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Пишува:
Љубиша МАЏЕВИЌ

НАШИТЕ СЕЛА НА С    

Северозападно од Скоп-
је, движејќи се по ма гис-
тралниот пат кој води 

кон граничниот премин Бла-
це, покрај патот може да се за-
бележи патоказна табла која 
покажува дека на десната стра-
на се наоѓа селото Чучер. От-
како ќе се помине царинскиот 
терминал Стенковец, може да 
се види уште еден знак, кој 
покажува дека тука се влегува 
во селото Бразда. Од десната 
страна се наоѓа местото каде 
што во 1999 година беше из-
гра ден најголемиот камп за бе-
галци на Балканот, во кој за-
солниште најдоа 350.000 Ал-
банци од Косово. 

Десно од патот се наоѓа 
добро зачувана камена кула-
варница, во која некогаш се 
печела вар. Атарот на Бразда 
нема шумски комплекси, па 

Тоа е прекрасно село, со исклучително гостопримлив народ. Во него како 
ретко каде во Македонија во еден двор можат да се видат модерна и 
луксузна куќа изградена неодамна, но и куќа со големи чардаци која 
датира од турско време. Повеќето од куќите изградени пред 100 и по-
веќе години можат да се доведат во употреблива состојба со сосема ма-
ла инвестиција, така што некогаш иселените бразданчани ќе можат да 
ги користат како викенд куќи. 

Селото се спомнува во турските пописи од 1481/1482 година, кога во него 
имало 41 православно семејство, а во пописот од 1544/1545 година е 
запишано дека бројот на православните семејства се зголемил на 87.

за работата на оваа печка др-
жавата ги носела потребните 
материјали од Скопска Црна 
Гора. Од левата страна можат 
да се забележат големи ку пиш-
та песок, а на речиси из бри ша-
ната табла пишува дека тоа е 
рудникот за неметални су ро-
вини "Бразда", чиј сопственик 
е градежното претпријатие 
"Гра   нит" од Скопје. 

МЕСТОПОЛОЖБА

Продолжувајќи по патот, од 
десната страна прво се гледа 
заграден и уреден црковен 
двор, во кој има црква од XIX 
век, а во чиј состав се и сел-
ските гробишта. Над влезот пи   -
шува дека тоа е црква пос ве-
тена на Успението на Прес ве-
та Богородица. Токму од ова 
место се отвора не ве ро јатна 
глетка. Како Господ да заорал 
бразда и карпестиот рид да го 
поделил на два де ла. Од ле-
вата страна е Браж дански рид, 
а од десната ри дот Гра диште, 
накитен со ку пови карпи, од 

кои најпозната е групацијата 
на речена Жел кини карпи. Над 
нив се над виснува далноводот, 
преку кој од Косово се носи 
елек трич ната енергија за скоп-
ската Же лезарница. Во до ли-
ната, меѓу овие два рида, низ 
бујната ве гетација, се на ѕи ра-
ат црвените керамиди од сел-
ските куќи. Спуштајќи се кон 
селото, повторно се гледа неш -
то несекојдневно. Во бли зи-
ната на бетонскиот мост кај 
пр вите куќи, се спојуваат две 

ду шевувањето од глетката го 
расипува очигледното све дош-
тво за некоректниот однос на 
месното население кон оваа 
ретка природна убавина. 

По должината на двете реч-
ни корита има премногу смет, 
најразновиден отпад, ѓубре, 
најлонски кеси, што доволно 

брзи и бучни реки, Бањанска 
и Кучевишка река, кои се бо-
гати со вода од дождот и од 
растопениот снег. Тука тие ме-
ѓусебно се скротуваат и про-
должуваат помирно да течат 
низ пределот каде се наоѓаат 
градините. Се забележуваат и 
урнатите ѕидови од воде ни ца-
та, која не му одолеала на за-
бот на времето. Во нејзина не-
посредна близина има мал из-
вор, кој невешто е заштитен со 
лимена ограда. Меѓутоа, воо-

зборува дека менталитетот 
теш ко се менува на овие 
простори, како да забораваме 
да го почитуваме тоа што при-
родата го создала за нас и за 
нашите поколенија. 

Бразда е прекрасно село, 
со исклучително  госто прим-
лив народ. Во него како ретко 
каде во Македонија во еден 
двор можат да се видат мо-
дерна и луксузна куќа из гра-
дена неодамна, но и куќа со 
големи чардаци која датира 
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од турско време. Повеќето од 
куќите изградени пред 100 и 
повеќе години можат да се до-
ведат во употреблива сос тој-
ба со сосема мала инвес ти ци-
ја, така што некогаш исе ле ни-
те бразданчани, ќе можат да 
ги користат како викенд куќи. 

