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Историјата може само да 
се дополни и да се збо-
гати, но не и да се из-

мени или изви топери за на-
век. Историјата ја запишуваат 
посилните, а жрт вите ја оп-
ределуваат чија е и кому му 
припаѓала низ минатото, ос-
тавајќи траги за сите маке дон-
ски поколенија. Ако исто ри-
јата длабоко си по играла со 
македонскиот на род, раз де-
лувајќи го на три дела, су ро-
вата судбина сепак остави и 

Историските записи кажуваат дека селото Ербеле 
низ турските пописни дефтери се спомнува 
уште во 1467 година, за подоцна во 1583 го ди-
на да се запише како село со 18 христијански 
семејства и 4 муслимански.

тие да се искорнат од веков-
ното огниште и да заминат во 
неповрат, пополека потчук-
нува и на нивната врата. Теш-
ко, но вистинито за судбината 
на македонскиот човек на 
овие западни ветришта, за 
македонскиот човек одроден 
од својата матица, за Маке-
донците кои пред многу ве-
кови го основале селото Ер-
беле, му дале вековна душа и 
вечен благослов, го свиле сво-
ето гнездо за подоцна  вечно 

Св.Сотир) и три некаде низ 
сел  ските атари на: Габер, Рид, 
Цабуно, Лок, Ливаѓе, Расто-
жер, Пуљачки, Камењци, Ко-
тарци, Селишта, Тешелци или 
Сврати. 

"Некогаш, во ова род но се-
ло на мојот татко, де до и пра-
дедо живееле голем број ма-
кедонски родови, го лем број 
македонски синови и ќерки, 
кои тежнееле за по добро ут-
ре, за подобра идни на на си-
те македонски гене рации ток-
му во ова село. Но, историјата 
на времето си го стори свое то, 
го зеде својот уништувачки 
данок за навек", се потсетува 
Гиго Постолоски, жител на ова 
село, роден ербелчанец.

Денес, во Дебар, Скопје, Ох-
рид и на други места низ Ма-

да го напуштат. Некогаш во 
селото постоеле 7 цркви, 7 
пра вославни македонски фа-
кели, за денес да остане само 

еден божји храм и спомените 
за постоење на црква во мес-
носта Почивалиште (Св.Нико-
ла), две цркви во месноста Ло-
карци (една од нив се викала 

кедонија има македонски православни родови, чии ко рени се 
од село Ербеле, родо ви кои сè уште ги помнат ка жувањата на 
нивните нај блис ки предци, кога во селото се славело Мит ров-
ден, Св. Нико ла, кога се собирале во дво рот на црквата 
"Св.Преобра жение" за време на истоиме ната сел ска слава и 
секогаш со вечна бла годарност до Бо га што ги за чувала на овие 
немирни простори многу ве кови. Убаво беше да се слуш не како 

некогаш и денес на празникот Прео-
бражение на Исуса Христа на 19 ав густ, 
мал ку ми ната останати ерб ел ча ни и 
не   кој за лутан ербел чанец од Маке до-
нија, пов  торно традицинално се соби-
ра ат, зачекоруваат во дворот на сел-
ска та црква, го "рас пу куваат" сел ско-
то ѕво но и за мо  мент го про дол жу ваат 
џа горот на македонскиот збор на 
овие простори, македон ски от не по-
кор, но и вечното прашање: до кога?

Постарите ербелчани таж но се пот   -
сетуваат на плејадата македонски се-
мејства, кои некогаш живееле во Ер-
беле, кои некогаш ги облаго ро ду ваа 
селските сокаци, ги крштеваа сво ите 
синови, ќерки, внуци во црк вата 
"Св.Прео бра же ние" и насмеани во 
колоритот на дебарската носија сред 
село да заиграат некое ма ке донско 
оро. Се помнат фа милиите на: Сте фа-
новци (Ван кароски), Ѓинов ци, Чан тов-
ци, Трајановци, Казан џи овци, Ко с тов-
ци, Иловци. Јакшевци, Коларовци, 
Љу биновци, Ар белски, Бојаџиевци, 
Баковци, Бачевци, Бу ровци и многу 
други, за сите каде што и за минале, 
селската слава Св. Пре о бражение не 
ја оставиле, ја за чувале, ја слават 
како вечен заш тит ник на својот дом, 
завет од  своите предци.

Но, за жал, канџите на зло кобната судбина на Македо нецот 
кој сам ја создаде, по полека го растргнува и го уништува, го 
раскинува маке донското ткиво, оставајќи са мо спомен на ед но 
убаво ми нато  време, на едни далечни изгубени маке дон ски 
прос тори.

по некој вечен запис на овие 
простори, кој денес иако по-
полека се подза бо рава и не 
се спомнува, тие се пак пос-
тојат како белег на ед но вре-
ме, на едно пос тоење. Нема 
полоша судбина од суд бината 
која сами ја создаваме и сами 
ја збогатуваме, суд би на на 
веч но уништување и одна ро-
дување, за подоцна непо врат-
но, со голем срам и ом раза, 
да ги проколнеме и да ги об-
виниме сите минати маке дон-
ски генерации за св ојот соп-
ствен одрод, за го ле миот ма-
кедонски само ст рел.   

Историските записи ка жу-
ваат дека селото Ербеле низ 
турските пописни дефтери се 
спомнува уште во 1467 го ди-
на, за подоцна во 1583 година 
да се запише како село со 18 
христијански семејства и 4 
мус лимански. Васил К'нчов во 
своите етностатистички бе-
лешки од 1900 година за пи-
шал дека селото Ербеле се 
наоѓа во Дебарско поле, во 
состав на дебарската каза со 
75 христијански и 125 мус ли-
мански семејства. 

Денес во ова село живеат 
само три македонски се меј-
ства на Постоловци, Поповци 
и Дуковци, три македонски 
огништа, кои упорно до денес 
му одолеваат на синдромот 
на исчезнување, но како што 
минува времето желбата и 
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