
ПО ПАДИНИТЕ НА ДЕБАР

МАКЕДОНСКА КУ  
Особено со својата убавина плени ма-

настирот "Свети Јован Бигорски". 
За него е интересно тоа што е изг-
раден некаде околу 11 век врз те-
мелите на една постара црква.

Денес Дебар е економски мртов град, 
освен фабриката "Кнауф" за гипс и 
ХЕЦ "Шпилје" ништо друго не ра бо-
ти.

од сев купната маке дон ска кул-
турна ризница. Поглед нувајќи 
на на зад во далечната историја 
на градот Дебар, ист ражу ва-
чите утврдиле постоење на 
праис то риска населба, но пр-
виот запис каде што тој се спо-
менува под името Деборус, е 
Пто ломеевата книга - карта од 
средината на 2 век. За тоа како 
нас танал градот Дебар има не-
колку теории. Но, попознато е 
тоа дека неговото име доаѓа од 
збо рот речна долина, бидејќи 
се простира во непосредна 
бли  зина на устието на реката 
Радика во Црн Дрим.

- "Градот Дебар - вели Филип 
Василевски од овој град - во 
историјата некогаш бил на ра-
бот на исчезнување, а некогаш 
бил град со околу 40.000 луѓе. 
Спо ред статистичките показа-
те ли во градот Дебар заедно со 
не говата околина живеат околу 
26.000 луѓе, а само во градот 
има околу 15.000 луѓе. Од оваа 
број ка на жители, голем дел се 
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во странство, Италија, Шведска, 
Аме   рика итн. така што денеска 
во Дебар има околу 7.000 луѓе. 
Од нив околу 4.000 се Маке-
донци од кои, пак, околу 3 
отсто се пра вославни Маке дон-
ци, а прео ста натите се Маке-
дон ци Мус ли ма ни".

ИСТОРИЈА

Во историјата на Дебар, 
мош  не важна улога, имала Де-
бар ската епископија основана 
1107 го дина со седиште во ма-
нас ти рот "Свети Никола", Пеш-
копеја (денешна Албанија). Од 
Дебар потекнува и првиот архи-
е пис коп (Јован) на Охридската 
архи е пис копија. По името на 
првиот архи епископ го добил 
името и ма настирот "Св Јован 
Бигорски" во кој работел пред 
назна чу вање за епископ. Нао-
ѓај ќи се на важни крстопати, во 
својата бурна исто рија градот 
до жи ве ал пусто ше ња и растеж. 

Градот Дебар се наоѓа во западниот 
дел на Македонија во непосредна  
близина на државната граница со 

Албанија, опкру жен со високите и прек-
расни планини, Дешат, Стогово и Јаб ла-
ница. Де бар скиот реон е еден од ту рис-
тички нај атрактивните региони во Ма ке-
донија. Изо билува со природни убавини 

и вистински реткости на кои се на довр-
зуваат низа кул тур ни специфики, што вле-
гуваат и зафаќаат еден голем и значаен дел 
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 ЛТУРНА РИЗНИЦА
Осо бено голем рас теж достиг-
нува пред бал кан с ките војни 
кога броел над 25.000 жители. 
Во овој период мошне си лно се 
раз вило занаетчиство то и трго-
вијата. Позната била де барс-
ката чаршија, која била кон ку-
рент на битолската и скоп с ката. 
Дебар особено бил познат по 
зограф ството и резбарството. 
По сво јата уметничка дејност 
де барс ките мајстори се наре-
чени Де барска школа. Ремек 
де ло на Дебарската резбарска 
школа е иконостасот во резба 
во ма нас тирот "Св. Јован Би-
горски". Се наоѓа на 2 кило-
метри од селото Рос туше на 
над морска висо чи на од 740 
метри. За него е инте ресно тоа 
што е изграден не ка де околу 
11 век врз темелите на една 
постара црква. Положен е во 
впечатливите бигорови кар пи 
на кањонската долина на ре ка-
та Радика, во прегратките на 
бујните шуми всадени во се-
верозападните падини на пла-
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нината Бистра. Манастирскиот 
комп лекс го сочинуваат мана с-
тир ската црква, костурницата 
сместена до самата црква, се ј-
ме нската одбранбена кула, ко-
мплексот манастирски конаци, 
како и новоизградените гостин-
ски конаци.

