до врвот. Во науката се познати под името лапили. Соз-
дадени се кога вжештената лава со температура од 1000 степени Целзиусови избивала од 
вулканското гротло и ладејќи се во лет се формирале мали вулкански тела во вид на топка. 
Затоа на мислење сме и предлагаме Граотина како најмаркантна и репрезент на вистинска 
вулканска купа, настаната во времето кога е формирана кратовската вулканска област како 
нејзин краен источен дел, заедно со богатиот со фосили локалитет во реката, да се стави под 
заштита на законот. Со тоа ќе се овозможи на учениците од основните и средни училишта па 
и на поширокиот круг заинтересирани, овие места да претставуваат едукативни простори за 
вулканизмот и историскиот развој на Кочанската Котлина кога била покриена со вода во која 
се наталожиле варовитите скали богати со фосили.

Атарот на селото Бели се карактеризира и со специфична тектоника. Теренот е испресечен со 
повеќе раседни линии, меѓу кои две се со поголеми размери и покарактеристични. Едната 
раседна лнија доаѓа од северозапад и води кон југоисток, а втората е попречно на неа и доаѓа 
од запад и води кон исток. Првата се спушта од изворишниот дел на Трканска Река, преку Ма-
тичник доаѓа до Крушите, односно завршува западно од Граотина. Попречната пак, тргнува 
од варовитиот терен во Трканска Река, поминува преку Рамна Шума, во Крушите се вкрстува 
со првата и јужно од Граотина продолжува во Тупанец. Со оглед дека со раседните лини ди-
ректно се поврзани земјотресите, а такви раседи во селото не се јавуваат, може да се заклучи 
дека Бели не е така изложено на локални земјотресни влијанија.

Климатски, хидрографски и 
биогеографски особености

С
елото Бели е сместено помеѓу ридови, како Војновица и Чуката кои во зима од север го 
штитат од ладниот осоговски воздух, а во лето пак, јужните ридови Алењак и Сламер-
ник не дозволуваат силно да продре топлиот воздух од полето. Теренот е од различен 

геолошки состав при што во самото село доминира варовникот. Тој е безводен со сиромашна 
вегетација и во летниот период значајно се загрева. Сето тоа овозможило селото да има не 
само специфична микроклима, туку и слабо развиена хидрографија и сиромашен растителен 
и животински свет.

Климата е погодна за живеење. Средната годишна температура на воздухот (според Метеро-
лошката станица во Кочани, која е најблизу и може да се земе за релевантна), изнесува 13,0°С,. 
Најтопол месец во годината е јули (23,5 °С), а најладен јануари (1,6°С). Меѓутоа, големата по-

вршина што ја заземаат варовниците кои во летниот период многу се загреваат, овозможува-
ат темепературата во одредени денови да достигне и до над 40°С (6 јули 1988 година 41,2°С). 
Наспроти високите температури на воздухот. просечната годишна сума на врнежи не е голема 
и изнесува 522,6 мм.При тоа најмногу врнежи паѓаат во пролетните (мај 62,8 мм) и есенските 
(ноември 60,0 мм ) денови, а најмалку во јануари (36,1мм) и септември (32,4 мм).

Ваквата сува клима и сложениот геолошки состав на теренот придонеле во атарот на село-
то хидрографската мрежа слабо да е развиена. Во вулканскиот терен извори скоро да не 
постојат. Нив ги нема ни во варовитиот терен. Нешто појаки извори се јавуваат во јужниот 
завршеток на варовниците, како главната чешма во селото и изворите во Трканска Река, а не 
се така штедри ни изворите во палеозојските шкрилци како изворите во Тупанец, Чепурката 
во Раковик, Каракашка Чешма, чешмата на северозапад од Војновица и др. Сепак, сите тие 
се многу значајни за сточарите бидејќи од нив се снабдуваат со вода за пиење, но и за поење 
на стоката.

Меѓу изворите особено надалеку е познат изворот што се наоѓа на северозапад од селото кај 
манастирот „Огнена Марија“. Него преку цела година го посетуваат не само жителите од Бели, 
туку доаѓаат и лица од околните села па и градот Кочани бидејќи доста е распространето 
мислењето дека водата е лековита, односно лекува главоболка и рани на телото.

За главната чешма во Бели е каптиран карстен извор кој се наоѓа неколку метри 
погоре во самата река. Чешмата има два чепура за полнење вода за пиење на луѓе-

то и голем јалак за поење на стоката со вода.
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Во селото има четири чешми (чешмата во Долното маало, главната чешма во средината на 
селото, чешмата во Горното маало, позната како Баба Ружин кладенец и чешмата во Војво-
дик), но сите тие освен главната чешма се со слаба штедрост. По воведувањето на водоводот 
тие се запуштени, а онаа во Долното маало и не се користи. Освен Трканска Река која проте-
кува во западниот дел на атарот, други речни текови нема. Биски дол или како што белани во 
селото го викаат Река и Тупанец се долови во кои водата во летниот период пресушува. Затоа 
наводнувањето на земјоделските култури, особено на лозјата за кои во минатото тешко се 
обезбедувало вода и за прскање, отсекогаш претставувало насушна потреба.

Дабот во локалитетот Дабје, кој поради староста и верувањето кај народот 
дека има религиозно значење, е ставен под заштита на законот. Ноќта помеѓу 4 
и 5 јуни 2012 година во него удрил гром кој во голема мера го оштетил, така што 

сега тешко може да се оправи.

фото: Љубинка Ајтовска

Растителниот свет исто така е во тесна зависност од геоморфологијата и геолошкиот состав на 
теренот, потоа од климата и развиеноста на хидрографијата. Вегетациските карактеристики 
укажуваат на постоење големи површини под тревна вегетација, додека шумската вегета-
ција малку е застапена. Така од 1550 ха вкупна површина на атарот, 900 ха се под пасишта. 
Тоа се ридски пасишта на кои во летниот париод тревата во значајна мера се исушува, а на 
варовитиот терен ридовите остануваат потполно голи. На ридовите составени од вулканско 
земјиште доста е присутен трнот драка, кој освен за огради, не е употреблив за ништо друго и 
ја смалува употребливоста на пасиштата. На чукарите во северниот дел на атарот, пасиштата 
се почисти, но и тие во летниот период страдаат од суша. На Сламерник, во високиот дел, се 
сретнуваат и ретки дабје. Од дабовите дрвја најмаркантен е Дабот во местото Дабје, коешто е 
претворено во верски и рекреативен центар.

Шумската вегетација се јавува во северниот дел на атарот и тоа во Раковик и во сливот на Тр-
канска Река. Се манифестира во вид на ниски шуми и грмушки. Се јавува на осојните страни, 
а нејзини главни претставници се: габерот, леската, јасенот и дренот.

Во Матичник и на падините на Војновица, при крајот на минатиот век вештачки е подигната 
и борова шума. Досега таа добро опстојува, меѓутоа често страда од болеста боров четник, 
поради што ѝ е потребна и посебна заштита.

Од животинскиот свет, најраспространети се зајакот, лисицата и јазовецот, како и еребицата 
камењарка. Во периодот на остри зими, од високиот дел на Осогово, до селото, знае да се 
спушти и волкот и да нанесе штета на овците во трлата.
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сЕлОтО бЕли низ 
аРхЕОлОГиjата и истОРиjата

Археолошки локалитети и артефакти

К
очанската Котлина со својата погодна клима и геоморфо-
логија, долж средното течение на реката Брегалница ги 
задоволувала главните предуслови за богата материјал-

на, духовна и културна историја, од времето на првите култур-
ни заедници па наваму. Изминатите епохи оставиле видливи 
траги од својот стопански, културен и духовен живот во целиот 
регион. Како и во поголемиот дел населени места во Кочанската 
Котлина, така и во Бели, животот за човекот започнал многу рано од 
најстарите временски периоди. При формирањето на основната слика за 
најраните населувања на овој простор, се искористени општите сознанија 
за Кочани и Кочанско дополнети со информациите од рекогносцирањата, 
случајните наоди и местоположбата и климатските погодности за најраните населувања.

Според досегашните сознанија потврдата за најраните форми на живот во непосредната око-
лина на селото се наоѓа во оолитската структура на варовниците, формирани во периодот 
на горниот еоцен, од кога се забележани најраните сочувани фосилни остатоци од езерскиот 
жив свет. Најголемата концентрација на фосили е видлива помеѓу локалитетите Рамна Ши-
рина и Гунтера во Реката.

Материјалните докази за каменото време во сите негови поделби од палеолит до неолит се 
прилично скромни, а добиени се по пат на рекогносцирања и случајни наоди. Најстарите, засега 
забележани, потврди за населувања, потекнуваат од периодот на неолитот. При рекогносци-
рањата, вршени од страна на Апостол Керамитчиев во 1978 година, на едно зарамнето плато 
северозападно од селото е потврдено присуство на материјални остатоци од неолитот. Открие-
ниот материјал културно се поврзува со амзабегово-вршничката културна група.

Локалното население наведува информации за поголем број локалитети кои нудат архео-
лошки артефакти од теренот кои, засега, во недостаток на научна потврда, се земаат со одре-
дена резерва, барем што се однесува до местото на наодот. Бидејќи движниот наод сам по 
себе ги определува нивните временски и културни рамки.

Од особено значење е богатиот гробен прилог, откриен североисточно од селото. Истиот е 
понуден на Музејот на Македонија, а составен е од вредни керамички садови со мат сликање 
на комбинирани геометриски мотиви. Освен тоа вкупниот наод содржи и предмети од метал: 
лабриси и бронзени игли, карактеристични за преодниот период, односно преминот од 
бронзено во железно време. Периодот на последните големи придвижувања на предисто-
риските популации.

Бурните историски настани кон крајот на XIII и почетокот на XII век пр. н. е., го заокружуваат 
процесот на формирањето на палеобалканските народи во централно-балканските просто-
ри, а, помеѓу останатото се карактеризираат и со сè помасовната примена 
на железото. Токму овој период се поврзува со случајниот наод откри-
ен во м.в. Ората, североисточно од Кметското маало, во непосредна 
близина на локалниот пат за селото Лешки. Според кажувањата на Тоде 
Митев, во  м.в. Ората е откриен богат материјал изработен од брон-
за, веројатно гробен прилог, составен од 12 парчиња метални 
прилози.

Меѓу нив е и едно мало бронзено сатче, сопственост на 
Музејската збирка од Кочани, со вертикална држалка, која 
започнува од најширокиот дел на садот и се спојува со засече-
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ниот врат. Чест гробен прилог, карактеристичен особено за споменатиот временски период 
на локалитетите по течението на реката Брегалница, во научната терминологија познати уште 
и како „македонски бронзи“.

Периодот на антиката се карактеризира со зачестени преуредувања на војската. Во тесна вр-
ска со тие историски настани е концентрацијата на утврдени места во Империјата. Во почето-
кот тоа биле само воени утврдувања, а подоцна започнале сè повеќе да попримаат и цивилен 
карактер, со што многу го надминале бројот на воените. Локалитетот Тодорица е едно од по-
веќето наоѓалишта од овој временски период во околината на селото. Се наоѓа северозапад-
но од селото, на надморска височина од 605 м. со релативна висина од 80 м.

Расположен е на мало зарамнето плато со димензии од 55 х 80 м, кое се издига на благо возвише-
ние помеѓу Тркански и Бањски дол. Првите записи за ова наоѓалиште потекнуваат од 1964 година 
од страна на Апостол Керамитчиев при неговата опсервација на Осоговскиот регион. Во тие прели-
минарни рекогносцирања на теренот, тој забележал и дека на теренот се видливи темели од црква, 
што не претставува осамен случај токму за утврдувањата од овој временски период, кои честопати 
од чисто воен карактер добивале и цивилни карактеристики. Подетални информации за него доби-
ваме од Иван Микулчиќ. На врвот се издвојува мал акропол, обграден со ѕид со малтер. Внатре во 
одбранбениот простор се забележуваат остатоци од доцноантичка керамика. Тоа го категоризира 
како крајпатна стража на претпоставената траса од патот Scaptopara Astibos. Во непосредната око-
лина ја споменува ранохристијанската делумно откриена црква, датирана помеѓу V и VI век.

На околните тераси е видливо мноштво фрагментирана садова грнчарија, питоси и градежна 
керамика. На истиот локалитет се среќава истовремено: неолитска,раноантичка и доцноан-
тичка фрагментирана керамика што укажува на долгиот континуитет на опстојување.

Северно - северозападно од селото на оддалеченост од 1,8 км., а источно од Тодорица е ло-
калитетот Градиште. Се наоѓа на 654 м надморска височина, на релативна височина од 200 м. 
За првпат податоци во пишувана форма се среќаваат кај Јован Трифуновски, кај него помеѓу 
останатото е забележано и дека на тоа место Саздо Стојменов од селото Бели ископал голем 
“земјен ќуп”. Локалитетот е расположен на висока чука со доминантен зарамент врв, околу 
кој и до ден денес се видливи остатоци од градби. Затвора површина со неправилна форма, 
со димензии 200 х 115/50м. Целиот споменат простор е покриен со големо количество фраг-
ментирана керамика.

Апостол Керамитчиев во археолошката карта на Р. Македонија го забележал као доцноантич-
ки каструм, а Иван Микулчиќ во Пописот на доцноантички утврдени места го сместил во 
графата рефугиум, а според материјалот го датирал помеѓу III –IV век. Според неговото виду-
вање овде би можела да биде сместена и контрола врз локален пат во Осоговието.

Локалитетот Војновица е следното доцноантичко утврдување во низа северно од селото. 
Се наоѓа на 4 км оддалеченост од селото, во непосредна близина на локалниот пат што 
го поврзува Бели со соседното село Лешки. Тоа се наоѓа на највисока точка од 897 м н.в. 
Доминира над целиот простор. На повеќе локации во нивите на терасестите површини се 
откриени остатоци од градби. На локалитетот биле откриени триесетина гробови со кон-
струкција на циста од камени плочи. Откриени се повеќе монети ковани помеѓу II и VI 
век, евидентирана е како римска населба. Не е исклучено дека локалитетот дополнително 
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бил зајакнат со кула стражарница која била поставена на југ од локалитетот на потегот во 
правец кон селото Бели, покрај самиот пат. На м.в. Меаничката, со рекогносцирања се 
потврдени остатоци од постара градба, а нејзината поставеност упатува на претпоставката 
за можност од поставување кула стражарница, во функција на заштита на самиот лока-
литет Војновица, кој од северната страна е природно заштитен, додека од јужната е лесно 
пристапен.

Јужно од него со рекогносцирање е потврдено постоење од уште еден археолошки локали-
тет меѓу локалното население познат под називот Суата Чешма, каде водата за пиење била 
спроведена од изворот по стари керамички „ќунци“. Последните два споменати локалите-
та имаат комуникација со утврдувањето Шилест Рид, на северната периферија на Кочани. 
Ј.Трифуновски споменува уште едно наоѓалиште, локалитетот Војводик кое го поврзува со 
средновековни елементи, барем според називот.

Во последните неколку децении од XX век, со помош на интердисциплинарни проучувања 
се прави обид за еден вид усогласување, односно поврзување на археолошките откритија 
со проучување на фолклорот, со сочуваните усни преданија, со кој поверодостојно би се 
формила крајната слика за паганските култови и обреди и нивните светилишта и храмови. 
Сликата за с. Бели, во минатото, ќе биде некомплетна доколку во нашиот осврт го занема-
риме локалитетот, пошироко, меѓу народот познат како Кај Дабо или помеѓу населението 
од с. Бели уште и под називот Дабјето. Основните показатели во врска со овој локалитет ќе 
бидат насочени во фолклорот и семиотичкиот пристап кон значењето на одредени појави 
и феномени кои се задржале во духот на овдешните жители сè до денес. Самиот топо-
ним Кај Дабо или Дабо и позицијата  што ја зафаќа, на висок доминантен рид, асоцира на 
почитување или негување на култот кон словенскиот врховен бог Перун. Во непосредна 
околина се наоѓаат неколку култни места, денес со христијански карактер. На самиот врв, 
постоела дабова шума, од каде и потекнувал топонимот Дабјето, сега   е сочуван само 
неколкувековниот даб, кој според направените анализи од Природнонаучниот музеј се 
проценува на старост од околу 7 века, веднаш до него е црквата посветена на св. Илија. 
Во подножјето од северозападната страна е црквата посветена на Огнена Марија, а малку 
подалеку на веќе споменатите локалитети Тодорица и Градиште, постоеле остатоци од ста-
ри црковни градби.

Во старите руски извори од XIV и XV век се споменува горење на дабова шума во чест на 
врховниот бог Перун, а зборот перун од руски и полски се преведува како – гром. Недвос-
мислена е поврзаноста помеѓу култноста на самото место и неговата поврзаност со св. Илија 
громовникот, која е пренесена преку негување на споменатиот култ и сегашните култни мес-
та со христијански предзнак.

Најблиску до денешното село, на самата западна периферија е м.в. Црквиште. Со траги од 
мала еднобродна црквичка, врз чии темели во поново време е обновен и изграден современ 
објект посветен на св.Петка со димензии 4х2 м.
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бЕли низ истОРиjата

Формирање на селото

Б
ели е старо село. Најверојатно е формирано уште пред средниот век. Многу се проши-
рило со спуштање на населението од населбите кои егзистирале во повисокиот дел од 
атарот. Од археологијата е познато дека на Војновица постоела населба уште во римски-

от период (3.175-176). Остатоците од градежен матерјал (керамика) во локалитетите: Тодо-
рица помеѓу Трканска и Банска Река, Чешмата западно од Војновица, каде при пробивањето 
на патот за Пониква е откриен стар гроб, а и самото име Чешмата зборува дека во нејзината 
околина некогаш имало населба, потоа, Бунарчето во Раковик и околината на Суата Чеш-
ма, помеѓу Крушите и Ерџелија, каде во својата нива Славко Ушачки орајќи извадил повеке 
ќумци за водовод по кој вода до населбата е доведувано од изворот кај Ливадата. Овде во 
мутовската нива на Цуцките при пробивањето на споменатиот пат за Пониква е откриен стар 
гроб, а во Гуцовата нива е откриен голем земјен ќуп.

Сите тие наоди, особено населбата кај Суата Чешма во која имало изградена водоводна канали-
зација, јасно потврдуваат дека овде не само што постоеле населби, најверојатно уште во раниот 
среден век, туку тие населби за тоа време биле современо уредени. На истата таа линија, во 
северозападниот дел на атарот е и Градиште, кое според остатоците од тврдина и археолошките 
наоди, меѓу кои и еден поголем земјен ќуп кој во својата нива го открил Саздо Модрачки и долги 
години потоа го чувал дома, наведува на заклучок дека покрај отворените населби, постоела и 
утврдена населба како засолниште во војни за населението од Бели и околните помали населби. 
Ридот на кој е подигната тврдината има положба која самата природа ја предодредила за насе-
лување и заштита на населението од напади и пљачкосувања, особено во немирни времиња, 
бидејќи пристапот до тврдината од три страни скоро е невозможен.

Од анализата на старите патни правци се забележува дека сите овие населби, преку месноста 
Раковик, директно комуницирале со населбата Градиште во Кочанска Река. По тоа може да 
се констатира дека тие постоеле истовремено кога егзистирала и поголемата утврдената на-
селба кај денешното вештачко езеро Гратче. Според едно предание кое се раскажува во Бели, 
селото настанало по уништувањето на Градиште. Тогаш од Градиште се иселуваат три фиса 
кои се разделуваат и основаат три села: Бели, Нивичани и Пантелеј.

Немаме истириски извори од кои ќе се види кога населението од овие населби се повлекло на 
југ кон денешното село. Но, сигурно е дека првата положба на Бели била во околината на мес-
носта Црквиште, над главната селска чешма. Тука и денеска се гледаат остатоци од некогашната 
црква „Св. Петка“, која имала слава на Петковден и на чии темели е изградена мала, но убава 
нова црквичка. Ако се погледне формирањето и преместувањето на населбите и населението 
од Чешмата кај Војновица, Тодорица, Бунарчето, Суата Чешма и Градиште, денешното село Бели, 
низ вековите во минатото било собиралиште кое го апсорбирало населението од овие мали рас-
прскани населби. Постои предание дека жителите од Кметското маало се доселиле од населбата 
кај Суата Чешма. Тоа го потврдува фактот што во околината на Суата Чешма на релтивно мал 
простор и денеска имаат ниви сите фамилии од ова маало. Ако се тврди според сопственоста на 
нивите, за Горното маало може да се констатира дека повеќе семејства се дојдени од некогаш-
ната населба кај Војновица, бидејќи целата Војновица е во сопственост на Лагоската фамилија. 
Поради немање конкретни податоци, тешко може да се дефинира и  да се следи времето на 
преселување и формирањето на денешното село Бели, па ниту неговиот подоцнежен развој. 

Историски податоци говорат дека Кочанско, а со тоа и селото Бели во предисторијата влегувале 
во Пејонската држава. Во текот на римското владеење, било во провинцијата Тракија, а во III век 
во провинцијата Средоземна Дакија. Во V век било дел од Втората Македонија. Во IX век потпад-
нало под бугарска власт. Влегло во кнежевството на кнезот Борис (852-889) и Симеон (893-927). 
Со создавањето на Самоиловото Царство бугарската власт била елиминирана од кочанската об-
ласт. По пропаѓањето на ова царство во 1018 година, кочанската област станала дел од  Визан-
тиската држава, а од XIV век до првите децении на XX век влегува во Отоманската држава.

Бели во турскиот период

И
ако е најблиско село до Кочани за време на вековното турско владеење, во Бели немало 
посебно турско влијание. Дали е поради пасивноста на теренот, бидејќи Турците имале по-
атрактивни места за егзистенција или поради слогата на месното население, Бели давало 

отпор на исламизацијата. Има повеќе раскажувања како е исламот се обидувал да навлезе, но 
со жилавоста на тогашното население успеало да се зачува од турските влијанија.