Низ Бразда минува ас фал-
тен пат, кој на другиот крај од 
селото се спојува со коц ке ни-
от пат кој води од Скопје до 
рудникот "Бањани". Селските 
сокаци се асфалтирани, пос-
тавено е и улично освет лу ва-
ње. Но, тоа сè уште има за др-
жано нешто од духот на ста-
рото време, за што најдобар 
доказ се искривените и ис-
трулени дрвени бандери, нај-
веројатно поставени тогаш 

ко га е извршена елек трифи-
кацијата на Бразда, а денес са-
мо претставуваат опасност за 
месното население. 

ВРЕДНИ СЕЛАНИ

Во селото работат неколку 
колонијални продавници, има 
столарска и неколку авто ме-
ханичарски работилници. На 
сите страни можат да се за-
бележат камиони, автобуси и 
градежни машини, што по ка-
жува дека тамошното на се ле-
ние вредно работи. Покрај спо     -

мен-чешмата за заги на ти те со-
селани во НОБ, браз дан чани 
изградиле и асфал ти ра но иг-
ралиште за мал фудбал, каде 
што се рекреираат во сло бод-
ното време. 

Не само во Македонија ту-
ку и пошироко бразданчани 
се познати по одгледувањето 
висококвалитетен арпаџик. 
Тие велат дека овој семенски 
материјал го продавале низ 
цела поранешна Југославија, 
а нивниот производ бил поз-
нат дури и во Сплит. 

Во Бразда е проблем ос-
новното училиште, односно 
старото е урнато, а ново сè уш-
те не е изградено. Децата од 
Бразда, како и нивните дру-
гарчиња од селото Глуво, се 
принудени наставата да ја по-
сетуваат во соседното село 
Сандево, каде што има и па-
ралелка за предучилишна воз-
раст. Ова ги загрижува браз-
данчани, бидејќи најчесто се-
кој ден по секакви временски 
услови децата одат пеш и по 
шест километри во двете на-
соки. 

Неодамна во селото е из-
граден и заеднички водовод 
со селата Чучер, Глуво, Мир-
ковци, Бањани и Горњани. 
Ина   ку, Бразда и Глуво се 
споени села, куќите им се ис-
помешани, така што само тие 
знаат која куќа на кое село му 
припаѓа. 

Според настанувањето, 
Бразда е старо село, во нај-
голем дел населено со ма ке-
донско православно населе-

ние. Селото се спомнува во 
турските пописи од 1481/1482 
година, кога во него имало 41 
православно семејство, а во 
пописот од 1544/1545 година 
е запишано дека бројот на 
пра   вославните семејства се 
зголемил на 87. Во минатото, 
од страна на албанските ка-
чачки банди се вршеле силни 
притисоци врз месното насе-
лението, како и кај жителите 
од село Глуво, за да се иселат 
од овие простори. Но, благо-
дарение на големите семеј-
ства, кои броеле и по неколку 
десетици куќи, како и на ор-
ганизирањето заедничка од-
бра на, жителите успеале да им 
одолеат на силните на па ди и 
да опстанат на овој прос тор.

Во селото постојат оста то-
ци од средновековна црква, 
која најверојатно му била пос-
ветена на Св. Атанас, а Ата-
насов ден е селска слава. Спо-
ред пописот од 2002 година, 
Бразда има 480 жители. По-
себен белег на селото му да ва 
и археолошкиот локалитет во 
непосредна близина. Мно гу 
привлечен е објектот кој тука 
е откриен. Но, многу мал ку е 
направено да може да се 
дојде до него, речиси ништо 
не е преземено за негова заш-
тита и популаризација во др-
жавата и надвор од неа. Секој 
ден тоа сè повеќе и повеќе 
пропаѓа, обраснато е со трње 

и со трева, и полека паѓа во 
заборав. На ридот Градец, ка-
де се очигледни остатоците од 
голем антички утврден град, 
се прават археолошки ис тра-
жувања, кои како и оста на ти-
те во државата ќе се сведат 
на инцидентно испитување на 
теренот, кои подоцна поради 
недостиг на средства се пре-
кинуваат. Тука, под самите ѕи-
дини на овој град, како нем 
сведок стои неколкуве ков ни-
от стар огромен даб. 

На јав носта малку и се поз-
нати ар хеолошките објекти 
во се ло то Глуво, како и ло ка-
литетот Мало Градиште, ло-
цирано од Бразда кон селото 
Оризари. Со своите архе о-
лошки лока литети Бразда 
претставува иде  ално место 
каде што мо жат да учат мла-
дите ар хео ло зи. Државата мо-
ра да најде средства за овие 
локации да се истражат, а 
туристичките ра ботници да 
ги про мови ра ат. Тука може 
многу да се нап рави во на-
сока на развојот на селскиот 
туризам. Но, при тоа да се 
промени терми ноло ги јата ка-
ко што е: римски ак ва дукт, ви-
зантиска тврдина и слично. 
Пирамидите во Еги пет се еги-
петски, а ова тука се маке-
донски објекти. Ги гра де ле 
поробени Македонци, на ма -
кедонска земја, па кој и да 
бил поробувачот.  


