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Пишува:
Розита ЗАКЕВА

КРАТОВО - ГРАДОТ НА     

ратово, или градот на 
мостовите и ку      лите ка-
ко што го нарекуваат, е 

еден од најстарите гра до          ви и 
рударски населби во Ма ке до-
нија. Секој до бро       намерник 
кој ќе дојде во овој град е 
пречекан со добропознатата 
насмевка и љубезност на кра-
товчани. При    тоа, задол жи тел-
но пред ручек, искажувајќи 
го своето добредојде,  пос лу-
жуваат со кафе, слатко и чаша 
вода. Многумина знаат да се 
насмеат на сметка на кра-
товчани за нивниот обичај тој 
што дошол веднаш да го 
прашаат: Кога дојде? Кога ќе 
си одиш? Ова е само мала 
шега, бидејќи жителите од 
овој град всушност по при-
рода се многу мирни и дру-
жељубиви.    

И додека се чекори по 
калдрмата, низ уличките соз-
дадени многу одамна, до ми-
нира чувството дека за овој 
град воопшто не е карак те-
ристично темпото на урбано-
то, напорно живеење. Тука 
секојдневието им е под ре-
дено на навиките. Градот е 
мал и речиси сите жители 
меѓу себе се познаваат, така 
што кога ќе се сретнат на 

Кратово се наоѓа на 700 метри надморска височина. Со последниот попис 
Општината Кратово брои 10.500 жители, а со пописот од 1994 година 
само во градот имало 6.481 жител. 

И Кратово се соочи со македонската судбина - миграцијата. Недоволното 
достапно земјиште за обработка и за одгледување земјоделски култури  
многумина ги принудило да заминат на печалба.

сокаците задолжително зас та-
нуваат за да си поприкажат. 
Во летните периоди, додека 
младите се забавуваат во ка-
фулињата, постарите жители 
на градот исто како во ми на-
тото се собираат на седенки, 
секој во своето маало.  

НА КАФЕ КАЈ БАБА 
МАДА

Низ тесните и кривулести 
улички на Кратово чекореле 
многу војсководци, аги, паши, 

зулумќари, а по нив се дви-
желе војски и сватови. Тука 
секој камен има своја исто-
рија, а животот тече во ми-
натото, се гашноста и во ид ни-
ната. Пред широките порти 
на една ста ра куќа на мер ни-
ците ги пре чекува баба Мада.

"Одамна никој не дошол да 
ме посети. Моите синови се 
школуваа и заминаа во Скоп-
је, дедото си отиде и еве ме 
сама. Чекам некој да тропне 
на врата за да се напиеме 
едно кафе. Е, а некогаш...". 

"Секоја жена со своите со-
сетки се собираше во нивното 
маало, а навечер сите одевме 
по вода, а додека полните 
кофи ги носиш дома, оставаш 
две празни за да ти го чуваат 
редот. Тогаш улиците беа пол-
ни со деца, старци, во куќите  

живееја по неколку ге не ра-
ции, деца, јатрви, золви, све-
крви… заедно и сложно". Во 
подрумите сè уште ги има боч-
вите за вино, котлите, пирус-
тиите, плетените стаклени ши-
шиња за ракија, вршниците... 
Како по некое непишано 

правило постарите жители 
повеќе сакаат да си рас ка-
жуваат за минатите отколку 
за денешните времиња. 

КРАТОВСКА 
ПАНОРАМА

Во Кратово се испре пле-
тени минатото и сегашноста. 
Таму сè е во знакот на ка ме-
нот, само новата архитектура 
го нарушува мозаикот на ед-
но многу дамнешно живеење. 
Кратовската гордост - кулите 
некогаш биле место во кое се 
чувало житото, некои биле 
стражарници, а денес се само 
неми споменици и доказ за 
османлискиот повеќевековен 
престој на оваа територија.

И бројните мостови го от-
сликуваат тој период. Ќе ги 
спомнеме мостовите Гров чан-
ски, Радин, Радев, Чаршиски, 
Јокшински. Во моментов нај-
многу се користи Радиниот 
мост, кој се наоѓа на Манцева 
Река. Тој е изграден во 1833 
година, а денес ги поврзува 

К
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    МОСТОВИТЕ И КУЛИТЕ

околните селата со градот. 
Подигнат е на две кули, од 
кои едната е висока 28 метри, 
а другата 29 метри. 

Во Кратово има куќи кои 
се стари речиси 200 години. 
Не кои од нив се паднати, а 
други се во фаза на рас па-
ѓање. Иако се заш титени со 
Законот за заштита на кул тур-
ни спо ме ници, сепак тие му 
се оста ве ни на забот на вре-
мето. Мес тоположбата на Кра-
тово не дава големи мож нос-
ти за из градба на современи 
објекти.

ИСТОРИСКО МИНАТО 

Градот Кратово, сместен во 
подножјето на Осоговските 
Планини, се наоѓа во стариот 
вулкански кратер, кој од за-
пад и од исток е избразден со 
издлабени долини. 