Во времето на Турската Империја, населението плаќало даноци изразени во пари и натурал-
ни давачки и работа. Даночни задолженија добивале семејствата, неженетите а работоспо-
собни мажи и вдовиците. Овој данок е наречен испенџе. Во XIV и XVI век  изнесувал по 25 
акчиња годишно за старешините на брачните заедници и за неженетите, додека износот на 
вдовоците зависел од нивната материјална положба, така што побогатите давале по 25, а 
бедните само по 6 акчиња годишно.
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Од историјата е познато дека во XVIII век во Македонија се јавува ајдутството како отпор про-
тив насилството од Турците. Одредени белани познати по својата непокорност се приклучиле 
на тоа движење. Меѓу нив познат со своја дружина бил Петко со прекар Черго. Во врска со 
дејствувањето на неговата дружина, професорот Трифуновски собирајќи пдатоци за Бели го 
забележил следното: „Черго имал дружина со која хајдукувал десет години. Напаѓал и пљач-
кал богати Турци, но и Македонци – им ставал вжештени вршници. Во неговата дружина бил 
и еден муслиман од Калиманци. Тој му кажувал на Черго кои Турци биле богати. Заради тоа 
поедини богати Турци биле приморани да ги напушат селата и да се преселат во Кочани. Некој 
Елмаз-бег, кој имал исто така ајдучка чета, се судрил со Черговата дружина во селото Лаки. Ја 
победил дружината на Черго и во Кочани ја донел неговата глава и уште 6 глави од неговите 
другари. По тој повод кочанските Турци приредиле големо славење“ (5,59).

Немирниот дух белани го манифестирале и преку учеството во востанијата и борбите што ги 
воделе другите народи за слобода. Некои од нив имале и офицерски чинови и во боишта-
та се покажале многу борбени. Таков бил беланецот Ѓорѓи Андонов, (Капетан Ѓорѓи). Тој бил 
капетан на голема единица во Руско-турската војна во 1878 година. Заедно со Дедо Ило Ма-
лешевски и Ѓорѓи Пулески. Се бореле на страната на Русите и од рускиот цар е одликуван со 
орден за храброст – „Св.Ѓорги“ од IV степен.

Во своето револуционерно минато Бели дало и жени херои, кои носени од желбата да го пока-
жат своето револуционерно дело и својата национална определба. учествувале во отпорот про-
тив Турците. Таква била беланката Зора Стефанова Андова, која во бунтувањата против турската 
власт зема активно учество заедно со мажите од село Бели. Таа во 1905 година, по убиството 
на Никола Карев кај меноста Свиланово, близу село Рајчани-Кочанско, успеала да сокрие еден 
борец од четата на Карев, кој тие денови турскиот аскер го барал и под дрво и под камен. Зора 
комитата го сокрила од Турците во својата куќа завиткувајќи го во черга од рогозина.

До 1890 година христијанското население во Кочани ја признавало Бугарската егзархија. Во 
таа година настанува поделба меѓу граѓаните. Повод за тоа дал Скопскиот владика Теодосиј 
кој бил егзархист. Тој го разрешува дотогашниот старешина во Кочани, поп Димитрија и на-
значува друг. Налутен, поп Димитрија се одвојува од Егзархијата и повлекува со себе 40-50 
фамилии. Со нив образува србоманска партија и отвара српско училиште. Освен од градот, со 
поп Димитар се приклучиле и 20 фамилии (куќи) од селото Бели, а 30 останале со Егзархијата.

На 9 ноември 1909 година при претресот во куќата на Ѓорѓи Стојанов од Бели е најдена пушка 
мартинка. При тоа настанале престрелки во кои е убиен кметот и брат му. Селото е запоседна-
то со војска (турски аскер) и 30 селани од Бели се затворени и измачувани. (Дебарски глас, 
година 1, бр. 34, од 21 ноември 1909 година, стр. 3)

Постоењето на повеќе цркви од дамнина, како Тодоровци, Градиште, црквата „Св. Петка“, „Св. 
Спас“ се величело христијанството и православието. Црквата и вербата во бога биле најголемиот 
чувар на населението. Кон крајот на турското владеење со појава на пашибозукот, веќе е почув-
ствувано турското самоволие. За време на Балканските војни со губење на териториите што ги 
имале Турците, почнале осветите на недолжното население. Во октомври 1912 год., со изговор 
дека во Бели се јавуват комити е извршен еден свиреп масакар. Очевидци кои на неколку пати 
имат сликовито раскажувано и трагите кои денес постојат е следното: Во раните утрински часо-
ви селото е сардисано од турскиот аскер под изговор дека се бараат комити. Влегуваат во секоја 
куќа и возрасни мажи кои не успеале да се сокријат биле фатени и врзани, вкупно 13 меѓу кои: 
Божин Стоилов, Бано Гацов, Даниел Славков, Михаил Атанасов, Никола Мијалов, Манасие Злата-
нов, Мино Донев, Постол Михајлов, Коцо Трајчов, Јованче Јованковски и Моне Лешки.

Претепани под закана на ножеви и пушки се поведени на крајот од селото во местото Белски 
воденици, на течението на Трканска Река или точно на местото каде се влева Воланска во 
Трканска Река  е извршено стрелање на наведените лица. Откако паднале смртно погодени 

Трајан Јованов - Дурито од село 
Бели, Кочанско, деец на ВМРО 

(Во сликата е забележено дека загинал 
во Калиманци, а по кажувањето на 
белани загинал на Косовка кај Кочани)
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за секоја сигурност е извршено и масакрирање со ножеви. Откако еден од  паднатите селани 
видел дека му доаѓа крајот, станува и на посебен и спектакуларен начин побегнува со што се 
спасува од сигурна смрт, па така останал жив сведок на овој громорозен чин.

Спомен-плочата на која се испишани имињата на овие луѓе се наоѓа во манастирот „Св.Илија“ 
и е споменик за денешните генерации.

Со завршувањето на Третата балканска војна, по познатите битки на Цера и Говедарник, со 
победата на бугарската војска делот од Македонија потпаѓа под бугарска власт, т.н. бугарско 
владение. Тогаш почнала и регрутацијата и служењето во бугарската војска. Со почетокот на 
Првата светска војна од 1914 до 1919 година, многу возрасни мажи биле учесници во позна-
тиот Солунски фронт и многу од нив имаат раскажувано за маките на планината Беласица, на 
Кожув Планина и на Кајмакчалан. Со завршување на Првата светска војна и со потпаѓање под 
српска власт, почнува движењето во Македонија против српската власт потпомогнато од бу-
гарската власт. Тогаш се јавува комитското движење, комити и од Бели кои биле обучувани во 
посебни логори во Бугарија и во Австро-унгарија се враќале во Македонија и во кочанскиот 
крај како диверзанти во борба против српската власт. Тогаш почнува и теророт во Бели за 
време на српското владеење кој остава повеќе траги. Во 1925 год. познатиот комита Трајан 
Јованов-Доритски е убиен во местото Косовка на свежо ископан гроб, стрелан и закопан на 
самото место.

Тодор Александров со комити во околината на Кочани. Во четата на војводата 
Стефан Караџов од Бели се Мите Каракашо и Трајан Дурито

Во 1927 година на 8 ноември, ден Митровден е извршено минирање на железничката 
линија на надвозникот во Кочани, во месноста Косовка, од страна на комити потпомог-
нати од месното население од тогашниот кмет Јордан Шопов-Кметот. Минирањето било 
забележано бидејќи во тоа време паѓало снег, па по самите траги било утврдено местото 
на минирањето и местото на движењето на учесниците. По долго испитување е утврдено 
дека еден од учесниците е тогашниот кмет Јордан. Во почетокот на јануари во 1928 година 
на пазарниот ден пред Божик Јордан е фатен, затворен и ѕверски мачен. Учесниците не ги 
кажал, но тој на најѕверски начин е убиен и целосно масакриран на 38-годишна возраст 
во местото Смрекова Глава над Кочани, од страна на српските џандари и српските предав-
ници. Со тоа е внесен страв и несигурност кај населението во Бели. Настанот бил пренесен 
насекаде во тогашните медиуми во Европа за што сведочи и Францускиот весник „Фигаро“, 
во кој било запишано најшироко за теророт во Македонија. Еве како е опишано неговото 
убиство во трудот: „Нови доказателства за варварствата в Македония“ Н. 466 от 1 мај 1928 
год. „На 3 април во селото Бели, Кочанско, е нападнат и убиен кметот на селото Јордан 
Димитров Шопов кога се враќал од градот Кочани. Бил заклан со секира откако пред тоа 
му ја отсекле едната рака, а потоа главата му била делена како лубеница.“

Со избивање на Балканските војни 19 лица од Бели се доброволци во Македонско-одрин-
скиот одред. („Македонско-одринско ополчение 191 од 1913 година личен состав“. Главно 
управление на архивите, стр. 829).

Помеѓу 1914 и 1915 година дел од белани биле мобилизирани во бугарската армија, која 
војувала против српската армија. Во таа војна од Бели загинале следните 9 лица: Мирчо 
Арсов, Саве Манасиев, Стојан Коцев, Гаврил Банов, Поп Стојо Кирилов, Бисера Митева, Гајка 
Попкирилова, Коце Цебов и Апостол Постолов.

Во револуционерното движење на ВМРО во кочанскиот крај значајно место има и кочан-
скиот војвода Димитар Христов Каракашов (1876 – 1944). Тој најголемиот дел од својата 
револуционерна работа ја реализирал во Кочанско и Осоговијата, а од 1922 година кога бил 
прогонет од овие краеви, својата револуционерна дејност, за идеалите на ВМРО, продолжува 
да ја остварува во Бугарија, населувајќи се во градот Ќустендил. За Мите Каракашов (кој е 
познат кај постарите жители како Белски, односно кочански војвода) историјата засега малку 
ни открива. Сепак,  и од скромните податоци може да се забележи дека станува збор за зна-
чајна револуционерна личност од редовите на ВМРО во кочанскиот крај.

Од биографијата на војводата Мите Каракашов бележиме: роден е во 1876 година во ко-
чанското село Бели, од татко Ристо и мајка Велика, во сиромашно селско семејство кое се 
занимавало со сточарство, но и со земјоделска работа, аргатувајќи по нивите низ плодното 
Кочанско Поле.
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Својата револуционерна работа Мите Каракашов ја започнал пред Илинденското востание, 
приклучувајќи се на револуционерните чети на ВМРО кои крстосувале низ Кочанско. Сора-
ботувал со четата на Атанас Бабата од Кратово, како и со револуционерите од овој крај: Стојан 
Мишев од Штип и Славчо Абазов од Злетово, како и со четата на Ефрем Чучков која често 
поминувала низ Кочанско.

Кон крајот на јануари 1896 година во Солун е организиран првиот општ собор на сите видни 
работници во организацијата (се мисли на ВМРО) на кој се изработува уставот на ВМРО. Тоа 
е време на проширување на мрежата на револуцуионерни организации на територијата на 
Македонија. Во Кочанско се посветувало посебно внимание на собирањето оружје за пот-
ребите на ВМРО, за која цел кон крајот на 1897 година во месноста Саблерски колиби на 
Осоговските Планини е отворена и првата работилница за бомби.

Токму со оваа дејност е сврзана и активноста на Мите Каракашов, веќе искусен војвода и 
револуционер од селото Бели. За својата револуционерна активност во 1906 година е осуден 
на 10 години затвор од кои поминува само шест, до 1912 година и тоа во Скопскиот затвор. 
По враќањето во Бели од 1912 година најпрвин станал кмет на селото, со што работи на по-
масовно организирање на четите на ВМРО со луѓе-борци од овој крај.*

Мите Каракашов 

Не можејќи да ги издржи притисокот на српските власти врз него, Мите Каракашов со се-
мејството се сели во градот Ќустендил, Бугарија. Со себе ги води сопругата Стоја и децата Тана, 
Јорданка, Благој и Бона. Тоа се случило во пролетта на 1922 година, кога Каракашов со не-
колку коњи и со скромен дел од покуќнината заминува далеку од родниот крај, носејќи го со 
себе своето семејство.

Во новата средина Каракашов ја продолжил својата револуционерна борба, бил доследен 
продолжувач на идеалите на ВМРО за кои ќе го положи животот, убиен од агентите на бу-
гарската власт во април 1944 година, во месноста Бобов Дол во непосредна близина на Ќус-
тендил, заедно со уште двајца негови другари. Неговиот гроб и гробовите на неговите двајца 
другари долги години  не биле познати, но според кажувањата на видни членови од ВМРО 
бил посочен неговиот гроб и извадени посмртните останки и погребани на Ќустендилските 
гробишта во Бугарија.

Подоцна, дел од неговото семејство се враќа во Кочани, меѓу нив и ќерката Јорданка која не 
можејки да се помири со суровата судбина дека нејзиниот татко исчезнал (така му било соопш-
тено на семејството во Ќустендил, пролетта 1944 година), Јорданка на 21 април 1945 година до 
Околискиот суд во Кочани поднесува барање да се преиспита исчезнувањето на нејзиниот татко 
Димитар Христов Каракашов или пак да се донесе решение  да се прогласи умрен.

Со решение број 449 од 12 мај 1954 година Околискиот суд од Кочани ја известува ќерката 
Јорданка дека нејзиниот татко Димитар Христов Каракашов од село Бели исчезнал во 1944 
година во настаните кои биле последица на воените дејствија.

Тагата и болката по родителот биле големи, но вистината за неговото свирепо убиство, што 
ја дознале дури подоцна, во време кога и границите со Бугарија биле затворени, станале 
уште поголеми. Во бугарските архиви веројатно постојат многу значајни податоци за рево-
луционерната дејност на Мите Каракашов, што ќе фрлат нова светлина на настаните и случу-
вањата од илинденскиот и перидот по него.

Во негова чест и негов спомен неговите најблиски заедно со жителите од селото Бели, на 
патот кон Пониква подигаат спомен-чешма за Мите Каракашов што и денес му пркоси на 
времето, чувајќи го споменот за кочанскиоит војвода кој со својата чета при престојот во 
Кочанско и Осоговијата честопати се одморал и пиел од студената изворска вода во оваа 
месност која го добила името Каракашка чешма.



... едно од наjстарите села во кочанскиот краj

34 35

*******

*Сеќавања на Јорданка Кацарска и Ванчо Кацарски, (ќерка и внук на Димитар 
Каракашов), Кочани 2006 година

Со започнување на Втората светска војна до 1941 год. Македонија потпаѓа повторно под 
бугарска окупација, т.н. второто бугарско. Регрутирани се сите момчиња стасани за војска 
во тогашната бугарска армија во најосетливите родови со што е влеано страв на тогашните 
војници за силата на бугарската армија и бугарската држава.

Со капитулацијата на Бугарија од 9 септември 1944 год., тогашните македонски војници се 
регрутирани во бугарска војска како ослободители против германскиот окупатор меѓу кои 
голем број биле од Бели. Тие  учествувале во ослободување на тогашните градови од Делчево 
до Скопје. Голем е бројот на учесниците од самото село во ослободувањето на Југославија во 
14 Македонска ударна бригада и на Сремскиот фронт, или вкупно 22 регрутирани војници од 
Бели со претходно искуство од српската и бугарската армија.

При учеството на Сремскиот фронт дел од нив биле потешко или полесно ранети, а еден од нив, 
Стефан Сане Соколов загинал на самиот фронт на Врполе. Како учесник во војната мегу нив Стефан 
Коцев Јованчев умира како последица од војната во воената болница во Скопје. Јордан Секула заги-
нува во својот дом во Бели погоден од минофрлач од германската војска од Сламерник.

Од остатоци на нагазни мини и други експлозивни средства две деца го имаат изгубено 
својот живот во местото Сламерник и тоа Тодор Божинов Пашко и Драган Стојанов Шотовски.

Каркашка Чешма

Бели во годините по Втората светска војна

Б
ели, кое и така било сиромашно, од војната излегло уште посиромашно. При крајот на 
војната, на блискиот рид Сламерник на кој Германците биле утврдени, се водела жестока 
битка. Дел од населението се засолнало во соседното село Лешки. По војната се вратиле 

во своите домови, но сиромаштијата била присутна во секое семејство. За да преживеат биле 
принудени да одат како аргати во Кочанско Поле. Државата им понудила да обработуваат земја 
во во Мојанска Бара која е оддалечена околу десет километри од селото. Белани ја прифатиле 
понудата и скоро сите возрасни жители оделе секое утро до Мојанска Бара и навечер се враќале 
во селото. Со тоа животот не им се подобрил, напротив им станал уште понеподнослив.

Еден настан придонел и од власта да бидат запоставени. Имено сите околни села влегле 
во колектив и формирале селски работни задруги. Белани тоа не го прифатиле. Притисокот 
од страна на државата за да се формира задруга траел подолго време. Во 1948 година На-
родните одбори во сите околии донеле одлуки во сите села во земјава со ангарија да бидат 
изградени задружни домови. Во селото Бели нема изградено задружен дом иако за него 
била обезбедена локација во близината на селските гробишта, локацијата била расчистена 
и била поставена основата. Понатаму не се продолжило. Селаните се откажале од намерата 
за негова изградба. За тоа како се одвивало „убедувањето“, раскажува еден од учесниците, 
активисти од страна на државата, Миле Вардарски подоцна познат универзитетски професор 
на Правниот факултет во Скопје:.„Ме одредија од страна на Комитетот, да појдам во Бели да 
ги убедам белани да влезат во задруга. Отидов во Бели и вечерта, на договореното време се 
собраа во школото речиси сите мажи од селото. Почнав да ги убедувам за користа од форми-
рањето на задругата и сите со внимание ме следеа. Мислев дека со успех ќе ја завршам до-
верената задача. Меѓутоа, одеднаш некој ја изгаси гајзената ламба и настана импровизирана 
тепачка, едвај глава спасив. Се вратив во Кочани и во Комитетот реков дека јас во Бели не 
одам оти таму задруга не може да се формира. За неуспехот бев политички критикуван, ама 
и белани долги години потоа, од страна на власта не беа прифатени за подобни“, раскажува 
Вардарски. (на А. Стојмилов настанот лично му го раскажал професорот Вардарски).

За економската состојба на белани, колку тоа било негативно, толку подоцна се покажало 
дека е позитивно. Во целата Кочанска околија, Бели останало единственотото село кое не 
влегло во колектив. Поради тоа од страна на власта, доаѓале одредени консеквенци. На при-
мер, долги години селото не било приклучено кон електромрежата. Па и кога им било доз-
волено да се приклучат, тоа не можеле да го направат од Кочани од каде што било полесно, 
туку морале да го прават од соседното село Тркање, кое е и подалеку а и теренот е многу 
потежок. Меѓутоа, белани успеале да ги сочуваат во сопственост нивите и посебно стоката, 
која во селата што формирале задруги била потполно уништена.
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Белско - трканската „војна“ и последиците од неа

С
оседството (комшиите) ти се судбина, среќа, рекол народот. Добро е да ти е комшијата 
богат, но богатиот е наметлив па се јавува „завид“. Тркање, најсоседното село со најдолга 
граница на атарот е токму тоа. Економски стоело многу подобро. За обработка на нивите 

со афион ги користеле аргатинките од село Бели. Но, по трканските ниви освен афион се раѓа-
ла и љубов, така што многу девојки се мажеле за момчињата од селото Тркање. Овие женид-
би зеле таков размер така што ретко во која куќа во Тркање немало невеста од Бели. Револтот 
меѓу машката популација во Бели сè повеќе се зголемувал од фактот што многу момчиња 
од Бели останале вечни ергени. Па како што и за многу војни жените биле причина, така и 
белани заклучиле: само со војна (со тепање) можеме да си ги одбраниме нашите девојки.

Како повод за „војна“ послужило наводно нерешеното прашање за атарот меѓу двете села. 
Во спорниот атар меѓу двете села белските земјоделци ораат дел од атарот на селото Тркање. 
На вториот ден Велигден (понеделник) 1946 година, трканци своите стада организирано ги 
испасуваат во новоизораните ниви. Најголем број од селаните од Тркање, меѓу кои и жени со 
белско потекло излегле на местата Гашник, Дуња и Лебник за со сила да го присвојат спор-
ниот селски атар. Фитилот бил запален, белани како да го чекале тој момент, па уште поор-
ганизирано, со жените дури, пошле на долгоочекувата „војна“. Главната „битка“ (со стапови, 
камења и вили) се водела на местото ’Рѓава вода на Лебник. Каменувањето и меѓусебните 
навреди траеле со часови. Откако се пошло на „јуриш“, трканци попуштиле и се дале во бег-
ство. Бркајќи ги неколку километри кон нивното село, белани биле решени да влегуваат и во 
самото село Тркање. За злото да не биде поголемо, на патот што води до Нивичани, Пантелеј 
и Пониква работела војската од тогашната ЈНА со своите старешини. Зачудени од глетката и 
од тоа што се случува, застанале помеѓу „завојуваните страни“ и насила ги разделиле. При-
сутните офицери јавно се прашувале, која е оваа сила и кој е овој гнев кој се искажува на 
ваков начин. Онаму каде што завршило насилството, на патот за Нивичани, тука останува и 
границата на атарот меѓу двете села до денес.

Но, секоја војна има последици, па било токму она кое белани и очекувале дека ќе се случи. 
На селскиот собир „паѓа“ тешка клетва: која девојка од селото ќе се мажи во Тркање - „нека се 
сели од Бели, куќа ќе му се пали, нема да постои“. Тој завет траел 40 години. За толку години 
ниту една девојка од Бели не се омажила во соседното Тркање. Иако, имало случаи кога „срце 
сака, ама село не дава“ (има клетва да не даде).

тиП на сЕлОтО и РазВОj на 
насЕлЕниЕтО ВО нЕГО

Б
ели е типично ридско село од збиен тип. Се простира на две варовити ридинки и една 
пространа варовита скала. Составено е од пет маала: Горно, Средно, Долно, Кметовско 
и Ново маало. Варовитата ридинка на Горно маало започнува од Плевење и завршува 

кај Пералиштето во реката. Средно и Долно маало се на варовита ридинка која започнува кај 
Црквиште и завршува кај Скокот под црквата во Реката. Кметското маало е распослано на 
една пространа варовита скала која започнува од Ората и завршува во Реката. Сите тие маала 
се стари делови од селото. Новото маало е формирано по седумдесеттите години од минати-
от век. Неговите куќи се подигнати на исток од гробиштата покрај патот за Кочани.

