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ГЛАС НА ЈАВНОСТАПИСМА
З А ЕДНИЧКИ  

Р ОДОВСКИ  КО Р Е НР ОДОВСКИ  КО Р Е Н

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

Читајќи го во Вашиот не-
дел   ник написот "Маке дон ци-
те муслимани ги чуваат род-
ните огништа" од Атанас Чу-
повски од 3.12. 2004 година, 
ме поттикна да го дополнам 
за дел од родот Ќапункови, 
кои го напуштиле селото Жер -
наница, а сега познато како 
Жи   ровница, кое се наоѓа во 
северозападна Македонија, 
во коритото на Жерновска 
Ре ка. Според турските доку-
менти, селото постоело пред 
нивното завладување со Ма-
кедонија. Било населено со 
православни Македонци, што 
се гледа од имињата на по-
пис  ните семејства. Меѓутоа, 
денес жителите на ова село 
се Македонци со исламска ве  -
роисповест и исламски ими   -
ња. Вероисповест присилно 
наметната од Османлиите ис-
ламисти, што не е тука тема 
на обработка за извршената 
исламизација. Меѓутоа, не-
кои семејства несакајќи да се 
исламизираат го напуштиле 
родното место, преселувајќи 
се во други географски сре-
дини. Едно такво семејство е 
и родот Ќапункови во Лешок, 
род од кој потекнувам и јас.

Интересирајќи се за ро дов-
ското стебло на мојот род, 
дој дов до имињата до сед-
мото колено, а претворено во 
години наназад тоа е некаде 
околу 1800 година. Во пре да-
ние ми пренесоа дека во Ле-
шок предците ми се дојдени 
од дебарските села. Првиот 
доселеник се викал Русе, а 
неговиот син Митре, кој го 
спомнува јеромонахот Ки рил 
Пејчиновиќ при возоб но ву-
вањето на Лешочкиот ма нас-
тир. Натаму, од семејството 
во Лешок произлегле повеќе 
семејства. Но, со текот на 
времето повеќето семејства 
се иселиле во Тетово, Скопје, 
Пловдив, Плевен, Букурешт, 
Детроит, Русија, а денес во се-

лото останале да живеат пет 
семејства. Проучувајќи го ро-
довското стебло на се меј ства-
та во Лешок и тие што се 
иселиле, се разоткрива дека 
едно лице од овој род било 
во бугарска војна и се здо би-
ло со чин генерал. Исе ле ни-
кот од Тетово, Панче Ки ров-
ски, чии предци се иселиле 
од Лешок, се здобил со зва-
ње доктор по географски нау-
ки и бил професор на Еко-
номскиот факултет во Скопје, 
а неговата ќерка, Грацилија, 
е доктор по медицински нау-
ки и професор на Меди цин-
скиот факултет во Скопје.

Меѓутоа, мене кој му при-
паѓам на родот Ќапункови, 
постојано ме мачеше мис ла-
та и не ми даваше мир да от-
кријам од кое дебарско село 
Ќапункови се доселиле во Ле-
шок. За да го дознаам тоа, го 
прашав сега починатиот, од 
мене почитуван колега, Нија-
зи Лимановски. На пра ша ње-
то:"Нијази, дали ти е познато 
дека постои род Ќапункови 
во дебарските, односно во 
ре   канските села?", тој без раз-
мислување ми одговори: "Да, 
има таков род во Жи ров ни-
ца". Така, летото 1997 година, 
со мојот соселанин Крсто То-
доровски и сопругите трг нав-
ме да го посетиме селото Же р-
наница и родот Ќапункови, 
за да воспоставам врска со 
нив, со родот од кој по тек ну-
вам и јас.

Летен топол сончев ден, 
вле гуваме во Жернаница. За-
бележувам дека селото е ло-
цирано во коритото на Же р-
новска Река, притиснато ме-
ѓу нејзините ридни стра нич-
ни брегови, како во некое 
менгеме, без некој поголем 
простор за дворови. Куќите, 
сите нови, изградени по рид-
ните брегови, надвиснати ед-
на над друга. Низ средината 
на селото до самите куќи ми-

лувајќи ги речните камења и 
речното бучење, тече пре-
красната бистра вода, а горе 
високо зелените пасишта на 
крајните ограноци на Шар 
Пла нина, потпирајќи се на 
пла  нината Кораб.

Покрај патот постари луѓе 
седат на столчиња и си раз-
говараат за нешто. Заста нав-
ме со автомобилот и ги пре-
кинавме во разговорот, пра-
шуваме каде живеат Ќа пун ко-
ви, а тие веднаш нè упатуваат, 
продолжете по патот и свр-
тете десно. Одиме таму каде 
што нè упатија обелените 
старци.

Дојдовме до бараната ку-
ќа, од неа излегоа свекрва и 
снаа. Ние им се претставивме 
кои сме и тие веднаш нè по-
канија да влеземе.

Им го раскажав пре да ние-
то на моите предци и зашто 
сме дојдени. Тогаш свекрвата 
почна да кажува дека неј зи-
ниот свекор Идриз им рас ка-
жувал како се вршела исла-
ми зацијата и како некој од 
нивниот род, несакајќи да ја 
промени верата, се отселил 
некаде, а тоа е родот во Ле-
шок.

На прашањето дали во Жи-
ровница живее едно или по-
веќе семејства, ми  одго во ри-
ја дека има повеќе, но само 
тие го носат прекарот Ќа пун-
кови. Потоа ни кажа дека неј-
зинот маж, Фаик, бил су дија 
во Дебар и ги имаат си новите 
Агрон и Амир, ќер ките Јасна, 
Шпреса, Нафија и Нуска, а 
презимето им е Са лиу. Сес-
трата на Фаик се вика Фатиме 
и таа со синот Агим Мифтари 
живее во Скопје.

Додека седевме кај нив, 
љу бопитните соседи се ин-
тересираа кои сме ние, а тие 
им одговорија дека им дош-
ле роднини.

Го напуштивме семеј ство-
то, а пред куќата се насо бра -
ле љубопитни дечиња, да ти 
е милина да слушаш како збо-
руваат чист мајчин маке дон-
ски јазик.

Ова е уште еден жив до-
кумент за македонската суд-
бина и трагедија, што ја до-
живувале и преживувале Ма-
ке донците за време на ос ман-
лиското исламско владеење, 
присилно да ја менуваат ве-
роисповеста, а последиците 
да бидат трогателни, со тоа 
што дел од населението пре-
ку ноќ засекогаш го напуш-
тало родното огниште и за се-
когаш се разделувало со нај-
милите, заминувале во непоз-
нато, со една единствена цел 
да останат верни и доследни 
на христијанската веро испо-
вест. Во новото населено мес-
то ниту знаеле некого, ниту 
поз навале, почнувале нов жи-
вот, создавајќи нови при ја те-
ли, а помладите генерации 
за бораваат и ништо не знаат 
за своите крвни роднини. 
Тие, пак, што останале на ог-
ништето, наместо во црква, 
со тешка болка на срцето, 
поч   нале да одат во џамија. 
Но, времето ги лекува сите 
таги, па и овие. Старите ге-
нерации се привикнуваат, а 
младите генерации во нас лед-
ство го преземаат од роди те-
 лите одењето во џамија.

Илија Петрушевски
 - Ќапунков, 
Македонија