Покрај манастирот "Св Јован 
Бигорски" дебарските мајстори 
оставиле трајни белези во архи-
тектурата и уметничкото обли-
кување на куќите, црквите, џа-
ми ите и на другите објекти низ 
Балканот и пошироко низ Евро-
па. По балканските војни и Пр-
вата светска војна, Дебар станал 
пограничен периферен град во 
рам ките на Кралството Југосл а-
вија. Тоа предизвикало емигри-
рање на населението од овој 
крај и негово населување ши-
рум Југославија, Балканот и све-
тот. Тоа е еден од најтешките 
пери оди во животот на градот. 
За опстанок на своите огништа, 
на селението од сите нацио нал-
ности меѓусебно си помагало, 
заеднички го делело доброто и 
лошото и во заедничкото живе-
ење ја гледало единствената 
алтернатива. Особено била теш-
ка положбата за време на Вто-
рата светска војна кога потпаѓа 
под окупација на фашистичка 
Италија, во составот на про тек-
торатот Албанија која исто така 
била окупирана од фашистичка 
Ита лија. Злото наречено окупа-
ци ја, придонело за ново еми гри-

рање на населението, така што 
неговиот број уште повеќе се 
на малил. Дебар осло бо дува ње-
то го дочекал со 4.694 жители, а 
це лата општина со 15.197 жи те-
ли. Повторно голем економски 
и кул турен подем градот дожи-
ву ва по ослободувањето, но 
овој подем бил прекинат со ка-
тас т ро фалниот земјотрес што 
го сна шол овој град на 30 ноем-
ври 1967 година. Сепак, благо да-
ре ние на човечката солидар-
ност се елиминирале после ди-
ци те од земјотресот и се соз-
дале услови за натамошен раз-
вој.

УБАВИНИ

Втор манастир кој вооду ше-
вува со својата убавина во Де-
бар е женскиот манастир во се-
ло Рајчица, возобновен во 2001 
го дина. Тој го носи името "Св. 
Ѓор ѓија Победоносец". Во рам-
ките на тој манастир постои 
црк ва "Свети Ѓорѓија" која е 
една од постарите и е обновена 
во 1876 година.

Во Дебар во минатото пос то-
еле и други манастири кои се 
разрушени. Овој град е богат со 
многу цркви, а исто така пос-
тојат околу 4 параклиси. Тоа се 
цркви кои не се осветени, не ма-
ат ол тар, а во нив се врши духо-
вен жи вот. 

Хидроцентралата "Шпилје" е 
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изградена низводно од соста-
вот на реките Црн Дрим и Ра ди-
ка, во непосредна близина на 
албан с ката граница, на место 
на неко га шниот Шпилски мост 
во Удово. Таа е оддалечена 5 ки-
лометри од градот Дебар, во 
чие опш тинско подрачје се нао-
ѓа. Мес тото Удово е доста ин те-
ресно, бидејќи тука се иско пани 
архео лошки ископини за време 
на античкиот период, а пос то-
еле и римски населби. Со изг-
радбата на високата каме но-
сипна брана, со преградувањето 
на реките Црн Дрим и Радика, 
создадено е Де барското Езеро, 
едно од пого лемите вештачки 
езера во на шата земја. Водите 
од акуму ла ционото езеро веќе 
две децении ги движат трите 
турбини со инс талирана моќ-
ност од 70 мега ва ти, про из ве-
дувајќи просечно го дишно по 
300 милиони ки ло ват часови 
електрична енергија. Де барс-
кото Езеро се протега од хид ро-
електричната централа "Гло-
бочица" по долината на Црн 
Дрим и по долината на Радика 
сè до Косоврашката бања. Се-
лото Долно Косоврасти, било 
дер ве џиско село.

- "Дервеџија е човек кој го 
чува патот - објаснува Филип 
Василевски. Тоа е село кое има 
прек расна термоминерална ба-
ња и прекрасно течение на ре-
ката Радика која се влива во 
Дебарското Езеро". 