Во историските извори селото првпат се споменува во едни турски документи од XVI век, 
поточно во Пописните тефтери од 1570/73 година (4). Бидејќи во нив се изнесени податоци 

Кметското Маало
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само за домаќинствата, се цени дека во Бели тогаш живееле околу 300 жители. Тоа било 
големо колку Тркање или Облешево, кои имале исто така по околу 300 жители. Населено 
било со чисто македонско православно население. Таа негова одлика и специфичност ќе 
го следи сè до денеска. Никогаш во Бели не се доселил или живеел, некој од друга нацио-
налност или вера.

Сè до крајот на турското владеење, за Бели нема поконкретни податоци. Одредени истражу-
вачи како Ј. Трифуновски, наведуваат дека околу 1780 година во селата од Кочанската Котли-
на владеела страшна колера (5, 36). Веројатно тагаш и населението во Бели доста настрадало 
од оваа болест и значително бил намален бројот на неговите жители.

Следниот податок за бројот на населението во Бели го сретнуваме кај В. К’нчов (7), а се одне-
сува за 1900 година. Тој наведува дека во таа година во Бели живееле околу 400 жители. Тоа 
било помало од Тркање (680 жители), но поголемо од Облешево ( 350 жители).

За тоа како се движел бројот на жителите во Бели во годините по ослободувањето од Тур-
ците до денес, веќе имаме реални податоци за сите години во кои се спроведувале пописи 
на населението. Од прегледот јасно се гледа дека од 1900 година па до 1961 година, особе-
но по 1945 година бројот на населението во селото, со одредени стагнации за време на Пр-
вата и Втората светска војна, е во постојан пораст. Бројот на жители достигнува максимум 
во 1961 година, кога во селото живееле 846 жители. Од таа година наваму, населението во 
Бели постепено се намалува, за да во 2002 година во селото остануваат да живеат скоро 
половина жители (466) отколку што живееле во 1961 година. Исто така се забележува дека 
во годините од 1991 до 2002 година, бројот на населението е стабилизиран на околу 470 
жители.

Година Бр. на жители Бр. на домаќинства
1570/73 300 -

1900 400 -
1948 706 -
1953 778 -
1961 846 130
1971 723 135
1981 481 129
1991 467 -
2002 466 -

Ваквото намалување на населението во Бели во подолг период, исклучиво е резултат на 
миграцијата во која се вклучило населението и тоа главно кон Кочани, каде формирале 

посебно Белско маало. Денешниот број на жителите не е резултат на природниот прираст, 
туку на механичкиот прилив, односно доселувањето на ново население од планинските 
села на Осогово. Затоа и бројот на домаќинствата е стабилизиран на околу 130 домаќин-
ства. Според националниот состав, Бели е чисто македонско село (Македонци се 100%). 
Бројот на младата популација е во прогресивно опаѓање, а претпубертетската популација 
изнесува едвај малку над 8%. Во последните две децении забележана е стагнација на 
бројот на населението, намалено е иселувањето, а намален е и бројот на мигранти од осо-
говските села, главно тоа е како последица на неосновање нови семејства (процентот на 
неоженети мажи во поодмината возраст е запрепастувачки висок). Селото Бели е типичен 
пример на таканаречената „бела смрт“ која ги разорува повеќето македонски села на по-
четокот на XXI век.

Професорот Ј. Ф. Трифуноски, кој селата во Кочанската Котлина ги проучувал во 1958, 1959 и 
1960 година, за селото Бели (5, 36-37) наведува дека во него како стари фамилии се сметаат: 
Мијовци (9 куќи) од Долното маало, Рајковци (8 куќи) во Средното маало, Шотовци (7 куќи) 
во Горното маало, Кметовци (6 куќи) и Поповци (3 куќи) во Кметското маало. За 11 фамилии 
и тоа: Столевци (11 куќи), Јанчевци (1 куќа) од Долното маало, Черговци (9 куќи), Косевци (13 
куќи), Кршовци (8 куќи), Мачковци (5 куќи) и Гулковци (3 куќи) во Средното маало, Дуритци 
(2 куќи), Лаговци (4 куќи), во Горното маало, Мутовци (2 куќи) и Каракаши (1 куќа) во Кмет-
ското маало, наведува дека се од непознато потекло. Меѓутоа, и за нив бидејќи не им познато 
потеклото, може да се тврди дека се стари фамилии. Само две фамилии и тоа Цековите (3 
куќи) и Лешките (2 куќи) во Кметското маало доселени од Лешки и фамилијата Шопови (3 
куќи) која потекнува од некој домазет доселен од селото Косбунар на Плачковица се сметаат 
за доселеници и спаѓаат во помлади фамилии. Според нашите истражувања и фамилијата 
Ашмети е доселена од Црвена Нива. Сите други споменати фамилии се стари фамилии кои 
овде живееле уште од времето на Турците. Тоа исто така недвосмислено потврдува дека се-
лото Бели е старо село.

Во втората половина на XX и почетокот на XXI век Бели е зафатено од силен миграциски про-
цес (силна емиграција, но и нагласена имиграција), така што денешната состојба на населе-
нието во селото е следната:

КметсКо маало

Кметското маало името го добило по некој дедо Негре кој бил кмет на селото Бели. Во ова 
маало постоеле следните фамилии: Ушаци, Мутовци, Џуневи, Лешки, Поповци, Каракаши, 
Кадрии, Јованчеви, Анастасови (Пистимиини, Метови, Цуцули) и Гуцови.
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УШаЧКИ:

СЛАВКО УШАЧКИ, жена Стојанка од Лешки

Пешо Ушачки, жена Горка од Јастребник, иселен во Кочани. Ристо Ушачки, жена Цвета од Јас-
требник, иселен во Кочани. Александар (Санде) Ушачки, жена Зора од Охрид, иселен во Скопје.
Грозда Ушачка, мажена во Карфутите во Бели, иселена во Кочани.
Дана Ушачка, мажена во Оризари.

БОРИС УШАЧКИ, жена Мара

Ампо Ушачки, жена Спасена од Црн Камен - Виничко иселен во Кочани.
Митката Ушачки, жена Алексена од Пантелеј, иселен во Кочани.
Ангел Ушачки, жена Тодора од Столевци (починати). Стојчо Ушачки, жена Паца од Јованчеви-
те, иселен во Кочани.

Семејно стебло на ушачкиот сој
(изработила инг. информат. Елена Стојмилова)

ЏУНеВИ:

ПЕШО ЏУНЕВ, жена Ѓурѓа

Тасе Џунев, жена Славка од Горанци, иселен во Кочани. Тодор Џунев, жена Тана од Јован-
чевите, иселен во Кочани. Моне Џунев, жена Мара од Нивичани, иселен во Кочани. Стојка, 
мажена во Мачковци во Бели сега живее во Кочани. Тодора мажена во Столевци во Бели, 
сега живее во Кочани.

мУтоВЦИ:

АТАНАС МУТОВСКИ, жена Петра

Стојан Мутовски, жена Ѓурѓа од Бели, иселен во Кочани. Давчо Мутовски, жена Васа исе-
лен во Кочани. Моне Мутовски, жена Ката од Столевци, живее во Бели. Боца, мажена за 
Гиго од Модраците во Бели, сега живее во Кочани. Ката, мажена за Љубе од Ќосевци во 
Бели, сега живее во Кочани. Зора, мажена за Трајан Шопов (починат) во Бели сега живее 
во Кочани.

КРСТО МУТОВСКИ, жена Гена

Ѓоре Мутовски, жена Тодора од Поповите, иселен во Кочани. Борис Мутовски, жена Сла-
вјанка од Црвена Нива, иселен во Кочани. Тодор Мутовски, жена Даница од Ќосевци, жи-
вее во Бели. Блаже Мутовски, жена Лена од Карфутите, иселен во Кочани. Ване Мутовски, 
жена Божана од Гуцовите, иселен во Кочани. Калина, мажена во Кирчовите во Бели, сега 
живее во Кочани. Лозена, мажена во Бричовите во Бели сега живее во Кочани. Коцана 
мажена во Поповци во Бели сега живее во Кочани.

леШКИте:

ТАСЕ ЛЕШКИ, жена Ана

Ангел Лешки, жена Трајанка од Черговци, иселен во Кочани. Моне Лешки, жена Божана 
од Џабирите, иселен во Кочани

ТОДЕ МРВКАРСКИ, жена Петкана

Митката Мрвкарски, жена Божана од Карфутите, иселен во Кочани. Јордан Мрвкарски, жена 
Нада од Нивичани, иселен во Кочани. Блаже Мрвкарски, жена Маца од Пампурите, иселен 
во Кочани. Моне Мрвкарски, жена Калина од Џабирите, живее во Бели. Васа, мажена за 
Ване од Гргоњите во Бели. Станка, мажена за Љубе Черговски во Бели, живее во Бели.
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ПоПоВЦИ:

НИСО ПОПОВСКИ, жена Стојанка

Трајан Поповски, жена Коцана од Мутовци, иселен во Кочани. Стојчо Поповски, жена Ве-
лика од Шотовци, иселен во Кочани. Калина мажена во Кочани. Ванчо, жена Душка од 
Бели, иселен во Кочани, Боне, иселен во Кочани, Мита.

КаРКаШИ:

ЈОВАН К. КАРКАШКИ, жена Каљопа

Лазо Каркашки, жена Павлина живее во Бели. Ѓоре Каркашки, жена Даринка, иселен во 
Кочани. Ристо Каркашки, жена Крстана од Зрновци, иселен во Кочани. Ване Каркашки, 
жена Веселка од Имирица, живее во Бели. Рада Каркашка, мажена во Кочани.

КаДРИИте:
СТОИЛ КАДРИСКИ, жена Илинка од Метовите, иселен во Кочани. Коле Кадриски, иселен 
во Кочани. Летка, живее во Германија. Тана, мажена во Зрновци. Трајанка, мажена во 
Струмица.

ЈоВаНаЧеВИте (ЦеКоВИ):

БЛАГОН ЈОВАНЧЕВ, жена Рајна од Баровите од Бели.

Никола Јованчев, жена Мира, иселен во Кочани. Ангел Јованчев, жена Нада од Гујновци, 
иселен во Кочани. Киро Јованчев, жена Стојка од Карфутите, иселен во Кочани. Борис Јо-
ванчев, жена Жана од Облешево, иселен во Кочани. Давчо Јованчев, иселен во Кочани. 
Паца, мажена во Ушаците во Бели. Тодора мажена во Пирава. Стојка, мажена во Раз-
ловци. Велика, мажена во Подлог.

МЕТОДИЈА ЈОВАНЧЕВ, жена Тана од Анастасовите

Ване Јованчев, жена Станка од Карфутите, иселен во Кочани. Јоце Јованчев, жена од Леш-
ки, иселен во Кочани. Ѓурѓа, мажена во с. Тркање. Стоја, мажена во Оризари.

МИЛЕ ЈОВАНАЧЕВ, иселен во Кочани

СТЕФАН ЈОВАНЧЕВ, (починат) жена Горка од Черговци. Тана, мажена во Џуневите во Бели, 
иселена во Кочани. Гена, мажена во Ашметите во Бели, иселена во Кочани.

аНастасоВИте:
Јован Анастасов, жена Димитана од Лешки, иселен во Кочани. Мичо Анастасов, жена 
Верка од Припор. Трајан Анастасов, жена Стојанка од с. Полаки. Магда, мажена во Бели. 
Тана, мажена во Бели.

ПИстИмИИНИте:
Моне Пистимиин, жена Лена од с. Припор, живее во Бели. Тодор Пистимиин, жена Боца 
од Лаговци од Бели, живее во Бели.

метоВИте:
Крсто Метов, жена Руселена од Пресека, иселен во Кочани, Илинка, мажена во Кадриите 
во Бели.

ЦУЦУлоВИте:
Трајчо Цуцулски (Шемо), жена Бисера од Топузите, иселен во с. Градец.

ГУЦоВИте:
Милан Гуцов, жена Горка од Поповци, (Саздо, Моне, Ване, Фидана и Блашка), иселени во 
Кочани, Ѓоре Гуцов, жена Велика од Неоказлиите, (Мите, Божана, мажена во Мутовци, и 
Севда мажена во Џабирите во Бели), Благон Гуцов, жена Руса од Кочани, (Мичо, иселен 
во Кочани, Трифун, живее во Бели, Серафим, иселен во Кочани и Геро живее во Бели).

ГоРНо маало

ДИКШоВИ:
Крсто Дикшов, жена Агна: Трајан Дикшов, жена Милка од Лешки, иселен во Кочани; Тодор 
Дикшов, жена Коцана, иселен во Кочани; Стојна, мажена во Лесново, иселена во Кочани.

моДРаЦИ:
САЗДО МОДРАЧКИ, синови: Гиго, жена Боца, иселени во Кочани; Добре и Љубе и две ќерки.

аШметИ:
Стојан Ашметски: Анче Ашметски, жена Фидана од Кршовци, живее во Бели; Ѓоше 
Ашметски, жена Гена од Јованчевите, иселен во Кочани; Ана - мажена во Струмица; Дра-
га  - мажена во Прибачево.
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БаРоВИ:
Тодор Баров, жена Боца од Агонцовите. Ладо, жена Рада, иселен во Кочани; Саве иселен 
во Јужноафриканската Република; Станко иселен во Кочани, Бојка мажена во Грдовци.

лаГоВЦИ:
Благон Лаговски, жена Лена од Ушаците: Моне, жена Фидана од Костин Дол; Паца, маже-
на во Облешево; Љуба, мажена во Бели; Боца, мажена во Бели; Магда, мажена во При-
бачево. Гиго Лагоски, жена Ерменка од Подлог: Ѓоше, иселен во Кочани; Борис, иселен 
во Кочани и Ката иселена во Кочани. Стефан Лагоски иселен во Подлог. Петре Лагоски, 
жена Јованка од Коштаните од Бели, 6 сина: Трајчо, Драги, Киро, Младен, Лазо и Ило, сите 
иселени во Кочани, Тодора , мажена во Грдовци.

ШаИНИ:
Саздо Шаински, жена Маца од Ашметите: Тодор, жена Стојка, иселен во Подлог; Лазо, 
жена Царка, иселен во Кочани; Киро, жена Тодора, иселен во Кочани; Ване, жена Смилја, 
иселен во Кочани; Марко, жена Магда од Нивичани, иселен во Кочани; Стојка, мажена во 
Бели и иселена во Кочани. Серафим Шаински, жена Стоја од Кочани: 5 женски и 2 машки 
деца сите иселени во Кочани. Фердо Шаински, жена Фета: син Санде, жена Лена од По-
лана, иселен во Кочани и 4 ќерки (Велика, Бојка, Олга и Тодора) сите иселени во Кочани.

КоРКИ:
Стојо Корков: 4 сина (Цимо, жена од Јастребник, живее во Бели; Тоде, жена од Нивичани, 
живее во Бели; Душко, жена од Истибања, живее во Бели и Љубе, жена Нада од Лешки, 
иселен во Кочани) и 2 ќерки: Калина мажена во Бели, иселена во Кочани и Душа мажена 
во Зрновци.

ШаШКНИ:
Трајчо Шашкнски, жена Јана од Јастребник. Коцо, жена Љуба од Лаговци, живее во Бели, Ѓоше, 
жена Марика од Лешки,  живее во Бели, Тоде, жена од Истибање, живее во Бели.

Мичо Шашкнски, жена Вела од Црвена Нива: 5 сина (Владо, жена Блажа, иселен во Кочани; 
Моне, жена Блашка, иселен во Кочани, Тасе, жена Борјанка, иселен во Кочани; Драги, жена 
Дана, иселен во Кочани; Ило, жена Душка, иселен во Кочани) и една ќерка мажена во Оризари.

ДаУтИ: 
Моне Даутски живее во Бели.

сеКУлИ:
Крсто Секулски, Мите - иселен во Белград, Санде, и Лена

Моне Секулски

КИРЧоВИ:
Трајан Кирчов, жена Севда, 3 сина (Трајан Кирчов, жена Царка од Бели иселен во Кочани, 
Стефан Кирчов, жена Калина од Бели, иселен во Кочани и Славко Кирчов, жена Станка од 
Бели, живее во Бели) и 2 ќерки (Станка, мажена во Зрновци и Мара, мажена во Бели, 
иселена во Кочани).

ДУРИтИ:
Лазар Дуритски, жена Мита. Стоил Дуритски, живее во Бели.
Моне Дуритски, жена Трајанка, иселен во с. Мојанци.
Мичо Дуритски, жена Ана (три сина Трајан, Киро и Стевчо и четири ќерки: Цона, Боца, 
Николина и Добринка) иселени во Кочани.
Насе Дуритски, жена Паца, иселени во с. Мојанци.

сРеДНо маало

маРтИНИ:
Стојан Мартин: Пешо, жена Добринка, иселени во Кочани.
Ѓорѓи, жена Лена, иселени во Кочани.
Десанка , мажена во Бели иселена во Кочани.
Јорданка, мажена во Кочани.
Благон Мартин: Коле, жена Павлина од Лешки, иселени во Кочани.
Борис, жена Здравка од Лешки, живее во Бели.
Ило, живее во Германија.
Стојка, мажена во Бели, живее во Германија.

КаРФУтИ: 
Стојан, жена Ленка од Врнинци: Мите, Јордан, Петре, Благон,
Мите, жена Стојанка од Бели.
Јордан, жена Стамена од Јастребник.
Петре, жена Славка од Лешки.
Благон, жена Слава од Бели.
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ИсаЈоВИ: 

Исаја, жена од Нивичани: 
Синови: Фердо, Ампо, Добре.
Ќерки: Драга, Тодора.

ВамПИРИ: 
Мите, жена Фима
Синови: Трајан, жена Тана од Бели, иселен во Кочани.
Тодор, жена Сава, иселен во с. Мојанци.
Мино, жена Мара од Бели, иселен во Кочани.
Јане, жена Стамена од Полана.

ЗаЈаЦИ: 
Мичо, жена Стојанка од Зелениград, иселен во Скопје.
Синови: Миле и Лазо, живеат во Скопје.
Цветан, живее во Србија.
ЛИСИЦИ: Стојо, Коло, жена Лозена (четири сина и една ќерка)

ЧеРГоВЦИ:
ПЕТКО: 1. СТОЈАН 2. МИХАИЛ  3. БОЖИН

1. СТОЈАН: Јован - Киро

Јован – Спиро: Драге – Стојо
Киро: Мите – Сане - Стојо
Мите: Коцо – Постол – Блаже – Стефан
Коцо: Крсто – Киро – Љубе – Ване
Постол: Тоде – Младен
Блаже: Крум – Живко – Мите
Сане: Тоде – Лазо
Стојо – Стоимен: – Славко – Коле

2. МИХАИЛ: Јане – Ѓорѓи

Јане: Симо – Саздо - Крсто
Симо – Ване: Вело – Стевчо
Саздо: Ѓоре – Сане
Ѓоре: Саздо – Тоде – Моне – Цоне
Крсто: Трајан – Тодор

Ѓорѓи: Спиро –Пешо
Спиро: Гоце – Делчо
Пешо: Борис – Томе – Мичо – Станчо

3. БОЖИН: Дане – Јане

Дане: Тодос - Ефтим
Тодос: Атанас – Цоне – Витан
Ефтим: Славе – Боро – Блаже
Јане – Нисо: Атанас – Јован – Киро

Семејно стебло на сојот Черговци
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ЏаБИРИ:
Спиро – Трајан – Ѓоре

КРШоВЦИ:
Коцо – Стоимен

Коцо: Тасе (иселен во Кочани) – Ване (живее во Бели)
Стоимен: Стојан – Живко (живеат во Бели)

УтКоВЦИ: 
Тодор – Крсто

Тодор: Трајан – Анче – Стојан (иселен во Кочани).

маЧКоВЦИ: 
Борис – Пешо

Борис: Митко (иселен во Кочани) – Тодор
Пешо: Ване, живее во Бели

Семејни стебла на сојот Кршовци
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ЌосеВЦИ: 
Јане – Мите

Јане, жена Стоја: Симеон (иселен во Мојанци) – Лазо (иселен во Кочани)
Мите: Борис – Трајан
Борис: Јордан – Мите – Ване
Трајан (иселен во Кочани)

ДолНо маало

ПамПУРИ: 
Тодос: Јован – Методи – Моне

Јован: иселен во Мојанци
Методи: Спиро, иселен во Кочани – Слободан, живее во Бели
Моне: живее во Бели

ШоПоВИ: 
Јован – Димитар

Јован: Мите, живее во Бели
Димитар: Јордан (иселен во Кочани) – Коле, жена Стоја од Агонцовите – Давчо (иселе-
ни во Кочани). Трајан, жена Зора од Мутовци (иселени во Кочани)
Јордан, жена Цвета од Ушаците (иселени во Кочани)

столеВЦИ:
Коцо – Јосиф

Коцо;Тасе – Тоде
Тасе: Ѓоше, жена Слава од Ќосевци и сестра Љуба, иселени во Кочани
Тоде: Трајан жена Тодора од Џуневите. (иселен во Кочани) и сестри: Дана, Ката и Лена

БамБаРИ: 
Трајан – Анче (иселени во Кочани)

БРИЧОВИ: Јордан – Коле, жена Лозена од Мутовци (иселени во Кочани) – Ване, жена 
Боца од Макарјовите (живее во Бели)
МИОВЦИ: Цоне (иселен во кочани) - Мино (живее во Бели) – Цветан (иселен во Коча-
ни) – Ване

ПУШКоВИ: 
Лазо (иселен во Кочани)

сПасоВИ: 
Богдан – Мичо (живеат во Бели)

Мичо: Миле, жена Јана од Гулковци – Саздо – Ристо, жена Боца.

саРаВИ: 
Трајан (жена Велика од Черговци) – Мино - Тодор (жена Боца од Дурите), иселени во 
Кочани

маКаРЈоВИ: 
Трајан – Ангел, жена Роса од поповите – (иселени во Кочани) – Ѓоше (иселен во Струмица).