Прв пат кога овој град се 
спомнува е под името Кори-
тос (Корито), што всушност ја 
објаснува и неговата место-
положба, од носно тој се нао-
ѓа во корито. Имено, за пос то-
ењето на Кра тово се зборува 
уште во VI век пред раѓањето 
на Христа, а доказ за тоа е 
Хомеровиот еп "Илијада", ка-
де што градот е спомнат, како 
и монетите (кои таму се 
пронајдени) од вре мето на 
Адољон Пајонски, крал кој 
владеел од 315 до 285 година 

пред нашата ера.
И римскиот период оста-

вил многу археолошки траги 
низ Кратово и Кратовско. За 
ова сведочат пронајдените 
мо    нети од периодот кога гра-
дот й припаѓал на римската 
провинција Дарданија, чиј 
гла     вен град бил Скупи, де-
нешно Скопје. 

Во текот на постоењето и 
опстојувањето градот не кол ку 
пати добивал различни гос-
подари. Во времето на вла де-
ењето на Стеван Немања, во 
1189 година, Кратово и не го-
вата околина биле соединети 
кон Србија, а подоцна пов-
торно потпаднал под власт на 
Византија. Низ вековната ис-
торија на Кратово особено се 
спомнува владеењето на 

еден од најпознатите влас-
тодршци, од времето на цар 
Душан, деспотот Оливер Јо-
ван Грчиќ. Запоседнувањето 
на кратовските рудници им 
овозможило на Дејановиќи и 
на деспотот Оливер да се здо-
бијат со големи приходи, а не-
го подоцна го наследиле си-
новите Дејан, Драгаш и Конс-
тантин, кои владееле заедно 
со нивната мајка Теодора. 

ЗЛАТНИ РУДНИЦИ

Одговорот на прашањето 
зошто Кратово го сакале мно-
гу владетели е сосема еднос-
тавен. Причина за тоа биле 
златните рудници, кра тов ски-

те ковачници за златни и за 
сребрени пари и рударството 
воопшто, што било единствен 
извор за живот на насе ле-
нието. 

Богатството на градот го 
забележале и османлиските 
вла  детели. Нивното внимание 
особено се потенцирало во 
1389 година, кога султанот 
Мурат, одејќи кон Косовско 
Поле, поминал низ Кратово со 
намера да го види неговото 
богатство. Сјајот на златото ги 
привлекол Османлиите и тие 
тука се одомаќиниле во след-
ните пет века. Тие ја освоиле, 
ја потчиниле и во своја власт 
ја зеле Кратовската област, а 
со тоа и рудниците.

Нивното доаѓање пре диз-
викало и низа промени во 

градот, па со подигањето на 
минарињата многу од црквите 
биле претворени во џамии. 

Во XVI и во XVII век, во 
составот на новоосвоените 
територии на Османлиското 
царство, градот станал зна чај-
но место. 

Развојот на рударството 
овоз можил и културен подем 
на градот, па покрај зла-
тарскиот занает, почнале да 
се отвораат и училишта. Но, 
Кратово не го одминал и 
процесот на исламизација, кој 
во XVI век се интензивирал и 
во овие краеви. Во турските 
дефтери пишува дека од 303 
жители, 74 биле исла ми зи-
рани, што покажува дека во 

тогашна Македонија Кратово 
спаѓал меѓу градовите кои 
биле најнаселени со мус ли-
мани. Подоцнежниот развој 
овозможил во него да се 
доселат католички семејства 
од Дубровник, кои со текот 
на времето прифатиле други 
вери. 

ОСТАТОЦИ ОД 
ОРИЕНТОТ

Ориентот оставил длабоки 
траги во коритото на градот. 
Тоа особено се забележува 
во станбенатата култура, по-
точ но во ориенталните куќи 
со широки чардаци, кои се ко-
ристеле за дневен престој, ка-
де имало миндерлак, потоа 
просторот за прием и седе-
ње, а собите се наоѓале од 
двете страни при влезот во 
куќатата. Ваквите градби сè 
уш те ги има во Кратово, но за 
жал, тие се оставени на забот 
на времето.

За градбите во ориентален 
стил пишувале турските па-
теписци Хаџи Калфа, Ќапит 
Челебија и Евлија Челебија. 
Од нивните записи многу се 
дознава за кратовските ама-
ми, чаршијата, бакарот од кој 
се изработувале свеќници, 
фе нери, ибрици, тепсии, саа-
ни, легени и друго. Евлија  
особено ги опишал амамите, 
еден од нив, за кој се прет-
поставува дека бил изграден 
во XVI век, бил долг 70 метри 
и имал 40 чешми со топла во-
да. Амамот бил урнат во 1689 
година во периодот на Кар-
пошовото востание. 

На почетокот на XVII век 
во градот почнале да се на се-
луваат и Турци од Азија, кои 
биле многу богати и тука из-
градиле свои сараи. Во XIX 
век почнал и развојот на за-
наетчиството и на трго ви јата, 
се обновило рударството и 
заживеале  занаетите, што му 
овозможило голем по дем на 
градот. Сите овие ми ну ва ња, 
живеења, различ ни те ци в и-
лизации и владетели и де нес 
се отсликуваат во него.