НоВо маало

Новото маало е формирано по седумдесеттите години од минатиот век. Куќите, кои ги има 
околу десетина, се распоредени лево и десно од патот за Кочани. Тоа се семејства кои порано 
живееле во одделни маала во Бели и тука на свои или купени ниви се преселиле и изгради-
ле нови куќи. Така сега овде живеат следните фамилии: СТОЛЕВЦИ: Божинови - 4 семејства 
(куќи); ЏАБИРИ: 2 семејства; СУНГИИ (Кирчови): 1 семејство; БОГДАНОВИ: 1 семејство; МУ-
ТОВЦИ: 1 семејство; КИРЧОВИ: 1 семејство; ПАМПУРИ: 1 семејство.

Иселување и доселување на 
населението во с. Бели

Иселување (емиграција) од Бели

В
о втората половина на минатиот век населението во Бели било зафатено од силен бран 
на миграција. Многу поголем процес на иселување отколку доселување на население. 
Иселувањето главно било насочено кон Кочани. Близината на селото до градот и раз-

војот на индустријата во Кочани биле одлучувачки фактори белани масовно од почетокот 
поединечно да се вработуваат, а потоа и фамилијарно да се преселуваат во Кочани. Така, за 
период од околу 50 години од Бели во Кочани се преселиле околу 100 фамилии.
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Во тие години од Кметското маало во Кочани се преселиле: од Ушаците пет фамилии, од Џу-
невите три фамилии, од Мутовци шест фамилии, од Лешките две фамилии, од Мрвкарите три 
фамилии, од Поповци 4 фамилии, од Каркашите две фамилии, од Кадриите една фамилија, 
од Јованчевите осум фамилии, од Анастасовите две фамилии и од Гуцовите пет фамилии.

Од Горното маало во Кочани се преселиле: од Лаговци десет фамилии, од Шаините седум 
фамилии, од Шашкните пет фамилии, од Дуритите една фамилија, од Кирчовите, Ашметите 
и Модраците по една фамилија.

Од Средното маало во Кочани се преселиле: од Мартините три фамилии, од Вампирите три 
фамилии, од Черговци околоу десет фамилии, од Ќосевци пет фамилии, од Мачковци, Утко-
вци, Кршовци, Исајовите и Карфутите по две фамилии.

Од Долното маало во Кочани се иселиле: од Шоповите пет фамилии, од Миовци пет фамилии, 
од Столевци три фамилии, од Бамбарите две фамилии, од Саравите четири фамилии, од Ма-
карјовите две фамилии, и од Пампурите една фамилија.

Во останатите градови од Македонија од Бели најмногу фамилии се преселиле во Скопје и тоа 
повеќе од десет. Потоа една фамилија се преселила во Струмица и една фамилија во Белград.

Голем број фамилии од Бели се преселиле и во селата од Кочанската Котлина и тоа најмногу во 
Мојанци - четири фамилии исто како и во Долни Подлог  - четири фамилии и  во други села.

Доселување (имиграција) во Бели

Едновремено со иселувањето, во Бели се јавува и силна струја на населување ново население 
во селото. Новите доселеници главно доаѓаат од планинските села на Осогово. Најголем број 
од нив се доселени од селата Јастребник и Полаки, односно од маалата во овие села.

Р.бр. ГОДИНА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДНО СЕЛО НАСЕЛЕН ВО КУЌА НА: Прекар

1 1970 Сотојо Иванов Касир Тасе Јанев Џуне
2 1972 Јованче Јованов Главовица Крсто Јанев Дикшо
3 1976 Мино Горгиев Касир Спиро Данилов Џабиро
4 1977 Стоичко Данков Ново Село Борис Мицков Коштано
5 1980 Гоше Димитров Јастребник Тодор Петров Баро
6 1980 Велин Трајчев Јастребник Лазо Цебов Шаонски
7 1981 Саво и Елица Јастребник Моне Атанасов Зао
8 1986 Киро Филипов Суво Брдо Ангел Митев Лешки
9 1986 Трајчо Стоименов Суво Брдо Моне Митев Лешки

10 1987 Стојчо-Томе 
Трендафилов Полаки Ѓоре Гуцов Гуцов

11 1988 Јован Каров Касиро Ампо Митев Ушако
12 1988 Санде Захариев Борово Брдо Коцо Стојанов Гуската
13 1988 Јане Максимов Нивичани Геро Иванов Ќосеќи
14 1988 Ило Стоименов Касир Крсто Златанов Мутоски
15 1989 Гроздан Иванов Касир Плац од Анче Митев Ушако
16 1989 Благојчо Иванов Суво Брдо Мичо Павлов Агонцов
17 1989 Лазо Иванов Касир Јован Анастасов Агонцов
18 1990 Даргичко Илиев Костин Дол Плац од Ампо Исајов Рајкоски
19 1990 Љупчо-Венко Костин Дол Ампо Андонов Пушката
20 1991 Станко Иванов Касир Благон Јованчев Мишов
21 1991 Стојан Фимков Емирица Плац од Ангел Митев Лешки
22 1992 Благој Атанасов Костин Дол Плац од Тодор Златанов Мутоски
23 1992 Раде Иванов Касир Трајан Павлов Агонцов
24 1998 Тони Иванов Касир Митко Стоименов Ушако
25 1999 Злате Јорданов Касир Плац од Тасе Јанев Џуне
26 1999 Јашко Емирица Санде Захариев -
27 2000 Орце Трајчев Кнежево Ампо Исајов Рајкоски
28 2000 Ѓоре Иванов Полаки Тодор Божинов Столески
29 2000 Спиро Илиев Полаки Славко Стоименов Попов
30 2001 Велин Данков Ново Село Плац од Тошо Димитров Шопов
31 2003 Игор Захариев Суво Брдо Плац од Јово Манасиев Мутоски
32 2004 Ѓорѓи Јованов Главовица Плац од Стојко Мицов Коштано
33 2004 Живко Ѓорѓиев Касир Плас од Спиро Данилов Џабиро
34 2004 Миле Георѓиев Касир Плац од Спиро Данилов Џабиро

( Податоците ги собра и среди Ване Азмански)

Од табелата се забележува дека најголем број доселеници во Бели дошле од Касирската маа-
ла – вкупно 12 семејства, 4 семејства од Суво Брдо, по три семејства од Јастребник и Полаки 
и сл. Инаку, доселувањето започнало во 1970 година и како прв доселеник се јавува Стојо 
Иванов од Касирската маала кој се населил во куќата на Тасе Џунев. Помасовно доселување 
се јавува во 1988 година кога се доселиле четири семејстства, потоа 2000 и 2004 година кога 
се доселиле по три семејства.
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За семејните прекари

Е
дна од карактеристиките за белските семејства е што секое, ама баш секое се-
мејство има свој прекар. Тоа е нивен главен знак за препознавање и не е навред-
лив, туку нормално се употребува во меѓусебното комуницирање. Постанокот на 

прекарите е различен. Едни се добиени од лични имиња како: Столевци, Јованчеви, 
Кирчови, Анастасови, Исајови, Мартини и сл. Други од некои лични особини на некои од 
предците. Такви се: Ушаци, Мутовци, Лаговци, Черговци и други. Интересно е потеклото 
на презимето Черговци. Тоа е добиено од арамијата Черго (по едно предание арамија 
, а по друго заштитник на македонското население од Турците). Тој, кога немало што 
да украде од некоја турска куќа, ги крадел чергите. Некои фамилии презимињата ги 
добиле по селата од каде што се доселиле. Такви презимиња се Цековите и Лешките кои 
се доселиле од Лешки и Шоповите чиј прадедо се доселил од селото Козбунар, како шоп 
од Плачковица.

Бројни фамилии презимиња носат по животни, птици и сл. Такви презимиња се: Мачковци, 
Утковци, Лисици, Зајаци, Вампири, Цуцули, Барови, Гуцови и други или имаат прекари од за-
нимањата како: Попови, Поповци, Бричови, Сарафи и сл. Меѓутоа, чудно но вистинито е дека 
најголем број фамилии во Бели носат турски презимиња. Такви фамилии се: Џабири, Дурити, 
Даути, Карфути, Шаини, Ашмети, Кадрии, Каркаши и други. Ашметите (не Ахметите) кои се 
доселиле од Црвена Нива и од почетокот имале куќа под Божанските скали. Во 1909 година, 
при еден претрес, во нивната куќа Турците нашле пушка – мартинка и куќата ја изгореле, 
од неа не останало ништо (аш – мет), а тие се преселиле во Горното маало, на гумно што го 
добиле по пат на замена од Кирчовите.

За останатите презимиња од турско потекло скоро да нема никакво објаснување. Претпо-
ставката за толку големиот број турски презимиња, а во селото никогаш Турци не живееле, 
може да се поврзе со постоењето на месноста Чифликот и обидот во еден тежок период за 
опстанок на селото, населението да се потурчи. Тоа се случувало и во други села, а населе-
нието за да ја задржи верата, одредени родови почнале да примаат турски прекари, кои 
подоцна преминале во употреба, но населението опстанало христијанско. Ваквото созна-
ние, во еден разговор, пасејќи ги воловите во Раковик, го потврди и дедо Трајан Кадриски. 
Кога го прашав зошто дедо ваков турски ти е прекарот, вели: „Е, Санде тој не е од ќеф, од 
мака е добиен“.

Куќи, покуќнина и помошни објекти

К
уќите во Бели во својот развој и содржина, а во зависност од времето во кое се граде-
ни, имаат своја еволуција. Во минатото, без исклучок, сите куќи се градени на скалес-
тите ридинки, без ниедна да навлезе во авлиите, односно обработливите површини. 

Тоа е школски пример колку високо се ценеле обработливите површини. Дури и двете цркви 
и старата и новата, се подигнати на потполно скалест терен. Од градежен материјал се корис-
тел само тој кој изобилно се наоѓал во природата - каменот, дрвото и земјата. Новите куќи 
градени во втората половина на минатиот век, го напуштат скалестиот терен и навлегуваат 
во авлиите. Така во Горната маала, Кирчовите градат куќа во Валогот, Џабирите го напуштат 
сретсело и подигаат куќи во Чифликот, Мутовци нова куќа подигаат во плодната авлија, а по-
веќе фамилии го напуштаат Долното маало и се населуваат покрај патот за Кочани, подигајќи 
го така Новото маало.

Сепак, самото село Бели како спонтано настаната агломерација, како и останатите ридски 
села во Кочанската Котлина, има своја функционална и естетска вредност. Таа е базирана врз 
логичниот пристап во разрешување на проблемите сврзани со теренот, функцијата и мате-
ријалот. Самото село спаѓа во групата на збиен тип села, со стегната рурална структура, созда-
дена не само поради теренските услови, туку и поради заедничкото користење на земјата за 
обработка. Поделено е на маали и слободно трасирани сокаци како и проширувања, меѓу кои 
најмаркантно е проширувањето на „сретсело“ над црквата и чешмата и претставува место за 
заедничко собирање и славење за време на празници.

Денес сочувани куќи во Бели има од првата половина на XX век. По сеќавање на луѓето, како 
најстара куќа, која истовремено е репрезент на некогашните куќи во Бели е старата куќата 
на Лаговци. Таа се наоѓала во Горното маало и од неа директно водел пат до Бабаружин кла-
денец. Била приземна, ѕидовите изградени од камен и кал, а покриена со слама од ’рж. На 
јужната страна имала поголема врата, а на северната помала. Внатрешниот дел со висок плот 
бил поделен на два дела. Во едниот живееле луѓето, а во другиот добитокот. Таа како таква 
опстојувала сè до средината на 20 век кога сопствениците изградиле нова современа за тоа 
време, куќа на приземје и кат.

Куќата во Бели со тек на времето постепено се развивала. Таа добива простории според пот-
ребите и можностите на градителите. Така се појавува куќата чардаклија која има приземје и 
кат. Се врши поделба на просториите – приземјето е поделено на два дела. Голем јар за чу-
вање на добитокот и мало зимниче за ковчезите за руба и за чување на прехранбени арти-
кли, а катот е за живеење на човекот. Умешноста во градењето, народниот мајстор особено ја 
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манифестирал во употребата на материјалот. Куќите се градат од природен градежен ма-
терјал што се наоѓа во непосредната околина и тоа камен, дрво, земја и слама. Приземјето е 
од ѕид од камен ѕидан со кал. На растојание од околу еден метар во висина во конструкција-
та на камениот ѕид се вметнати хоризонтално поставени дрвени греди кои ја зголемуваат 
еластичноста на конструктивниот систем. Тие се поврзани со попречни мали гредички така-
наречени клепиња. Над завршната конструкција на ѕидовите се поставуваат дрвени греди 
обично од брест, даб или топола. Една страна од камениот ѕид кај одредени куќи продолжува 
и на катот. Катната конструкција е формирана од вертикални и хоризонтални елементи меѓу 
себе поврзани со пајанти, а е исполнувана со плет кај постарите куќи или со непечени тули - 
цигли, рачно изработени кај подоцна градените куќи. Така оформените ѕидови се мачкале со 
смеса од кал и плева односно ситна слама. Дрвените греди во меѓукатната конструкција се 
издадени и надвор од ѕидовите на приземјето, обично кон дворот и така се формирани чар-
даците кои во Бели ги има од отворен (старата мутовска куќа) и затворен тип (Џуневата куќа) 
во Кметското маало.

Куќа чардаклија на Борис и Славко Ушачки, позната како братска куќа, бидејќи има 
два влеза со два чардака. Веднаш до неа се двете фурни и двата амбара. Вакви куќи и 
придружни објекти, со кои рационално се користел просторот, во Бели имало повеќе.

Завршниот дел на куќата претставува дрвена покривна конструкција, која најчесто е во 
форма на четвороводен покрив, а покривањето е со турски ќерамиди. Со покривната 
конструкција се формира стреа до 70 см, која има двонаменска функција. Од една страна 
служи за заштита на ѕидовите од врнежите, а од друга за сушење на низите од тутун, во 
време кога тој се бере. Ј`рот во кој има изградено јасли главно се користел за чување 
едар добиток. Во еден негов дел се чувале и бочвите за вино, како и бурињата за ракија 
и качињата за туршија. На другиот дел од ј`рот или зимникот се наоѓа малото зимниче 
во кое се чувале прехранбени производи како качиња за месо, урда, сирење, канти со 
маст и останатата зимница. 

До чардакот водат дрвени мердевини. Тој е покриен со широки штици и ограден со украсени 
шиндри. Тој има повеќенаменска фунција. Во летниот период се користел за спиење, јадење 
и одморање или во еден дел се сместувал разбој за ткаење. Катот е поделен на три дела: 
претсобје, во кое се чувале сандаците со алишта и стомните за вода и соба и куќен дел, кои 
главно биле наменети за живеење. Во куќниот дел редовно за загревање и готвење на храна 

Куќата на Столевци во Долното маало. Во ваков стил, со голем зимник и мало 
зимниче во приземјето и куќа, претсобје со чардак и соба на спрат, биле градени 

скоро сите куќи во Бели.
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имало огниште со оџак, а во собата ќумбет. Џамовите (прозорците) се присутни во мал број 
и се со мали димензии. Вратите, како и џамовите се едноставно обработени без нагласена 
декоративност. (10,6) Сè до средината на минатиот век, спиењето во белската куќа, било на 
рогожа плетена од ’ржана слама, а покривањето со волнени черги. Потоа се воведени дрве-
ните, а во некои куќи и железни кревети.

Внатрешната опрема на куќите, односно покуќнината главно се состоела од ноќви за месење 
и чување леб, брашненик за брашно, ведро за молзење, бутим за биење млеко, голем пера-
тен котел, софра за ручање и вечерање, тепсии, саани, земјени каленици, дрвени лажици и 
два до три троношци за седење. Огништето имало рафт на кој стоела гајзената ламба за ос-
ветлување и верига за закачување на котел во кој се подготвувала храна. Пред огништето 
редовно се наоѓала поголема мазна плоча на која со саџак и вршник се печеле погачи и сука-
ни работи. Во водникот се чувале стомните за вода, а на чардакот разбојот со целата опрема 
за ткаење (кросна, брда, софалки и сл.)

Бели е едно од ретките села во Кочанско во кое постојат четири цркви. Од нив црквите „Св. 
Спас“ и „Св. Петка“ се во самото село, а црквите „Св. Илија“ и  „Св. Огнена Марија“ во негова 
непосредна близина.

Во јужниот дел на селото се издига голема трикорабна црква изградена околу 
1870 година, посветена на св. Спас (Вознесение).

Црквата „Св. Спас“ (Вознесение) со својата архитектура, заслужува посебно внимание. Таа е 
трикорабна црква со дрвен таван, подигната околу 1870 година, односно две година пред 
црквата во Нивичани. Изградена е од трошен делан камен. Не е зоографисана, но има 44 
икони. На две од нив потпишан е иконописецот Захарие Самоковец - 1873 година, а на една 
иконописецот Цико, вероватно Исаија Циков од селото Осој. Црквена и селска слава е Спасов-
ден. До 1920 година селските гробишта биле околу црквата , а еден дел постари гробови има-
ло и под црквата до столеската племја. Потоа се формирани новите гробишта преку реката.

Во втората половина од минатиот век состојбата со чувањето на добитокот надвор од куќи-
те за живеење целосно се менува. Новите куќи и нивно опремување со покуќнина е во со-
гласност  со новиот начин на живеење. Куќите се со разиграни фасади, широки прозорци и 
пространи тераси. Ги нема веќе старите огништа и оџаци со вериги. Во последните години, 
наместо дрво, во куќите од Новото маало се ставаат врати и прозорци од алуминиумски 
профили. Куќите се исполнети со современ мебел и апарати за домаќинствата неопходни за 
функционирање на семејствата во новосоздадените услови за живеење.

Помошни објекти

В
о непосредна близина на куќата, слично, речиси во сите маала, се наоѓаат помошните 
објекти како: фурната, амбарот, племната, кокошарникот, кочината и нужникот (алето), 
а нешто подалеку: трлата и аргачите за овци.

Икона на Исус, дел од 
Иконостасот во црквата 
„Св Спас“- 1985 г.(Т.С)
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Фурната за печење леб е присутна до секоја куќа во Бели. Се наоѓа во дворот и лесно е дост-
апна. Ѕидана е од камен и покриена со плочи, поретко со ќерамиди. Внатрешниот дел е обло-
жен со цигли и искршени ќерамиди.

Амбарот се наоѓа или во дворното место или во гумното. Долниот дел е од ѕид од камен и 
најчесто се користи за друга намена, а горниот дел е од цигли и покриен со ќерамиди. Внат-
решноста со штици е поделена на повеќе делови во кои одделно се складираат разни видови 
жито: пченица, јачмен, ’рж, овес и друго.

Племната секогаш е поставена до гумното за да може сламата директно да се внесува во неа. 
Ѕидана е од три страни со камен, а од четвртата со плот. Порано била покривана со ’ржана 
слама, а подоцна со турски ќерамиди. Внатрешниот дел е празен за да може да се собира 
повеќе храна за стоката.

Останатите помошни објекти како што се кокошарникот, кочината и нужникот (алето), се лоцирани 
нешто подалеку од куќата. Градени се од гранки (плот) и покриени со слама. Трлата и аргачите за 
овци скоро секогаш се наоѓаат подалеку од куќите за живеење но во околината на маалото.

Како заеднички објекти за користење во Бели постоеле казаниците. Нив ги имало три и тоа: Це-
ковата во Долното маало, Гуцовата во Кметското маало и казаницата кај Бабаружин кладенец во 
Горното маало. Тие биле примитивно градени и биле лоцирани веднаш покрај реката. Од опрема, 
внатре имале по еден казан за варење (печење) ракија. Долги години тие активно се користе-
ле, бидејќи секоја куќа има лозје, произведува вино и од комињето вари ракија. Во периодот 
од годината кога најинтензивно се користеле казаниците, употребуваното комиње директно се 
исфрлало во реката, така што таа во целата должина низ селото мирисала на комиње.

Фурна и амбар на Борис Стојмилов, во Кметското Маало

ЕтнОГРафски каРактЕРистики

Ф
олклорот пренесуван во својот изворен облик, од колено на колено, претставувал 
своевидно сведоштво за традиционалната култура, како во сферата на материјалното, 
така и во духовното.

Секоја котлинска и пределска целина во Македонија си имала свои индивидуални обележја 
според кои се разликувала од соседните, а сите тие имале и заеднички именители вклопени 
во општи рамки.

Селото Бели, сместено во пазувите на Осоговието, сосема се вклопува во источно-македон-
ската етнографска област, од која пак, населените места од Осоговието ги имаат основните 
обележја и карактеристики за шопско-македонската етнографска целина.

Основната класификација, пред сè кога станува збор за носијата и за текстилното творештво, 
но и во делот на негувањето на обичаите поврзани со најзначајните моменти од човековиот 
живот: подготовката и обработката при одгледувањето на основните земјоделски култури 
и сточарството; текстилното творештво; развојот на архитектурата; одбележувањето и ве-
рувањата поврзани со празниците кои ја симболизираат промената на годишните циклуси 
(празници со променлив и со фиксен датум: Бадник, Сурова, Прочка, Тодорова сабота, Ере-
мија, Велигден, Јановден итн.) како и обичаите и верувањата поврзани со животниот циклус 
(раѓање, женидба и смрт).

Во делот на сточарството најголемиот дел од семејствата чувале стока за сопствени потреби 
и за помошна работна сила во домаќинствата. Од крупен добиток се чувале крави, овци и 
кози за млеко и млечни производи, како и за волна, козина и кожи, а за работа на нивите: 
волови, коњи, магариња.

При обработката на земјата, била користена примитивната технологија, соодветна за вре-
менскиот период. Орањето се вршело со дрвено рало, влечено со воловски јарем. Жетвата се 
изведувала рачно со српови.

За вршење се користела силата на домашните животни, најчесто коњи. Тоа се правело на 
специјални простори - гумна, каде се складирале ожнеаните снопови. Пред почетокот на 
вршидбата сноповите се ределе околу стожерот, коњот се заврзувал на подолго јаже, а еден 
член од семејството го контролирал неговото наизменично вртење околу стожерот со што се 
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издвојувало зрното од сламата, кое подоцна се веело со дрвени лопати. Најчесто се внима-
вало при веењето да има ветер за полесно да се издвои житото од сламата. Потоa се носело 
на воденица за мелење.

Постојат голем број обредни елементи кои се поврзуваат со земјоделската активност, а најго-
лемиот дел од нив се раководени од желбата за побогат род и заштитата од штетници.

Специфичности во носијата

В
о носијата кај жителите од Бели, најмногу се застапени ткаенини изработени од при-
родни (животински и растителни) влакна кои им биле на дофат. Приматот го држела 
волната поради развиеното сточарство, поретко е застапена козината (козји влакна), а 

од растително потекло памукот (бубаќот) бил една од позастапените култури, а поретки сви-
лата и конопот. Обработка на волната и памукот (бубаќот) се засновувала претежно на ткаење 
во домашни услови на разбој, рачно и плетење. Со ткаење на разбој биле изработувани разни 
ткаенини за облека и покуќнина, а рачно биле изработувани „рогожи“ од ’ржана слама.

Меѓу техничките средства и направи освен разбојот, фурки и вретена, голема примена 
наоѓаат и гребенците за волна, чекркот, алемчето и вителот за памук.

Најзначајниот дел од долгиот процес од су-
ровина до готов производ бил во сферата на 
женските задолженија. Волната, по стрижење-
то се перела, се чистела од отпадоците и се 
влачела на гребенци (ножни или рачни), се 
мотала на кадела а потоа се предела. Слична 
била и постапката кај памукот, само наместо со 
гребенци, семето и останатите нечистотии се 
чистеле со помош на вител, по што памукот „се 
стивасувал“ со помош на примитивно технич-
ко помагало кое самите си го изготвувале, а се 
состоело од дрвен лак добро затегнат со дебел 
конец. Лицата кои ракувале со лакот (кој е по-
знат и како дрндало) се викале стивасари.

По добивањето на конецот се преминувало на 
финалната подготовка за изработка на платното, Џабирци

каде се раководеле според посебни мерни единици во зависност од тоа за каков вид ткае-
нина ја подготвувале основата. Тие биле пренесувани од генерација на генерација. Основните 
мерки биле за должината и за ширината на платното што се подготвувало. „...За клашна се 
снове у брдо у дванаес, а се удева четворно и основата и ватоко са од в’на....“ по ткаењето се 
носело на валавица за да добие поголема цврстина платното.

И волнените и памучните ткаенини се ткаеле на дрвен хоризонтален разбој.

Стара мерка за должина е лакот или лакотник. Мерена е со помош на аршин, а одговарала 
приближно на испружена рака од врвот на прстите до лакотот, плус една педа од лакотот до 
под пазувата, таа должина требало да изнесува приближно 0,80 м.

На аршинот (мотовилката) е намотувана основата, а на едната негова страна е разбројувана 
ширината на ткаенината според востановените мерни системи. Разбројувани се десет пати 
по три нишки, со што се добивала една брдничка или лакот. Најмала мерна единица во овој 
систем била нишката. Три нишки броеле еден чешелник. Секоја ткаенина подготвувана спо-
ред овој мерен систем си имала однапред испланирана ширина, односно однапред утврден 
број нишки, според што биле изработувани и брдата за разбојот. Според тоа се разликувале и 
брдата: брдо шестак или брдо осмак итн.

По одредувањето на мерките за должина и ширина на ткаенината се приоѓало кон сновење. 
Сновењето се изведувало околу дрвени колчиња забодени во земјата на точно одредено рас-
тојание (сновењето на памучна основа можело да биде правено и околу шајки забодени на ѕид).

Пред почетокот на сновењето најпрво се одредувала саканата должина. Доколку требало 
должината да изнесува 10 метри, аршинот се обмотувал 5 пати. По сновењето, основата е 
собирана во вид на големи плетенки за да не се замрсат нишките. На едниот крај од таа го-
лема плетенка се ставало кросното, фиксирано со два големи колца во земјата. Другиот крај 

Разбојот во Бели бил 
присутен во секоја куќа
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се размотувал и ставал во некаков сад (најчесто тоа било некое постаро корито), врз него се 
ставал поголем камен или друг потежок предмет за да бидат цврсто оптегнати нишките. На 
делот кој бил поблиску до кросното се раздвојувале нишките со помош на потенки дрвени 
прачки, а неколку жени, ја контролирале состојбата дали сите нишки се правилно распореде-
ни, додека една од нив седела кај кросното и полека вртејќи го, ја намотувала основата врз 
него. На другиот крај, кој бил поставен на соодветна оддалеченост постепено била одмотува-
на плетенката за да може целата основа да се намота на кросното. Многу била важна вешти-
ната и умешноста при подготовката на основата, затоа што во голем дел од тоа зависела 
понатамошната изработка на планираното платно. Потоа, навиеното кросно се поставувало 
на разбојот и нишките се вденувале (удевале) преку ништалките и преку брдото.

При боењето на основата и на ватόко биле користени во почетокот само природни бои, а подо-
цна сè повеќе се употребувале анилинските бои. При користењето на природните бои, за доби-
вање црна боја се користела кора и шума од јасен, за темнокафеава „цресло од ораси“, за жолта 
- млечка, за зелена - шума од пипер или патлиџан во кој се додавало и малку модар камен итн.

Основните одлики во носијата биле:
Горни облеки во потемен колорит (од црн или сур шајак), а како најкарактеристични се обле-
ковните елементи изработени од пругаста, лита волнена ткаенина алаџа и антерија, во изра-
ботката на машки и женски елеци. Украсувањето е поскромно, а се состои пред сè од волнени 
гајтански апликации (многу ретко срмени), индустриски ленти и ширити.

Долните облеки се бели, платнени од коноп, лен или памук. Во начинот на украсувањето до-
минираат повеќебојните тантели и сорки во турско-ориентален дух. Везот е поретко застапен и 
тоа сосема редуциран, околу ракавите, вратот и долниот дел од кошулите. Украсувањето често 
се правело и со свила која женита сами ја произведувале со одгледувањето на свилената буба.

Развиеното сточарство овозможило специфичности и во облекувањето. Така во зимскиот 
период овчарите редовно носеле кожуфи, а во летниот период кунтеши или касаци.

Во комплетирањето на целосната слика за носијата значајни се и дополнителните облековни 
елементи и тоа кај жените: волнена фута, ткаен појас, памучна шамија, јакл’к од басма, свила 
или памук, плетени чорапи, памучни крпи тријачки, а накитот бил различен, секојдневен и за 
специјални прилики и тоа: пафти, копче со низи од акчи или кај поимотните од златници, мо-
нистрени колани, ѓердани од монистра. Додека кај мажите имало уште и ткаени волнени појаси, 
плетени волнени чорапи, памучни крпи тријачки, шубари од овчо крзно или качкети и ќостеци.

Сите погоре наброени елементи содржеле и индивидуални обележја, во зависност од вешти-
ната на домаќинката, а сепак се вклопувале во генералните елементи карактеристични за 
шопско-македонската етнографска целина.

Народни празнувања, обичаи и верувања

В
о набројувањето на дел од празнувањата и обичаите подетално ќе се задржиме само 
на некои од нив, започнувајќи делумно со елементите поврзани со празникот на Хрис-
товото раѓање.

Одбележувањето на Бадниковата вечера започнува еден ден понапред со подготвување за прием 
на коледарите. Домаќинките месат коледашки (бесквасно тесто) од кое се формираат лепчиња со 
отвор во средината, за да може да се нижат на дрвените стапчиња што коледарите ги носеле со 
себе. Во една поголема тепсија подготвувале и „ораси, коштани, рокчиња, јабуки, суи смокви, суи 
сливи, леблебии“ и др. и метални парички, кои им ги делеле на коледарите. Тие започнуваат да 
одат од некое време во ноќта (по 12 часот), од куќа на куќа пеејќи, а секоја домаќинка требало да 
ги пречека будна и подготвена да ги дарува. Најчести песни кои ги пееле биле:

1.  „Кој спие нека стане, Нека месе колачиња, Колачиња за дечиња, Ако нема колачиња, 
Нека дава орахчиња, Ако нема орахчиња, Нека дава коштанчиња“, итн. на крај завр-
шувало со: Вечер е Коледе, Утре е Божик“; или

2. „Цуцул седи на грутка, Па си шие ќесулка, Зошто му е ќесулка; Да си збира парички, 
Зошто му се парички, Да си купе женичка, Зошто му е женичка, Да му роди детенце, 
Зошто му е детенце, Да му вика т’кар, т’кар Коледее...“; или

3.  „Ој леде, леде; Паднало греде; Утепало деде, Баба го плачи,...... Коледееее, утре е Божик.“;

Бадниковата вечера се состоела исклучиво од посни јадења. Под софрата со вечерата се ста-
вал сноп со слама, се кршело лепче со паричка за здравје и бериќет. Утредента од сламата 
се врзувало на овошките и се ставало во јаслите кај стоката, кај кокошките и гудињата, со 
симболично значење: „за заштита од зли очи, и напредија во куќата“.

Во периодот на некрстени денови, кој се сметал од Божик до Водици, се одбележувал и оби-
чајот Сурва, од приближно истата причина, да се заштитат од нечисти сили кои во периодот 
на некрстените денови слободно шетале и да ги изгонат подалеку од селото. Вечерта пред 
Василица, повозрасни машки членови од селото се маскирале во поголеми групи и пеејќи 
оделе по куќите каде собирале, вино, ракија, брашно, боб (грав), компир и др. Од собраните 
артикли потоа во една од куќите подготвувале јадење што го јаделе.

Летник е еден од празниците со фиксен датум, поврзан со враќањето на птиците преселници. 
Овој празник всушност во народните верувања е празник за почеток на пролетта, односно 
летниот период, периодот на цутењето на пупките на дрвјата и почетокот на земјоделските 
работи. Според верувањето, ластовицата е птица со човечко потекло, се верувало дека таа 
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штити од магија и дека голем грев е да се убие ластовица. На децата и помладите членови од 
семејството им се врзувале мартинки, кои ги правеле од „усукување на бел и црвен конец“, 
како заштита од уроци и магии.

Еден од позначајните обичаи со прочистувањето на земјата од различни штетници е па-
лењето на обредните огнови, кој е зачуван и до денешно време. Корените на овој обичај се 
пагански и имаат поврзаност уште со празнувањето на Непобедливото сонце кое повторно 
се враќало и затоплувајќи ја земјата го враќало животот на неа. Христијанската религија го 
вклопила овој празник како простување на земјата и небото меѓусебе во циклусот на про-
летните празници. Палењето на обредните огнови за празниците Мала Прочка и Прочка, го 
имале за цел прочистувањето на земјата од штетници, а на населението од вошки и болви. Во 
саботата пред Прочка бил празникот Умрело дете за баничка, кога се правела парена баница 
и се раздавало за душа. Во понеделникот по Прочка познат уште и како Чист понеделник се 
миеле сите садови со пепел за да се исчистат од мрснотијата и да бидат подготвени за седум-
неделниот пост. Првата сабота по празникот Прочка се одбележувала Тодорова сабота, кога се 
месела погача за здравје на машките членови од семејството и за крупниот добиток, кога им 
ги закитувале роговите на воловите со гранчиња и симболично ја заорувале првата бразда.

Празникот Еремија, се поврзувал со еден архајски обичај за бркање на влекачите од нивите 
и дворовите, што најчесто го правеле жените. На неколку краеви од дворните површини и 
градини палеле мали купчиња со оган, удирајќи во стари лонци и тенџериња и истовремено 
пеејќи: Бегајте, гуштери, змии, иде Еремија....

Особено богат со обредни дејствија бил празникот Ѓурговден, кога се береле пролетни 
цвеќиња и се плетеле венци низ песна, со кои потоа се закитувале ведрата и бутимите со 
млеко за поголема млечност кај стоката.

Обичаи поврзани со раѓањето, свадбата 
и умирачката

Г
олем дел од обичаите поврзани со раѓањето содржат одредени магиски елементи во 
себе, ќе наброиме само неколку покарактеристични од нив во кои се преплетува ниш-
ката или конецот на животот.

Раѓањето е еден од основните чинители на човековиот животен циклус. При добивање на 
новороденче во една семејна заедница се подготвувало јадење за жените од поширокото 

семејство, комшии и пријатели на погача или на бабино. Под прагот на влезната порта се 
ставало „засукан бел и црвен конец“ како превентивна заштита на мајката леунка и на бебето 
од уроци и од зли сили. Жените коишто доаѓале во куќата на леунката, со себе носеле некаков 
дар за новороденото и понуда за леунката, порано тоа била баница или некој друг вид сука-
но тесто или некакво благо, се приоѓало најпрво до новороденчето и му се ставала метална 
паричка за да биде цврсто како неа. Пред да започнат со јадење им се подава од погачата и 
на едно чинивче со сол на едната, а шеќер на другата страна, секоја од присутните жени го 
земала подаденото парче погача и трипати наизменично го става во солта и шеќерот, а потоа 
може да се послужи и самата. На крај, тоа парче што се ставало во солта и шеќерот треба да 
го изеде леунката. На заминување сите присутни треба да си ги замијат рацете над леген над 
кој им се посипува вода и се бришат, а ништо од готовите јадења не смее да се изнесе надвор 
од куќата.

Заради заштита на новороденчето од уроци и  од зли сили не смеело ништо од неговите 
алишта да го фати мрак надвор од куќата, сите пелени и алишта се собирале во куќата пред 
зајдисонце. Мајката за да не го изгуби млекото пак не смеела да гледа надалеку, ами погле-
дот секогаш треба да го упатува во близина. Најчесто на бебињата им се баело од уроци и 
тоа во точно одредени денови во зависност од полот на новороденчето. Машките деца во 
одредени денови, женските во одредени.

Вториот значаен чинител на човековиот животен циклус е женачката односно мажачката. 
Свадбените обичаи започнуваат во четвртокот со замесокот и завршуваат следната недела 
во понеделникот вечерта со поливок.

Најпрво, еден роднина, во ткаена торба закитена со босилок и друго цвеќе ставал карта со ра-
кија и ги поканувал соселаните, пријателите и роднините на веселба, поканетите добивале да се 
напијат голтка од ракијата каниска. Кај младоженецот, во четврток навечер, а кај невестата во 
петокот вечерта се правел замесок на кој се замесувала погача од девојче, роднина на невестата 
или на момчето, со живи родители ( не смеело да биде сирак или со еден родител, за не дај боже 
да не умре некој од младоженците и да остави деца сираци). Погачата се кршела и се давала на 
присутните (се сметало дека таквата погача има магиска моќ, доколку некоја од момите или 
ергените ја стави ноќта под перница ќе го сонува својот иден сопружник). Невестата од татковата 
куќа излегувала со ковчег или дрвен сандак за постелнина, најчесто декориран со геометри-
ска врежана декорација, кој претставува нејзина комуникациска врска со родниот дом и тоа 
е нејзина лична сопственост во новото семејство. При влегување во новиот дом на влезната 
врата е пречекувана од свекрвата со машко дете кое ѝ го подава на невестата, а таа треба да го 
расплаче, за да им плачат машки деца во куќата, а потоа ѝ подава сито и леб по што ја внесува 
до семејното огниште. Сите овие елементи имаат одредени симболични пораки на ситост и то-
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плина. Венчавката се изведувала во недела во главната селска црква, а свадбата завршувала во 
понеделник вечерта, кога невестата се водела на поливок во реката.

Третиот елемент на човековиот животен циклус е смртта. И околу него се поврзани голем 
број обичаи.

Најпрво постоело верување помеѓу населението дека трудна жена не смеела да оди кај мртовец 
за нероденото дете да не ѝ биде жолто како и мртовецот. Во исклучителен случај можело да се на-
прави одредена отстапка, но со претходна магиска подготовка за дадената ситуација. Се засукувале 
еден бел и еден црвен конец и така ѝ се заврзувал на жената на левата рака или околу половината, 
како превентивна заштита. Освен востановените христијански елементи неопходни за извршу-
вање на овој чин: лебот, виното и пченицата, кои во преносна смисла се симболи на телото и крвта 
Исусови како и воскресението прикажано преку пченицата, која со ’ртењето повторно се раѓа, и 
овде постојат одредени елементи што упатуваат на паганскиот период. Тоа пред сè е кршењето на 
земјен сад кој се фрла во вода која тече по изнесувањето на покојникот од семејната куќа. Овде се 
упатува на моќта на водата што се движи и носи сè, а воедно ги олеснува и маките.

Највпечатливиот момент во негувањето на духовната култура во с. Бели повторно нè на-
враќа на вековниот старец - Дабот. Во него е прикажана целата силина на усното предание 
од почетоците на словенските населувања на овие простори и зачуваната духовна култура 
во верувањето и негувањето на култните места. Во случајов дабот е персонификација на вр-
ховниот бог Перун кој подоцна во христијанската религија се поистоветува со свети Илија 
Громовникот.

За проблемите за кои се сметало дека се резултат на некаква магија како што е појавата 
на неплодност кај жените, губењето на млекото, уроци и сл., се користеле молитви и баења 
за да се растури магијата. Неспорно е дека освен мелемите и другите лекарства, едно од 
најмоќните средства за лекување се зборовите, магиските формули изречени или напишани 
во точно определено време и на определено место. При лекувањето со молитви и магии 
особено се внимавало на денот, дали се работи за машка или женска индивидуа и кој дел од 
деноноќието дали треба да се изврши во мрак или преку ден.

стОПански ДЕjнОсти

Земјоделството, лозарството и сточарството, 
основни стопански гранки во Бели

З
астапеноста на одделните полјоделски дејности во Бели е во тесна врска и условеност 
од природните услови и тоа посебно од морфологијата и педологијата на земјиштето, 
како и од климатските и хидрографските погодности. Така, релативно рамното 

земјиште под селото, започнувајќи од Барјамица па преку Рамниште, Чифликот, Лебник до 
Тодорица е мошне погодно за одгледување на сите видови житни култури. Самото име 
Лебник, многу нагласено, потврдува дека од тука се добива лебот.

Обработливите површини во Бели главно се наоѓаат под селото,а пасиштата по 
ридовите над селото
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Валозите, над селото, сместени помеѓу варовитите ридови, покриени со езерска глина, 
почнувајќи од Водицата па преку Димоскиот Валог, Сколов Валог, Рамна Шума па до Старите 
Лозја, во минатото многу поизразено, но и денес е лозарскиот реон во Бели. Нема друго село 
во Кочанската Котлина со толку долга традиција во лозарството како што е тоа околината на 
Бели.

На север од белските лозја, почнувајќи од Кршов Валог, па преку Коштанот, Матичник, Средни 
Рид и Војновица сè до Чуката, како и вулканските ридови под селото Алењак и Сламерник, 
се шират пространи пасишта, погодни за развој на сточарството посебно овчарството. Секое 
маало имало свои пасишта. Така Долното маало главно ги користело пасиштата на југ од се-
лото, Кметското маало - пасиштата на североисток од селото, а Горното Маало - пасиштата на 
север од селото.

Главно занимање за  населението во Бели од секогаш било земјоделството и сточарството. Така, 
во турските пописи кои се однесуваат за 1570/73 година, Бели се споменува како царски хас, 
а главниот приход на населението се добивал од одгледувањето на пченица, јачмен и ’рж, а 
помал процент од производството на граор, леќа, бостан и други култури. Од  XIX век па наваму, 
афионот и тутунот се приклучуваат кон помасовно одгледуваните земјоделски култури.

Во минатото, белани се занимавале и со други дејности. Од историјата е познато дека во еден 
период тие биле приморани да бидат рудари. Во турскиот период Бели било раетско село. 
Населението од овој тип села морало да кулучи во злетовските рудници. Во 1846 година во 
овие рудници работеле вкупно 627 рудари. Од Бели биле 31 рудар, од Нивичани 22, од Бунеш 
7 и сл. Професорот Трифуноски забележил дека работеле во смени по 10 рудари. Едни копале 
руда на местото Печеници, други работеле на топење на рудата во долината на Злетовска 
Река, тоа било најтешката работа (5,58). Како потврда за некогашното рударење е месноста 
Утмански Валог, што значи Рударски Валог, бидејки Утман на германски е рудар.

Долг временски период, поточно сè додека куќите се покривале со плочи, одреден број жите-
ли од Бели се занимавале со вадење плочи на одредено место над селото. Освен за сопствени 
потреби, покривни плочи се носеле и во соседните села.

Во многу старата песна за белските моми, белани се опеани како меанџии. Тоа не треба да 
не зачудува. Постоењето на значајни површини со лозја, како и сочуваниот топоним Ме-
аничката, помеѓу Нерезините и Војновица, односно двете стари населби, од кои населението 
постепено се преселило во Бели, ја потврдуваат вистинитоста и на тоа занимање. Во истата 
песна, за белските моми се наведува дека се подничарки. Тие правеле подници, не само за 
домашни потреби туку ги продавале и на пазар, како што го исмејуваат во песната, големиот 
град од седумдесет куќи – Кочани.

При крајот на турскиот период населението од Бели, во кое покрај одгледувањето житни 
култури, имало и околу 2000 грла добиток, морало да плаќа и спаилук. Тој изнесувал 15.000 
гроша. При тоа посебно давале како спаилук и по 200 товари грозје.

Периодот меѓу двете светски војни, белани посебно го паметат по силните контроли во про-
изводството на тутунот. По изградбата на монополот за тутун во Кочани, не само што секое 
семејство морало да одгледува тутун, туку и целосно да го предава во монополот. Секој што 
ќе остави дури и за сопствено пушење, ако биде фатен од џандарите, плаќал глоба.

За Бели и белани, значаен настан по ослободувањето, е нивното опстојување да не формират и 
не влезат во задруга. Тука дошла до израз нивната слога и бунтовност. Иако, од страна на власта 
врз нив се вршени силни притисоци, ниту едно семејство не влегло во задруга и Бели останало 
единствено село во Кочанскиот крај во кое власта не успеала да основа задруга. Тоа, за зачуву-
вање на имотната состојба како на земјата така и на добитокот значело многу. Така по растурање 
на селските задруги по соседните села, од кои населението излегло многу осиромешено бидејќи 
посебно сточниот фонд бил потполно уништен, белските фамилии тоа не го почуствувале.

Денешно користење на обработливите површини 
и застапеност на одделните култури

С
елскиот атар на Бели, како што е веќе наведено, зафаќа вкупна површина од 1558 ха. Од 
таа површина жито се сее на околу 460 ха, овоштарниците покриваат 3 ха, лозјата 34 ха 
и ливадите околу 1 ха. Потоа следуваат пасиштата кои се застапени на далеку поголема 

површина отколку обработливото земјиште, бидејќи покриваат околу 900 ха. Шумите се ра-
ширени на околу 50 ха и на неплодно земјиште отпаѓа околу 110 ха.

Житни и индустриски култури. Од житата најмногу се сее јачменот, потоа пченицата, ’ржта, 
овесот, мумуруската (пченката), помалку уровот, граорот, просото и др. Пченицата е главно 
лебно жито. Заедно со јачменот таа се одгледува главно на плодното земјиште под селото. Во 
минатото се сееле сортите морејка, стара остака и црвена осатка. Затоа народот место пчени-
ца го употребува терминот осатка. Денес тие се заменети со многу поплодните кавказ, балкан 
и др. Јачменот главно се одгледува за сточна храна, а ’ржта и овесот се застапени на помали 
површини и тоа на понеплодното земјиште по ридовите над селото. Сламата од сите жита, 
заклучно и лисјата од мумуруската, се користела за исхрана на стоката. ’Ржта се користела и 
за покривање на племјите, потоа за правење на важици за врзување на снопјето, како и за 
плетење на рогожи за спиење.
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Во атарот на Бели нема оризови ниви. Меѓутоа, скоро секоја куќа од селото има оризни ниви 
во Кочанско Поле. Статистиката бележи дека вакви ниви има околу 3 ха што е малку, сигурно ги 
има повеќе, а одредени фамилии вакви ниви работат и наполе или под наем. По војната, околу 
1950 година на белани им било дозволено да формират свои ниви и во Мојанска Бара. Тоа било 
напорна работа, а и патот до Барата бил долг, така што тие ниви подоцна биле напуштени.

Оризот многу е присутен во исхраната на населението. При тоа, во минатото, најмногу се 
користел уфакот (турски збор што значи половина зрно). Белиот убаво избиен ориз обично 
се продавал на пазар или се приготвувале порепрезентивни јадења, додека од уфакот, заед-
но со афионско семе, иск’цано (истолчено) во дибек, се приготвувало посиромашно јадење 
познато под името лапа. Меѓутоа, тоа е многу вкусно и хранливо јадење. Особено е омилено 
кај децата, па оттаму и поговорката „секоја вечер нема лапа“.

Од индустриските култури во атарот на Бели позастапен е тутунот, а во минатото бубаќот (па-
мукот) и афионот. Тутунот успева и на понеплодни почви, но во одгледувањето бара доста 
труд, Тој и денес доста е раширен. Памукот и афионот бараат поплодни и добро наѓубрени 
почви. Тие биле прилично застапени сè до седумдесеттите години од минатиот век. Памукот 
се сеел напролет, а афионот и напролет и во есен. Обработката на памукот се одвивала рачно. 
Со помош на вител се одвојувало семето од влакната, а тие пак се стивасувале со дрндало. 
Конецот се добивал преку куклица и вртено, а преѓата потоа се ткаела на разбој. Од памучно-
то платно се шиела целата летна и долната зимска облека и на машкото и на женското насе-
ление. Интересно е што најголем дел од облеката, жените ја шиеле на рака. Белската жена 
отсекогаш била многу работлива. Таа не само што предела, ткаела и шиела, туку еднакво со 
мажите учествувала во сите полски работи, а навечер нејзина обврска била и да зготви вече-
ра. Ги негувала и одгледувала децата, едноставно таа била столб на куќата.

Афионови чушки, 
зрели за берба

Афионот, иако сè уште се сретнува на белските ниви, неговото одгледување многу е нама-
лено. Тоа опаѓање се јавува особено по 1973 година кога е донесен Законот за забрана на 
рачно производство на катран (морфиум). Дотогаш катранот се добивал со засекување на 
афионовите чушки и неговото производство било доста исплатливо бидејќи, колку приход 
се добивал од семето уште поголема била печелбата од катранот. Семето се користело за 
исхрана, но и за производство на шарлаган (нерафиниран зејтин).

Сè до шеесеттите години од минатиот век обработката на земјата во Бели, главно се вршела 
со дрвено рало се железен паличник, а помалку со плуг. Се употребувала и брана за порам-
нување што тогаш го барала почвата и културата. Во земјоделските работи порано се употре-
бувала колата литарка (кола со две големи дрвени тркала), потоа почнало да се употребува 
колата четворка на која од почетокот тркалата ѝ биле дрвени, потоа тие биле заменети со 
гумени, автомобилски тркала. Литарката кола исклучиво ја влечеле волови, додека четвор-
ната кола, од почетокот волови, а денеска се користат и мулиња или коњи.

Една од најважните земјоделски работи отсекогаш во Бели била жетвата. Таа се извршувала 
рачно, со срп. Нивата се жнее на пости, а ширината на постата зависела од бројот на жетварите 
и големината на нивата. Потоа полозите се врзуваат со важици во снопје кои се редат унакрс 
(вкрстено) во стави. Вршидбата започнува веднаш по завршување на жетвата. Секое семејство 
имало свое гумно и амбар во кој го собирало вршеното жито. Со вршење се започнува рано 
пред зора, за да има време попладне да се одвее и собере житото. Снопјето се редат околу сто-
жерот. Вршењето било секогаш со коњи. За два коња се ставале по околу 80 снопови.

По седумдесеттите години на минатиот век во земјоделството настануваат значајни проме-
ни. Обработката на земјата започнува да се врши со трактори, а вршидбата со вршачки. Тоа 
доста ја олеснува дотогаш тешката и долготрајна земјоделска работа.

Лозарство. Лозарството во Бели е едно од најстарите земјоделски гранки. Белани велат дека 
во Бели лозја имало од памтивека и одгледувањето на виновата лоза има повеќевековна тра-
диција. Климатските и почвените услови овде се извонредно погодни за подигање лозја. Тоа 
особено се однесува на ридските терени на север од селото. Веќе е споменато дека тој лозарски 
реон започнува од Водицата преку Валозите, Рамна Шума и завршува во Старите лозја.

Во минатото, сè до Првата светска војна под лозја биле и Нерезините, Коштанот и Матичник. 
Не случајно, тука помеѓу Коштанот и Матичник имало изградено и меана и тоа место и денес 
народот го именува како Меаничката. Потоа ридот помеѓу Водицата и Димоскиот Валог се 
вика Трипунски Рид, што значи на него се славел Св. Трипун, денот на лозарите и лозјата, а 
јужно од него е Маџунската Нерезина, место каде се добивало квалитетно грозје од кое се 
приготвувал маџунот. Старите кажуваа дека грозје се берело по цел месец. Во шега се збору-
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вало: „Ако белани ги испуштат бочвите со вино, Тркање ќе биде поплавено“. Периодот од 1912 
до 1920 година бил катастрофален за лозарството во Бели. Тогаш под налетот на лозовата 
болест филоксера лозјата во Бели биле потполно уништени. По 1920 година лозјата почнува-
ат да се обновуваат врз калемени садници на американска подлога и лозарството почнува 
одново да се развива.

Денес под лозја се засадени околу 34 ха. Напуштено е старото, помалку плодно земјиште 
северно од селото и подигнати се нови лозја на поплодното земјиште, на запад од селото. 
Постепено се напушта стариот начин во лозарството, одгледувањето на чокоти, а се подигаат 
нови лозја со шпалирски систем. Изменет е и сортиментот на грозјето, во корист на трпезните 
и квалитетни вински сорти. Од трпезните сорти најмногу се застапени афусали и хамбургот, а 
од винските сорти: прокупецот, смедеревката, жилавката и др.

Сточарство. И сточарството е стара традиционална стопанска гранка во Бели. Се одгледу-
вало од едриот добиток коњи, мулиња, магариња и говеда, но далеку повеќе бил застапен 
ситниот добиток особено овците. Секоја фамилија имала ѕевгар волови, побогатите, коњи 
или мулиња, а посиромашните - магариња. Пространите пасишта и над и под селото овоз-
можувале силно да се развие овчарството. Во еден период, околу педесеттите години од 
минатиот век, во Бели имало помеѓу 500 и 1000 овци. Стада помеѓу 50 и 100 овци имале: 

Тасе Кршовски на работа во своето лозје

Ушаците, Мутовци, Мрвкарите, Столевци, Пелтеците, Вампирите, Кирчовите, Ашметите и др. 
Двете Ушачки фамилии, во одредени години, имале и повеќе од по 100 овци. Тие и соседните 
до нив, Мутовци, за чување на овците ангажирале и момци.

Во летниот период, преку ноќ, овците се чувале во аргачи по нивите. Оние со повеќе овци 
имале посебни трла со колиби. Така, трлата на Ушаците биле во Водицата, на Мрвкарите во 
Крушите, на Столевци во Сламерник, а тие од Горното маало во Старите лозја. Така, ѓубрејќи ги 
нивите, овчарството било во директна полза на земјоделството. Затоа, во тоа време, иако не 
било познато употребата на вештачко ѓубре, на нивите се раѓало многу жито. Преку ден ов-
ците се дотерувале на молзење дома. Молзењето се одвивало во сеници каде за таа цел има-
ло страга.

Во зимскиот период овците се чувале во селото, во трла кои се наоѓале во близина на куќите. 
Се хранеле со сено, јонџе или граорика.

Потоа со шума од мумуруска (пченка) или со дабова односно брестова шума. За таа цел во 
летниот период бресјата со сор се кастреле и гранките со листовите со помош на набодна се 
денеле во таканаречени пастрами.

Сламата со која се 
хранел едриот до-
биток се чувала во 
племја или во копа 
а сеното за овците 
во стог
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бЕлската жЕна какО стОлб на 
сЕмЕjстВОтО

Б
елската жена отсекогаш била и денес е многу 
работлива. Таа не само што преде, ткае и шие, 
туку еднакво со мажите учествува во сите 

полски работи, а навечер нејзина редовна обврска 
била и да зготви вечера. Ги негува и одгледува деца-
та, едноставно таа е столб на куќата.

Во училиштето во селото Бели се вработив во 1963 
година. Работев со голем елан и ентузијазам, би-
дејќи сакав децата од ова село да акумулираат што 
повеќе знаења за што полесно да се снајдат во жи-
вотот. Тие беа многу трудољубиви, како што впро-
чем и денес се сите белани. На работа стигнував пеш 
по сè уште неасфалтираниот пат. Од дома тргнував 
рано и воопшто не се плашев што одам сама затоа 
што знаев дека по патот ќе ги сретнам мажите од 
селото кои пред да се раздени одеа на нивите, а кога јас стигнував во селото обично околу 

7 часот, жените или ги спростираа алиштата кои веќе ги беа 
испрале или го вадеа испечениот леб од фурните и брзаа да 
заминат на нива.

Во текот на моето учителствување не се случи ниту еднаш 
некоја мајка да дојде во училиштето за да праша за своето 
дете без плетило во рацете или забодена фурка во појасот 
за предење. Тоа се случуваше и на приредбите кои ги орга-
низиравме на сите државни празници. Жените внимателно 
ја следеа културно-забавната програма и при тоа си плетеа 
или предеа.

Во лоши зими бев принудена да останувам да живеам во селото. Најчесто преcтојував во 
семејството Џуневи кои ми беа подалечни роднини. Тогаш имав прилика одблизу да се 
запознам со животот на белската жена. Лесно забележував дека таа во кујната е непри-
косновена. Секое утро, било домаќинот да оди во планина по дрва или на орање, како 
и на овчарот, домаќинката мора да им подготви јадење за тој ден, а навечер за целата 
фамилија задолжително се готви заедничка вечера. Подготовката на храната во Бели како 
да е забранета за мажите. Во тој поглед жените со леснотија велат дека  е срамота маж да 
се занимава со готвење.

Во Бели скоро секоја фамилија имаше овци, а одгледуваа и бубаќ (памук). Задача на жената 
беше да ја обработи и волната од овците и бубаќот, и да направи за сите од семејството летна 
и зимска облека. Летните алишта од бубаќот – кошулата и гаќите, сами ги предеа, ткаеја 
и шиеја, додека од волната изготвуваа клашни за зимски палта и панталони (потури) кои 
се шиеја кај терзија. Жена со скрстени раце не можеш никогаш да видиш. Таа кога не пре-
де, ткае, а кога не ткае плете, и сите тие работи многу умешно ги праве. Сето тоа обично се 
извршува во зимскиот период. Од пролет па до есен, заедно со мажите, белските жени се 
на нивите. Работат во лозјата или го копаат афионот, бубаќот, мумуруската (пченката), бобот 
(гравот), односно се вклучени во сите земјоделски работи. Затоа, не случајно постои пого-
ворката раширена во соседното село Тркање: ако сакаш работлива жена, земи беланка.
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ПРОсВЕтата ВО сЕлОтО бЕли

В
о последните децении на XIX век и во првите на XX век на територијата на Македонија 
се интензивирале пропагандите на соседните држави за асимилација на македонското 
население. Бидејќи преку просветата и религијата најлесно можело да се оствари од-

народувањето започнало масовно отворање на училишта и верски објекти од страна на тие 
држави.

Кога е отворено првото училиште во Бели, не се знае. Селаните велат дека тоа се случило во 
последната деценија на XIX век и дека било сместено во крстилницата на црквата „Возне-
сение Христово“. Тогашните ученици ги изучувале наставните предмети: октоих, часослов и 
псалтир и биле подготвувани да им помагаат на свештениците во богослужбите и верските 
обреди. Подоцна биле воведени и други наставни предмети како што се сметање, краснопис, 
земјопис и др. Ова христијанско училиште работело континуирано и било дел од просветната 
мрежа во тогашната Кочанската околија пред Балканските војни .

Пред Балканските војни во Кочанската околија христијански основни училишта покрај во ова 
село имало во Кочани, Виница и селата Оризари, Нивичани, Блатец, Зрновци, Липец, Тркање, 
Соколарци, Пресека, Спанчево, Безиково, Жиганци, Лаки, Грдовци, Лески, Кучичино, Драго-
брашта и селото Пантелеј.

По Балканските војни територијата на денешна Македонија била окупирана од страна на 
Србија. Великосрпската власт како едно од најприоритетните прашања го поставила пра-
шањето за организирање на просветата во присвоениот дел од Македонија. Во учебната 
1913 /14 година просветните институции ги приспособиле наставните планови и програми 
во кои посебно внимание му било посветено на изучувањето на српскиот јазик и српската 
историја и на испраќање на учители од Србија или со ангажирање на дел од старите ег-
зархиски учители.

Наставата морала да се одвива на српски јазик кој егзархиските учители малку го познавале 
и покрај курсевите на кои биле испраќани за негово изучување, па учениците тешко можеле 
да ја следат наставата.

Училиштето во селото Бели работело за време на Балканските војни и продолжило по окупа-
цијата на Македонија од страна на Србија.

За тоа сведочи Извештајот број 2286 од 15 јануари 1914 година на началникот на Брегал-
ничкиот округ испратен до министерот за внатрешни работи на српската влада за општата 
состојба во Округот, Љубо Т. Грковиќ во кој тој коментирајќи ги просветните прилики во овој 
округ пишува дека во Кочанскиот срез имало турски, српски и егзархиски училишта како и 
гимназии. Меѓу населените места во кои имало егзархиско училиште е и селото Бели.

Училиштето во селото Бели се споменува и во статистиката на великосрпската власт. Така, 
според Статистичките податоци за бројот на српските основни училишта и учители и податоци 
за бројот на учениците во некои училишни околии во учебната 1914/15 година, во Кочанска-
та околија во оваа учебна година училишта имало во 14 населени места меѓу кои е и училиш-
тето во селото Бели каде имало една паралелка со еден учител. Нема податоци за бројот на 
учениците во паралелката, ниту за тоа кој учителствувал во тоа училиште.

Условите за работа во источниот дел од Македонија биле тешки. Во годините на Балканските 
војни некои од најважните битки се воделе во Кочанскиот регион. Голем дел од храната и 
добитокот им биле одземани на селаните за потребите на војските па тие, а со нив и учителите 
буквално гладувале.

Во 1914 година започнала Првата светска војна. Во редовите на српската војска биле моби-
лизирани неколку членови на семејствата од селото. Иако посетувањето на училиштето било 
задолжително, дел од учениците морале да остануваат дома за да ги заменат родителите на 
нивите и да ја обезбедат неопходната егзистенција на семејствата, така што училиштето во 
последната година од оваа крвава војна не работело.

По завршувањето на Првата светска војна и прогласувањето на Кралството на Србите, Хрватите 
и Словенците на 1 декември 1918 година (СХС) власта започнала со постепено реактивирање на 
старите и отворање нови училишта и назначување учители. Административно, училиштето во 
селото Бели влегувало во Кочанската училишна околија , а таа во Вардарската просветна област.

Во првите години од окупација на Македонија од страна на СХС биле испраќани учители од 
српска националност, затоа што основната цел на културно-просветната политика била ср-
бизација на македонскиот народ. Условите за работа биле тешки, платите мали. Селаните не 
можеле да им обезбедат огрев, облека и храна на учителите, бидејќи и самите ги немале.

Во време на окупацијата од страна на СХС, жителите од Кочанскиот регион освен на економ-
ска експлоатација биле подложени и на невиден терор и застрашување од властите поради 
тоа што во тоа време на овој терен дејствувале разни врховистички комитски чети кои извр-
шиле голем број убиства. На удар на комитите биле српските чиновници, жандарми и учите-
ли, односно сите оние кои агресивно ја спроведувале aсимилаторската политика на српската 
буржоаска влада.
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Поради слабата јавна безбедност и неможноста државните институции да им обезбедат заш-
тита од комитските напади, 10 учители од Кочани и од селата Оризари, Облешево и Бели, 
членови на Околиското учителско здружение во отвореното писмо од 26 мај 1922 година се 
обратиле до министерот за просвета во Белград и изјавиле дека доколку јавната безбедност 
веднаш не се подобри и не се испрати доволно вооружена сила која ќе ја гарантира нивната 
безбедност , ќе бидат принудени групно да поднесат оставка од службата. Меѓу нив стои пот-
писот на учителот Илија Видановиќ од селото Бели. Нема записи за тоа од каде потекнувал 
ниту дали Видановиќ го напуштил селото или до кога останал да работи него.

Во периодот од 1928 година до 1931 година учител во селото бил Радоица Гајиќ. Не се знае 
ништо за неговото потекло, ниту каде подоцна бил испратен на служба. Атанас Јорданов и 
Јордан Михаилов некогашни ученици на овој учител ме информираа дека наставата се одви-
вала во училишната зграда во месноста Сретсело, над самата црква. Кога точно била изгра-
дена никој од селаните со кои контактирав не знаеше да каже. Се претпоставува дека била 
изградена во периодот од 1914 до 1920 година.

Училиштето било составено од две училници и еден стан за учителите. Наставата поради го-
лемиот број ученици се одвивала во две смени во комбинирани паралелки. Во приземниот 
дел имало визби кои жандармите од жандармериските станици во Кочани и селото Нивича-
ни ги користеле за привремено затворање на некој селанец што  се замерил со власта.

Во Кочанско, како впрочем и во другите македонски средини во периодот помеѓу двете свет-
ски војни многу активно било Учителското здружение. Преку предавања за стручно-педагошко 
усовршување и политичко дејствување, неговите членови биле оспособувани да работат на 
описменување на широките народни маси, да отвораат библиотеки и да им ги објаснуваат на 
селаните актуелните настани. Го подучувале македонското население да ги бојкотира изборите 
или да не гласа за пратениците и политичките партии кои им се по волја на властите. На овој 
начин дејствувале против денационализаторската политика на големосрпската буржоазија.

Активности на тој план во Кочанскиот регион развиле напредните учители Љубомир Шош-
киќ, учител во селото Тркање, Мира Вучковиќ учителка, во селото Бања, Добривоје Мишиќ, 
учител во селото Спанчево и Ѓорѓе Тодоровиќ, учител во селото Бели .

Ѓорѓе Тодорчевиќ (во некои објавени трудови стои и со ова презиме) Тодоровски бил Маке-
донец по потекло од Прилеп. Во училиштето во селото Бели дошол во 1931 година по зами-
нувањето на учителот Радоица Гајиќ.

Служител во училиштето во тој период бил Велјо Милошевиќ од Бајна Башта. Во училиштето, 
покрај скромниот училишен инвентар имало слики од кралот Петар II Караѓорѓевиќ и негова-
та мајка кралицата Марија Караѓорѓевиќ.

Во текот на наставната година учителот Тодоровски организирал повеќе еднодневни екскур-
зии во околината на Бели во месностите Алењак, Сламерник, Кај Дабот и ги водел учениците 
во училиштето во Кочани каде како учителка работела неговата жена. Покрај наставата со 
учениците, Тодоровски организирал курсеви за описменување на возрасните. Ги советувал 
да ги калемат овошките и да го избираат семето за сеидба. Се дружел со селаните и бил до-
бредојден во секој дом на свадба, домашна слава, именден, крштевка, но и на погребите и 
помените на покојниците. Го напуштил селото на крајот на 1940 година.

Овој некогашен учител повторно го посетил селото Бели во 1963 година. Како училиштен ин-
спектор, есента 1963 година, на час на учителката, тогаш Надежда Крстева денес Божинова, 
влегол просветен инспектор учтиво претставувајќи се, седнал во ученичките клупи и со вни-
мание ги следел неколкуте наставни часови.

„Во завршниот дел на четвртиот час во делот предвиден за повторување на наставната еди-
ница Именки инспекторот започна на учениците да им диктира реченици во кои ги споме-
нуваше месностите Сламерник, Алењак, Манастирче и други. Јас и учениците се чудевме од 
каде ги знае. Ни кажа дека за време на окупацијата на Македонија од страна на Кралството 
Југославија работел како учител во ова село. Подоцна тој се прошета низ селото сретнувајќи 
се со своите стари пријатели.“

За време на фашистичката окупација во периодот од учебната 1941/42 година до учебната 
1943/44 година училиштето работело со настава на бугарски јазик како Народно основно пр-
воначално училиште „Свети Климент Охридски“ - с. Бели, околија Кочанска, област Скопска. Во 
овој период, според некогашните ученици наставата се одвивала во две училници со по триесе-
тина деца од прво до четврто одделение. Во српско, како што белани го нарекуваат времето на 
окупацијата на Македонија, од страна на Кралството Југославија, во матичните книги и дневни-
ците учениците биле запишувани како Срби. Во текот на германската и великобугарската власт 
во педагошката евиденција во графата за народност, учениците биле запишувани како Бугари.

За време на бугарската окупација во селото како учители работеле Минка Тодорова од Пле-
вен, Стоил Кадиски од Станке Димитров. Иван Поројски и Марко Ангелов од Пловдив.

Некогашните ученици се сеќаваат дека задолжително пред почетокот на наставата морале да ја 
кажуваат Господовата молитвата Отче наш на бугарски јазик и задолжително да се молат за здра-
вје и среќа на царот Борис со чии слики било украсено училиштето. Учениците кои не можеле да 
ја совладаат наставната програма биле тепани или оставани со часови да коленичат на зрна од 
пченка или лушпи од ореви. Биле оставани сами во приземниот дел на училиштето во темница.

Во ова училиште освен учениците од селото Бели учеле и учениците од селото Пасаџиково, 
едно од постарите села во општината Кочани основано во XV век. Ова село се наоѓало на 
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надморска височина од 850 метри. Најголемиот дел од неговите жители денес живеат во 
Кочани и во селата Бања и Бели.

На Првото заседание на АСНОМ, на 2 август 1944 година во манастирот „Прохор Пчињски“, 
македонскиот јазик е заведен за службен јазик на територијата на македонската држава. На-
брзо по заседанието било формирано Поверенство за просвета. Овој народен орган веднаш 
испратил упатства до сите народноослободителни одбори за подготовка и започнување на 
настава на македонски јазик.

Конкретни активности во Кочанската околија за отворање на народни училишта биле преземе-
ни по ослободувањето на Кочани од германскиот окупатор. Околискиот народноослободителен 
одбор презел активности за евидентирање на состојбата на училишните згради и постапна са-
нација на оштетените од воените дејства. Започнало евидентирањето на можните ученици и 
евидентирање на учителите кои ќе бидат ангажирани во наставата, како и нивно вклучување 
во курсевите за стручно усовршување. По завршувањето на курсевите, Околискиот народно-
ослободителен одбор за Кочанската околија, со Заповедта број 6 од 6 декември 1944 година 
потпишана од тогашниот претседател Трендо Христов и секретарот Благој Попов го направил 
првото официјално назначување на 68 учители во училиштата во НОО на градот Кочани, во НОО 
Зрновци, НОО Блатец, НОО Соколарци, НОО Оризари, НОО Долни Подлог, НОО Виница и Ниви-
чанско-полатскиот НОО кои ја сочинувале тогашната Кочанска околија.

Во овој период селото Бели влегувало во Нивичанско-полатскиот народноослободителен 
одбор. За учителка во ова село била назначена Милица Јакшоска која имала задача да го 
подготви отворањето на училиштето и заедно со народноослободителниот одбор од селото 
да изготви список на можни ученици.

Училиштето започнало со работа во втората декада на декември како Народно основно учи-
лиште „Ѓошо Викентиев“ село Бели, Кочанска околија, Штипски округ. Во него биле запишани 
67 ученици од кои 41 машко и 26 женски,1 од селата Бели и Пашаџиково, со настава од прво 
до четврто одделение во две комбинирани паралелки. Во оваа учебна година имало ученици 
од различна возраст кои поради војната не можеле навреме да тргнат на училиште.

Во учебната 1945/46 година, учителката Јакшоска била повлечена од селото и распоредена 
на нова должност, а Околискиот народноослободителен одбор Кочани за учителка ја назна-
чил Цана Атанасова Стојанова, подоцна Петрова. Служител во селото бил Димитрија Јованов. 
Во 1948 година започнала изградбата на нова училишна зграда. Училиштето, како што велат 
селаните, било градено со ангарија. Секое семејство имало обврска да донесе извесни коли-
чини камен и да работи доброволно на неговата изградба. Наставата во новата училишна 
зграда започнала во учебната 1949/50.

ОУ „Ѓошо Викентиев“ како самостојно училиште работело до 1970 година по што станало под-
рачно училиште на Основното училиште „Моша Пијаде“ во Кочани, денес ОУ „Никола Карев“.

Во 1974 година во рамките на училиштето „Моша Пијаде“ било формирано училиштето „Све-
ти Кирил и Методиј” кое во 1982 година се вселило во новоизградениот училиштен објект. На 
3 февруари 1982 година училиштето од селото Бели станало подрачно училиште на „Свети 
Кирил и Методиј“ во Кочани.

По завршувањето на четиригодишното образование поголемиот дел од учениците своето 
образование го продолжувале во основното училиште во Кочани. Сосема ретко некој ученик 
следел настава од петто до осмо одделение во училиштето во селото Нивичани.

Денес сите ученици по завршувањето на четиригодишното образование своето основно образо-
вание го оформуваат во училиштето „Свети Кирил и Методиј“ во Кочани.

Цана Петрова е една од првите просветни работнички во Кочанско кои го започнале образо-
ванието и воспитувањето на младите генерации. Таа како учителка во училиштето во селото 
Бели имала можност во дело да го преточи она за што самата се борела на боиштата против 
непријателите, да се биде слободен, во слободна земја и да се учи на сопствен македонски јазик.

Учителката Цана била учесник во НОВ. Како борец учествувала во единиците на народно-
ослободителната војска на Македонија во Четвртата народноослободителна бригада. Во учи-
лиштето во селото работела четири години. Живеела во малото станче во училиштето кое 
селаните по завршувањето на војната го исчистиле, варосале и оспособиле за настава. Дење 
работела со учениците во двете училници, а навечер на гајзиена ламба се трудела да описме-
ни што поголем број возрасни. Иако многу ноќи минувала во осаменост и страв бидејќи во 
тоа време безбедносните услови не биле сосема добри, немала доволно храна, облека, ин-
вентар и учебници никогаш не се пожалила на ништо. Нејзините некогашни ученици се сеќа-
ваат на неа како на енергична, строга, но праведна учителка. Била многу лична девојка која 
другарувала со селските девојки и ги учела да везат, плетат и да се облекуваат помодерно.

Иако основното образование било задолжително, сите родители не ги пуштале децата на 
училиште. Тоа го констатирал околискиот просветен инструктор Михајло Јорданов, кој на 17 
ноември 1947 година го посетил училиштето во селото Бели. Во записникот за контролно-
инструктивниот преглед на целокупната работа на училиштето забележал дека во таа учебна 
година требало да бидат запишани 121 ученик, а биле запишани 79 ученици или надвор од 
наставата останале 35 отсто од учениците. Инструкторот забележал дека во селото има 94 
неписмени селани, а од нив со аналфабетски курс се опфатени само 31.

Во истиот записник просветниот инструктор констатирал дека во училиштето недостасуваат 
инвентар, нагледни средства и дрва за огрев.
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Во учебната 1949/50 година, по налог на НО на Кочани, Цана Атанасова Стојанова била анга-
жирана во Одделението за просвета при Народниот одбор на тогашната Кочанска околија, а 
на нејзино место за учители биле назначени Васка Тишовска од селото Будинарци Беровско и 
Ванчо Тодосиев Голубов од Кочани. Едно полугодие во ова училиште како учителка работела 
Лозена Теодосиева од Кочани која подоцна работела како библиотекар во Јавната општинска 
установа библиотека „Искра“ во Кочани.

Постепено се зголемувал опфатот на учениците, а во 1952 година во својот Извештај за рабо-
тата на училиштето учителката Станка Хралампиева запишала дека во селото нема неписме-
ни селани. Во учебната 1952 /53 година во комбинираната паралелка во прво и трето одде-
ление имало 39 ученици, а во второ и четврто 31 ученик. Само двајца ученици кои требало 
во тој период да ја посетуваат наставата не доаѓале на училиште. Од нив едниот ученик бил 
од селото Бели, а едниот од селото Пашаџиково.

Во 1953/54 година како учителка во селото работела Наталија Андонова, подоцна Бојаџиска.

„Имав седумнаесет години кога Народниот одбор од Кочани ме назначи за учителка во селото 
Бели. Дотогаш имав работено како учителка само еден месец во селот Трипатанци од пробиштип-
ската општина. Работев со шеесетина деца во две комбинирани паралелки. Тогаш настава се др-
жеше и во сабота. Живеев во станот во училиштето. Дење ми беше убаво. Децата беа мирни и 
трудољубиви. Во вечерните часови се чувствував многу осамена. Се будев на секој шум. Служите-
лот Димитрија Т. Јованов гледајќи ги еден ден моите зацрвенети очи со подочници ми предложи 
неговата ќерка Стојанка да спие со мене за да не се плашам. Спиевме на дрвениот кревет, седевме 
и си прикажувавме до долго во ноќта. Димитрија и неговата сопруга Ана ги чувствував како втори 
родители бидејќи многу ми помогнаа при моето учителствување во ова село. Подоцна работев во 
училиштето во селото Бања и во училиштето ’Никола Карев‘ во Кочани. Сега како пензионер често 
ги вртам фотографиите и си споменувам за моите ученици од ова село.“

Трудољубивоста на учениците и љубезноста на селаните биле причина наставничкиот позив 
за своја животна определба да го избере учителката Љубица Минова. Во учебната 1958/59 го-
дина таа била ангажирана во наставата како замена на отсутни наставници поради породил-
но боледување. Бидејќи во тој момент немало невработени наставници таа иако сè уште го 
немала положено матурскиот испит била вработена во белското училиште. По завршувањето 
на работниот ангажман и матурирањето таа ги завршила студиите на Филолошкиот факултет 
на универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ на групата Славистика и до своето пензионирање 
работела како наставник по руски јазик.

Во текот на моите истражувања за просветата во селото Бели повеќе пати се сретнав со учи-
телката Надежда Божинова и ги забележав нејзините спомени за годините поминати во сел-
ското училиште.

„Во училиштето во селото Бели се вработив во 1963 година. Работев со голем елан и ентузија-
зам бидејќи сакав децата од ова село да акумулираат што повеќе знаења за што полесно да 
се снајдат во животот. Тие беа многу трудољубиви, како што впрочем и денес се сите белани. 
На работа стигнував пеш по сè уште неасфалтираниот пат. Од дома тргав рано и воопшто 
не се плашев што одам сама затоа што знаев дека по патот ќе ги сретнам мажите од селото 
кои пред да се раздени одеа на нивите, а кога јас стигнував во селото, обично околу 7 часот 
наутро, веќе се враќаа дома. Жените или ги спростираа алиштата или го вадеа испечениот леб 
од фурните и брзаа да заминат на нива.

Во текот на моето учителствување не се случи ниту еднаш некоја мајка да дојде во училиш-
тето за да праша за своето дете без плетило или фурка за предење Тоа се случуваше и на 
приредбите кои ги организиравме на сите државни празници. Жените внимателно ја следеа 
културно-забавната програма и при тоа си плетеа или предеа.

Тоа беше време кога во училиштето освен книги и тетратки немаше никакви надгледни сред-
ства, па ние учителите што работевме таму моравме сами да си ги обезбедиме. Заедно со 
мојот колега Евтим Крамарски, покрај наставата во училиштето организиравме повеќе сек-
ции од кои најголем интерес кај селаните предизвикуваше играорната секција.

Иако децата остануваа сами дома или со бабите и дедовците, многу ретко во деветте години колку 
што работев во селото се случуваше да задоцнат на училиште. Додека јас работев во ова училиште 
служител беше Саздо Јанев. Го споменувам тоа затоа што не само служителот туку сите членови од 
неговото семејство работеа во училиштето, го чистеа, цепеа дрва или ни подготвуваа ужина.

Голем број од моите некогашни ученици денес живеат и работат во Кочани. Нашите средби 
секогаш се полни со радост. Се потсетуваме на годините поминати заедно. Заедно со моите 
пријатели јас често го посетувам селото, особено манастирот ’Свети Илија‘ во месноста Кај 
Дабот. Се радувам што некогашните и сегашните жители на Бели ова место го направија пре-
красно туристичко катче и ни овозможија да уживаме во неговите убавини.“

Наставничката Здравка Иванова - Серафимова во училиштето во ова село работела десетина 
години.

„Во училиштето во селото Бели започнав да работам во учебната 1971/72 година. Во поче-
токот на на моето учителствување во ова село пред да се омажам и си создадам семејство 
во Кочани, живеев во Бели во домовите на Димитар Михов и Љубе Стојанов. По моето стапу-
вање во брак секојдневно од мојот дом во Кочани излегував во 5 часот наутро за да можам 
пред училишното ѕвонче да го означи почетокот на наставата да пристигнам во училиштето.

Да бидам наставник односно учител беше моја желба, но и желба на мојот татко Лазар Нес-
торов, за тоа време еден од најнапредните жители од селото Грдовци, Кочанско. Завршив 
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Педагошка академија, отсек Одделенска настава. Подоцна моето образовние го дополнив и 
со дипломирањето на истата Виша школа на отсекот за предучилишно образование и воспи-
тување. Во текот на мојата учителска кариера работев во училиштето во селото Полаки, Гр-
довци, Бели, училиштето ’Никола Карев‘ во Кочани, а во пензија заминав во 2007 година како 
просветен работник во Општинското основно училиште ’Малина Попиванова‘ во Кочани.

Неколку години работев заедно со учителот Евтим Крамарски. Наставата беше организирана 
во комбинирани паралелки, односно во едната училница учеа учениците од прво и трето, а во 
другата од второ и четвртто одделение. По неговото заминување во пензија сè до доаѓањето на 
други наставници, се случуваше јас да бидам наставник на сите паралелки и наставата да ја ор-
ганизирам во прва и втора смена. Не ми беше тешко, затоа што иако тогаш имаше повеќе уче-
ници во паралелките, учениците беа многу дисциплинирани и со внимание ја следеа наставата.

До седумдесеттите години на минатиот век често се случуваше родителите да не дозволуваат 
понатамошно школување на децата, па ние наставниците што работевеме таму им помага-
вме да ги согледаат предностите на образованието и децата да завршат основно, средно или 
факултетско образование.“

Повеќето наставници што денес работат во училиштето „Кирил и Методиј“ во пократок или 
подолг период работеле во училиштето во селото Бели. Една од нив е и Деница Јованова.

„Во белското училиште работев само една година. Бев задоволна и горда бидејќи мајка ми 
Марика Јанева е по потекло од селото Бели, од родот Ќосевци. Кај сите жители од селото по-
чувствував почит и гордост што некој низ чии вени тече белска крв учителствува во ова село. 
Учениците беа внимателни и дисциплинирани. Родителите редовно доаѓаа на консултации. 
Го следев успехот на моите ученици од ова училиште кога своето образование го продолжу-
ваа во матичното училиште во Кочани.“

Со асфалтирањето на патот Бели-Кочани и воспоставувањето на автобуски линии, им се олес-
нила работата на учителите во ова село.

Наставничката Глорија Лаковиќ од Кочани сеќавајќи се на годините поминати во ова учи-
лиште ќе рече :

„За разлика од моите повозрасни колеги, наставници, кои дел од себе вградиле во училиш-
тето во селото Бели живеејќи во станот во училиштето или под кирија, со неколкучасовно 
пешачење или користење на локалните автобуси јас и моите колеги што во исто време рабо-
тевме во ова училиште, на настава доаѓавме со сопствени автомобили. Поради тоа воопшто 
не гледавме на работното време. Речиси секојдневно, по завршувањето на наставата оста-
нувавме во училиштето и работевме со некое дете за кое ќе утврдевме дека поради своите 
ментални способности не може успешно на часовите да ги совлада наставните единици.

Родителите имаа голема доверба во нас. Се случуваше некогаш да заминат в град на лекар 
или да завршат некоја работа и не сакајќи да задоцнат. Останувавме во училиштето сè додека 
не дојдат и не си ги земат децата.

Инаку условите за работа во училиштето беа лоши. Ѕидовите беа испукани и низ пукнатините 
ние ги чувствувавме сончевите зраци или ветрот кој неканет влегуваше во училниците. Се 
плашевме за безбедноста на учениците.

Денес работам во училиштето ’Свети Кирил и Методиј‘. Сметам дека наставата во училиштето во 
селото Бели за нас беше своевиден тест односно време на професионално зреење. Се радувам 
што денес учениците во Бели учат во нова, современа училишна зграда со сите потребни на-
гледни средства и каде наставниците ги применуваат најсовремените техники на учење.

Злате Данов, претседател на месната заедница во селото Бели рече дека како и во многу 
други случаи, така и во изградбата на новото училиште селаните ја покажале својата един-
ственост и истрајност во намерата да го сочуваат училиштето во селото.

„Во месноста Орниче каде се наоѓаше нашето училиште имаше активно свлечиште на земјиш-
тето кое придонесе за постапно оштетување на училишната зграда. Постоеше опасност за 
учениците, па затоа како членови на Советот на на Месната заедница и жителите на селото 
одржавме повеќе состаноци со претставници од Локалната самоуправа во Кочани и Министер-
ството за образование на Република Македонија и побаравме да се обезбедат безбедни услови 
за школување на нашите деца со изградба на ново училиште. На дел од состаноците ни беше 
понудено, но ние не го прифативме предлогот, учениците од ова село да ја следат наставата во 
ОУ ’Свети Кирил и Методиј‘ во Кочани, плашејќи се дека на тој начин засекогаш ќе се затвори ова 
училиште. Заради тоа беа оспособени помошните простории на училиштето.

Изградбата на новото училиште започна во учебната 2003/04. Се градеше во неколку етапи. 
Динамиката на градба зависеше од средствата што ги издвојуваше Владата на РМ односно 
Министерството за образование и наука. Револтот од бавната изградба го манифестиравме 
со штрајкови и бојкот на наставата.

Училиштето беше изградено и осветено од свештеници од Кочанското црковно намесништво 
на 6 мај 2008 година.

Во последната етапа на изградбата на училиштето се вклучи и Швајцарската влада преку неј-
зиниот проект за реконструкција на неколку училишта во нашава земја.

Во почетокот на април 2013 година во селото за првпат беше отворена детска градинка во 
која преку забавни и наставни програми децата ќе растат и ќе се подготвуваат за идни уче-
ници во училиштето во Бели. Иако и нашето село како и другите во Кочанско е со намален 
наталитет кој директно се одразува на бројот на учениците во училиштето, јас се надевам 
дека училиштето никогаш нема да биде затворено.“
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Преглед на ученици и паралелки во училиштето во селото Бели како подрачно 
училиште на ОУ „Кирил и Методиј“ - Кочани

Ред. 
бр.

Учебна 
година

Број на ученици по паралелки Вкупно
Прво одд. Второ Трето Чеврто Петто

1 1982/83 8 8 7 8 30
2 1983/84 6 8 8 7 29
3 1984/85 10 6 8 8 32
4 1985/86 7 10 6 8 31
5 1986/87 5 7 10 6 28
6 1987/88 12 5 7 10 34
7 1988/89 6 12 5 7 30
8 1989/90 10 6 12 5 29
9 1990/91 8 10 6 12 34

10 1991/92 8 8 10 6 32
11 1992/93 7 8 8 10 33
12 1993/94 7 7 11 8 33
13 1994/95 5 7 7 11 30
14 1995/96 10 5 7 7 29
15 1996/97 10 10 5 7 32
16 1997/98 7 10 10 5 32
17 1998/99 10 7 10 10 37
18 1999/2000 7 10 7 10 32
19 2000/01 9 7 9 6 31
20 2001/02 7 9 7 9 32
21 2002/03 7 7 9 7 30
22 2003/04 7 7 7 9 30
23 2004/05 5 6 7 7 25
24 2005/06 3 5 6 7 21
25 2006/07 8 3 5 7 23

Согласно законските промени во областа на основното образование во Република Mакедо-
нија и воведување на деветгодишно основно образование, од учебната 2007/08 година во 
училиштето во селото Бели е организирана настава во прво одделение од т.н. деветолетка.

Според податоците од дневницита за работа на паралелките од тогаш до 2012/ 13 година во 
училиштето учениците во наставата се опфатени на следниов начин:

Ред. 
бр.

Учебна 
година

Прво 
одд.

Второ 
одд.

Трето 
одд.

Четврто 
одд.

Петто Вкупно

1 2007/08 5 +1 8 3 5 / 22

2 2008/09 4 1 8+5 3 / 21

3 2009/10 1 4 / 8+5 / 18

4 2010/11 1 1 4 5 5 16

5 2011/12 2 6 1 3 5 18

6 2012/13 3 2 6 1 3 15

Преглед на наставници што работеле во ова училиште од учебната 1944/45 
до учебната 1981/82 година како самостојно и подрачно основно училиште на 

ОУ „Никола Карев“ - Кочани

Ред. 
бр.

Учебна година Наставници Од каде доаѓаат

1 1944/45 Милица Јакшоска Кочани
2 1945/46 -1949/50 Цана Петрова Кочани
3 1949/50 Ванчо Тодосиев Голубов Кочани
4 1949/50 1950/51 Васка Тишовска Будинарци Берово
5 1950/51 Лозена Теодосиевска Кочани
6 1950/51-1951/52 Станка Харалампиева Кратово
7 1952/53-1953/54 Наталија Андонова- Бојаџиска Кочани
8 1954/55 Павлина Јорданова Кочани
9 1954/55-1960/61 Милка Накова Кочани

10 1955/56-1960/61 Бранка Поповска Кочани
11 1958/59 Љубица Минова Кочани
12 1961/62- 1962/63 Анастасија Крстева Кочани
13 1961/62-1973/74 Евтим Крамарски Кочани
11 1963/64 -1970/71 Надежда Крстева - Божинова Кочани
12 1970/71 Невенка Петрова Кочани
13 1971/72 Стевка Сердарска Кочани
14 1971/72 до1979/80 Здравка Иванова Серафимова Кочани
15 1974/75-1975/76 Живко Анастасов Кочани
16 1977/78 -1980/81 Ленка Јованова Кочани
17 1975/76-1981/82 Милка Ѓорѓиева Кочани
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Голем дел од наставниците во одделенска настава што денес работат во ОУ „Св. Кирил и 
Методиј“ се некогашни наставници од училиштето во селото Бели. Според матичните кни-
ги во периодот од учебната 1982/83 година до денес, во училиштето работеле следниве 
наставници:

Список на наставници што работеле во училиштето во селото Бели како 
подрачно училиште на ОУ „Св. Кирил и Методиј“ од 1982/83 година до денес

Ред. 
бр.

Учебна година
Име и презиме на 

наставникот
Место од каде 

доаѓа
1 Од 1982/83 до 1986/87 Сава Сандева с. Тркање

2 Од 1982/83 до 1986/87 Павлина Ангелова Кочани

3 1987/88 до 1988/89 Деница Златанова Кочани

4 1985/66 до1988/89 Лилјана Апостолова Кочани

1988/89 Валентина Сребренова Кочани

5 1987/88 до 1992/93 Глорија Лаковиќ Кочани

6 1988/89 до 1992/93 Гордана Костадинова Кочани

7 1989/90 Славе Борисов Koчани

8 1989/90 Светлана Крстова Кочани

8 1991/92 до 1993/94 Силвана Серафимова Кочани

9 1993/94 до 1998/99 Блага Лефкова Кочани

1993/94 до 1998/99 Јасминка Петрова Кочани

10 1998/99 до 2000/01 Јагода Петрова Кочани

11 1998/1999 до 2001/02 Љупка Соколова Кочани

12 2001/02 до 2006/07 Марија Цветанова Кочани

13 2002/03 до 2009/10 Елизабета Митева Кочани

14 2005/06-2006/07 Крсте Илиев Кочани

15 2007/08 до 2009/10 Марина Петрова Кочани

16 2007/08 до 2008/09 Марија Апостолова Кочани

17 2009/10 до2011/12
Маргарета Лазаревска 
Јакимова

Кочани

18 2009/10 Маја Стојановска Кочани

19 2010/11 2011/12 Елена Јовановска Кочани

20 2012/13 Игор Сандев Тркање

21 2012/13 Наталија Наунова Кочани

22 2012/13 Маријана Апостолска Кочани

23 2012/13 Ефимија Жорова Кочани

Одржувањето на хигиената во училиштето и ситните поправки на инвентарот го прави Дани-
ел Анастасов некогашен ученик на ова училиште.
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култуРнО-забаВЕн жиВОт

С
елото Бели е едно од ретките, ако не и единствено село во кочанско каде нема изграде-
но културен дом. Отсуството на задружен дом не значело отсуство на културно-забавен 
живот. Во меморијата на селаните останале честите дружења, овековечени во звуците на 

гајдата, тапанот, кларинетот, двојанките и архаични песни. Се играло и пеело секоја недела по за-
вршувањето на црковната служба, на верските и државните празници. За културно-забавниот 
живот придонесувале и учениците бидејќи на нивните училишни приредби доаѓале сите селани.

Најзаслужни за селските веселби биле селаните кои биле вистински виртуози на своите инстру-
менти и играорци на кои денес би можеле да им завидат играорци од професионалните ансамбли.

Кларинет Тапан Гајда Хармоника Шупелка
Моне Јорданов 
Секула

Киро Стојанов 
Џамало Ѓорѓи Ашметски Ристо Спасов Тасе

Јордан Дими-
тров Славко Стојанов Пешо Стојанов 

Дауто
Спирко Серафи-
мов Пампур

Тодор Минов-
Мачковски

Гоше Стојанов Гоше Јанев 
Јакуш

Гоце Атанасов 
Карафут

Цветан Андо-
нов Баба Зарин

Тодор Стојанов 
Кршовски – 
двојанки

Ѓоре Манасиев Киро Черговски Јордан Митев Благој Суџучки
Јордан Дими-
тров Столевски

Ѓоре Манасиев 
Мутовски

Трајчо Анаста-
сов Шема

Јордан Мрквар Гоше Киндилски

На сретсело се виеле долги ора. Секогаш имало едно во кое играле најопитните, а едно во кое 
помладите ги учеле орските движења. Меѓу најопитните играорци селаните ги споменуваат 
следниве: Стојчо Мицков, Насе Доритски, Десанка Стојова, Славка Стојова, Мите Мачковски, 
Славко Попов, Велика Зафирова, Горка Арсова, Коцо Божинов, Тасе Столевски, Трајан Сера-
фимов, Велика Попкирова -Серафимова. Се играле ората Дробното (Ситното), На три пати, 
Елено моме, Топтан, Машката (Арнаутот), Чачакот, У шес (т) Жикино коло, Правото и други 
својствени за Шопско-брегалничката етнографска целина каде што припаѓа селото Бели.

Во меморијата на повозрасните селани останале интерпретациите на изворните народни 
песни на селаните: Тоде Јанев - Џунето, Десанка Трендова и Јорданка Минова Постолова.

ДЕтски иГРи

И
ако децата во ова село уште од мали биле ангажирани околу добитокот и домашните 
работи, сепак наоѓале време за игра и забава. Пред домовите и на маалските сокаци ги 
играле следниве детски игри:

-  Паџоле  - игра со камен и тенекија. Ставале тенекија на едно место и со камен се 
натпреварувале кој ќе ја погоди најмногу.

-  Бишка - со стап и дрво слично на голф .
-  Често се забавувале со игрите криеница, брканица, глув телефон.

Една од најомилените игри на децата во селото бил фудбалот. Но фудбалските топки биле 
скапи и затоа децата играле со топки направени од волнени чорапи, а подоцна со фудбал-
ски топки. Играле во месноста Ората и на селските гумна и сокаци. Во фудбалските екипи 
во општината Кочани како и во екипи кои се натпреварувале и денес се натпреваруваат во 
повисок ранг настапувале и настапуваат голем број момчиња од селото Бели.

„Прв пат вистинска фудбалска топка видов во учебната 1949/50 година“ - се присети на 
своите детски денови д-р Александар Стојмилов од Скопје, некогашен жител на ова село. 
„Учестував на една смотра на учениците од основните училишта од југоисточниот дел на 
Македонија. Јас и мојата врсничка Мира Кангалска од основното училиште од градот, ’Раде 
Кратовче‘, ја претставувавме тогашната Кочанска околија. Постигнавме солидни резултати и 
како награда јас добив комплет книги од писателот Венко Марковски. Мојата другарка покрај 
комплетот книги доби и топка. Тогаш јас за првпат видов гумена топка и бев подготвен нејзе 
да ѝ ги дадам сите книги во замена за таа топка. Покрај средбата со топката, ова патување 
во Штип го паметам и по тоа што таму  првпат имав можност да се засладам со чоколадо.“

Песни кои се пееле често во селото Бели

П
ри теренските истражувања дел од моите соговорници ги испеаја следниве песни 
кои некогаш многу често се пееле на жетва, на личните, домашните, селките и ма-
настирските слави.
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Пила Неда
Пила Неда ноќна вода
па испила љута змија,
љута змија троглава,
троглава, петопаја.
Па се смеат селаните,
носи Неда машко дете,
машко дете, сиротиче.
Ај селанки, мои другарки,
не е тоа машко дете,
туку носам лута змија,
Лута змија троглава,
љута змија петопаја.

Култот кон Свети Илија е многу присутен во ова село. Во месноста Кај Дабот постои манастир 
со неговото име.

Според преданијата, некогаш повеќе години по ред, селото било зафатено од град. Толку оси-
ромашело така што селаните од селото Оризари им дале ниви да си насеат жито за да се 
исхранат. Тие ниви и денес се нарекуваат Белско Поле.

За да престане градот да им го уништува родот, старешините на семејствата се договориле 
да колат курбан на свети Илија во манастирот Кај дабот. Неколку години биле поштедени од 
град. Една година не го сториле тоа и повторно градот им ја уништил летнината. Од тогаш 
редовно се слави празникот и на овој светител му се принесува крвна жртва.

У гора до три бора
Море у гора до три бора,
под борове студен кладенец ,
до кладенец чесна трпеза,
на трпеза седи стар свети Илија.
До него седи сестра Марија.
Фанал ми свети Илија,
да грми, леле да трешти.
Света Марија милно го моли,
немој братче не грми, не трешти,
каури са турски робје.

Свети Илија трешти и одговара
ќе грмам сестро, ќе грмам
ќе пуштам жешки камења,
да разбудам сите каури,
каури ропство да не знаат,
ропски вериги да скршам

.Запеј Ружо
Море запеј Ружо моме,
море запеј и зажнеј,
белки ти е Ружо лека рака,
лека рака на голема нива.
Мајка на Ружа жално моли,
немој ќерко не жнеј,
денес е голем празник ,
голем празник Павловден.
Ружа мајка не послуша,
вредна мома брзо жнее

брзо жнее, песни пее.
Руже мајка не послуша,
па пресекла лева рака.
Леле мајко, стара мајко,
зашто тебе не послушав,
па пресеков лева рака.
Празник е за празнување
делник за аргатување.

Алт ’но, кад ’но  Два ми брата
Алт’но кад’но,
сал ти ли си мома,
сал ти ли знаеш да пееш.
Гласот ти се слуша
та до нашта нива,
та до нашта слива.
Српот си оставив
тебе да те слушам
која песна пееш,
та ја да засвирам,
та ја да заиграм.

Два ми брата Нико и Никола,
два ми брата верно живувале,
за ништо се браќа не скарале
ни за ниви, ни за имање.
Скарале са се, за добра девојка.
Ми поканил Нико петстотини сватови,
море ја Никола петстотини и педесет,
Нико фатил преко рамно поле
Ја, Никола, преко честа гора.
Два ми брата ми се сретнале
Во момини ширни двори.

Шега

Е
русалим си го има ѕид на плачот, а белани си го имаат Каменот на плачот. Ако го посети-
те манастирот „Свети Илија“ кај шествековниот даб, селаните ќе ви покажат еден голем 
камен кој го донеле од планината како спомен на годините кога некои од нив ги паселе 

стадата овци и како ужинка јаделе леб и кромид од кој низ лицето им се слевале јадри солзи 
кои паѓале на овој камен, па се шегуваат со тоа и го нарекуваат Камен на плачот.
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бЕли на стРаницитЕ на ПЕчатОт

Громови од МПЦ

Димитар Чулев

„Прирачник за почетници по електрицитет“ треба да набави Иларион, митрополитот Бре-
галнички, за неговото господство да узнае дека громот е многу честа категорија и дека се 
работи за електрично празнење во атмосфера кое се случува приближно 100.000 пати во 
секоја минута на планетава. Да го знаел тоа Иларион, ќе се (нè) поштедел од ступидноста 
дека гром удрил во шествековен даб во селото Бели поради тоа што локалното население 
го славело Бог со „гнасни свеќи“ базирани на лој во локалниот манастир, објект кој насе-
лението со години го одржува од сопствени средства. „Гнасната“ квалификација создаде 
непријатни чувства не само меѓу ортодоксната паства на која ѝ служи Иларион, туку и 
меѓу атеистите. Без намера да расправаме со митрополитот, ќе го упатиме на уште малку 
литература: на пример, дека лојаници, како средство за создавање светлина во мрак, се 
споменуваат во маестралните дела и на Балзак и на Иго и на Достоевски... и никој во ко-
ристење на животинската маст како гориво за кандило не „открил“ грев. Напротив, сите 
споменати правеле записи за историјата (па и на верата, меѓу другото) нотирајќи дека 
свеќите и зејтинот биле достапни за високата богата класа, а обичниот плебс наоѓал на-
чини да ги слави Исус, Марија и Бог, па нека е тоа со некаква материја која ќе го одржи 
пламенот на кандилото малку подолго. Скромните податоци што ги наведуваме немаат 
поучна намена. Напротив, идејата е да се потсети митрополитот дека прекрши една од 
Божјите десет заповеди: „Не изговарај го залудно името Господово“. Не е Иларион, секоја 
чест за минатиот труд на митрополитот, да коментира метеоролошки појави, да им придо-
дава божествена заднина и да ги обележува добрите верници од село Бели.

Гром го запали шествековниот даб кај 
кочанското село Бели

Гром удрил во шествековниот даб 
кај кочанското село Бели, еден час 
по полноќ и предизвикал запалу-
вање на овој споменик на приро-
дата заштитен со закон. Громот, 
според очевидци, удрил во врвот 
на дабот, меѓутоа пожарот из-
бувнал во шупливиот простор на 
носечкото стебло, каде што некој 
неодговорно оставил боци од пур пена и други хемиски средства кои најверојатно експло-
дирале и создале пламен. Командирот на кочанската противпожарна единица Дејан Арсов 
изјави дека екипа пожарникари со две возила веднаш реагирала и по шест часа пожарот е 
локализиран. Местото на пожарот изутринава го посети и градоначалникот на Кочани, Ратко 
Димитровски, кој ја истакна подготвеноста на Општината да интеревенира во санирање на 
последиците. - Ќе го известиме и Заводот за заштита на природните реткости за и тие да 
дадат свое стручно мислење за понатамошната судбина на овој повеќевековен споменик на 
природата, истакна Димитровски. Според владиката Иларион, громот удрил оти се купувале 
гнасни свеќи. 

(Утрински весник од 5 јуни 2012)

РИСТОВСКИ ОТВОРИ ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО БЕЛИ

Министерот за труд и социјална политика во Владата на Република Македонија, Спиро Рис-
товски го посети Кочани каде со својот домаќин, Ратко Димитровски се појавија на неколку 
локации. Најпрвин престојуваа во селото Бели, каде министерот Ристовски свечено во упо-
треба ја пушти новата детска градинка. Во градинката која е со капацитет за 20 дечиња засега 
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интерес пријавиле 15. По враќањето во Кочани, Димитровски и Ристовски престојуваа во ЈОУ 
Библиотека „Искра“, а на крајот го посетија и местото каде ќе треба да се изгради Регионал-
ниот пензионерски дом. 

(Утрински весник од  4 април 2013) 
С. Ивановски

KОЧАНСKО СЕЛО СИМБОЛ НА НЕПОКОР ВО 
ИСТОЧНИОТ РЕГИОН

Коњица на ЈНА го смирувала комитско Бели

Тие се иселуваат главно во Kочани, во нивното Белско маало, кое веќе е поголемо од селото Бели. 
Поради интензивната изградба, селото и кочанската населба сега се оддалечени само еден киломе-
тар, па некои белани на шега велат дека кога во иднина градот и селото ќе се спојат, нивното маало 
во Kочани нема да го викаат Белско маало, туку Kочанско маало во Бели. Бели е едно од најспеци-
фичните села во регионот, во кое пред половина век живееле 850, а сега 460 жители. Било един-
ственото во Kочанско и едно од ретките во Македонија што по Втората светска војна ја избегнале 
колективизацијата, поради што селаните долго имале проблеми. Белани се познати по упорноста, 
комитлакот, шегаџиството, инаетот, но и по слогата. Во судирот меѓу Бели и соседното село Тркање, 
околу разграничувањето на атарите, во педесеттите години на минатиот век интервенирала и еди-
ница на тогашната ЈНА. Речиси сè во подосоговското село, кое има голем туристички потенцијал, 
изградиле сами, а сега, главно со свои средства, целосно ја реконструираат и црквата „Св. Спас“. 

- Иницијативата за реконструкција е на Месната заедница, на Црковниот одбор и на Здруже-
нието за спас на „Св. Спас“. Главниот извор на финансирање на црквата, изградена пред 150 
години врз темелите на стара црква, е членарината од по 1.000 денари годишно по семејство. 
Одѕивот е одличен и во селото, во кое живеат 120 семејства, и во Белското маало во Kочани, 
каде што има 560 наши семејства. Со наши средства имаме изградено речиси сè во селото 
– училиште, струја, водовод, асфалтен пат... Во последните години ни помогна и Општината, 
со асфалтирањето на патот од 800 метри до манастирот „Св. Илија“ и со изградбата на новото 
училиште – истакнува Злате Данов, претседател на МЗ.

Атрактивниот манастир „Св. Илија“ е над селото. Покрај трпезариите, видиковците, истои-
мената црква, на чиј влез е спомен-плочата за 12 патриоти од Бели што биле стрелани од 
Турците во 1912 година, во кругот на манастирот се наоѓа и големиот шествековен даб, едно 
од најстарите дрвја во Македонија и еден од најстарите дабови на Балканот, за кој има многу 
легенди во Бели. - Откако лани беше асфалтиран патот, има сè повеќе туристи што сакаат да 
ги видат и манастирот и дабот. За манастирот се грижат селаните. Дежураме, постојано има 
човек. Јас од Бели се преселив во Белското маало пред 42 години. Но, блиску е, па повеќе сум 
во Бели отколку во Kочани – вели Илчо Иванов. Иако во саботата беше ветровито и врнежли-

За разлика од многу села во источниот регион кои во последните децении 
испустеа поради „белата чума“ и иселувањата во градовите или во странство, 
жителите на кочанско Бели нашле оригинален начин како да се иселат, ама пак 

да си бидат дома, на своето.
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во, во манастирот имаше посетители. Библиотекарката Лимонка Паунова и геологот Радица 
Николовска дојдоа пеш од своите домови од Kочани, од кои манастирот бил оддалечен шест 
километри во еден правец. - За викенди редовно пешачиме. Наизменично, еднаш до овде, 
еднаш до браната Гратче. Заедно со Пониква, Гратче и манастирот во Пантелеј, овој манастир 
треба да биде главен туристички локалитет на општината. За викенди, кога е убаво времето, 
овде не можеш да најдеш место од излетници и туристи. Секоја чест за белани и за нивната 
грижа за манастирот, но треба да се вложува повеќе во оваа убавина – истакнуваат Паунова 
и Николовска. Според една легенда, Бели го добило името откако го освоиле Турците, кои, 
поради проблемите со непослушните селани, почнале да го викаат селото Беља, а селани-
те бељани или бељаџии. Го прашавме директорот на Центарот на култура „Бели мугри“ од 
Kочани, историчарот Kоце Стојменов, роден беланец и жител на Белското маало, дали има 
вистина во оваа легенда. - Не. Навистина, од селото потекнуваат многу борци за слобода, ај-
дути, комити, меѓу кои најпознат е капетан Ѓорѓи Антонов, кој учествувал и во Руско-турската 
војна, за што бил одликуван и од рускиот цар, но, според историските записи, името Бели 
се поврзува со составот на земјиштето, кое во атарот на селото е од варовник, бели камења 
и бела земја – објаснува Стојменов. Топчето сè уште е свртено кон Тркање. Меѓу соседни-
те села често има голем ривалитет. Во минатото големо непријателство имало меѓу Бели и 
соседното Тркање. Селските атари, земјиштето и пасиштата не биле добро разграничени, па 
имало и многу инциденти меѓу белани и трканци, во кои имало и повредени, но, за среќа, 
без загинати. Според Kоце Стојменов, при разграничувањето на атарите на двете села во пе-
десеттите години на минатиот век, за да спречат инциденти, дошла и единица на коњаницата 
на некогашната ЈНА.

И денес за таа „војна“ се слушаат многу приказни и шеги. Според една, по смирувањето на 
страстите, бил организиран кошаркарски натпревар меѓу двете села, кој завршил со многу 
необичен резултат – 0:0. - Нетрпеливоста беше голема. Пред четири децении, низ селото 
проструи вест дека беланка ќе се мажи со трканец. Итно беше свикан состанок на сите мажи 
во селото, на кој на таткото на девојката му беше кажано дека такво нешто не смее да се 
случи. Така и беше. По десетина години почнаа да се склучуваат првите „мешани бракови“ 
и сега состојбата меѓу двете села е целосно нормализирана. Сепак, белското црешово топче 
поставено во манастирот „Свети Илија“ сè уште е свртено кон Тркање бидејќи со трканци ни-
когаш не знаеш на што си – на шега велат постари белани. 

Љупчо Шатевски (Дневник од 3 април 2013 г.)

Р Е ц Е н з и j а
за трудот „Бели -  едно од најстарите 

села во кочанскиот крај“

Т
рудот со наслов: „Бели -  едно од најстарите села во кочанскиот крај“ од група автори е  из-
ложен на 95 страници. Композициски е поделен на следните поглавја: Положба на селото и 
сообраќајна поврзаност, За потекло на името Бели, Месни имиња во атарот на селото, Гео-

морфолошки и геолошки карактеристики на теренот, Климатски, хидрографски и биогеографски 
особености, Селото Бели низ археологијата и историјата, Тип на селото и движење на населението во 
него, Куќи, покуќнина и помошни објекти, Етнолошки карактеристики и специфичности, Стопански 
дејности, Просвета во Бели, Културно-забавен живот, Бели на страниците на печатот и литература.

Предложениот текст и фотографии се резултат на неколкугодишни теренски истражувања на 
авторите, а користена е и целокупната расположлива научна литература и архивски материјал. 
Преку текст и слики се презентирани податоци многу значајни за селото Бели и неговото насе-
ление од повеќе области. Сета материја е изложена како една целина, така што читателот преку  
текст илустриран со слики, добива една комплетна претстава  за просторните специфичности на 
селото Бели, неговото историско минато, демографските движења, занимањето на населението, 
образованието,  етнолошките одлики и фолклорот. Во тие рамки трудот претставува значаен 
извор на сознанија за одделни истражувачи, но пред сè за пошироката читателска публика.

Импресионира текстот во одделот за развојот на школството во кој  авторот ја презентирал 
целата своја истражувачка умешност. Овде  многу детално е изнесена материјата од изград-
бата на првото училиште, преку неговиот раст и развој, сè до денешната состојба. Читателот 
со задоволство ќе ја следи и материјата изложена во оделот за етнологијата и фолклорот. 
Забележеното богатство од народните обичаи и фолклор кoj со години го негувале и пренесу-
вале од колено на колено жителите од Бели, на трудот му дава значење на чувар на нашето 
културно наследство и традиција.   

 Стилот на кој е презентирана истражуваната материја е концизен и разбирлив, јазикот е ја-
сен и прецизен, а целокупниот текст е прилагоден за секоја возраст на корисници. Затоа со 
задоволство и најтопло  го  препорачувам овој предложен труд под наслов „Бели - едно од 
најстарите села во кочанскиот крај“ од страна на група автори  за печатење.

Рецензент
проф. д-р  Лазар Лазаров
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