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Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА

ЖИВОПИСНИОТ СВЕТ 
НА ЈУРУЦИТЕ

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Од 1 до 3 јуни Кул тур-
ниот центар "Точка" 
беше домаќин на из-

ложбата "И ова е Јурукана", 
посветена на историското 
наследство на Јуруците на 
територијата на Македонија. 
Оваа турска етничка заед-
ница, која живее во рурал-
ните краишта на Плачкович-
киот и Лакавичкиот регион, 
се претстави со своето рас-
кошно наследство во кое се 
вбројуваат автентични но сии, 
музички инструменти, орна-
менти, каталози на из ложени 
предмети, брошури, како и 
документарен филм. 

Највпечатлива и најтранспарентна етничка ка-
рактеристика кај Јуруците населени на пла-
нината Плачковица претставува женската, 
осо   бено свечената празнична народна но си-
ја и накит.

руците, за што придонесе и 
продажната изложба. Голем 
дел од изложените предмети 
можеа да се купат за рела-
тивно достапни цени.  

Историската одисеја на Ју-
руците на македонска по чва 
би изгледала вака: Тие како 
номади од просторот на цен-
трална Анадолија се до се ли-
ле на Балканскиот Полуост-
ров во времето на првите ос-
манлиски освоју вања. Оваа 
турска етничка гру па го на-
селила просторот на источ-
ниот дел од Маке донија во 
која и денес сè уш те живее, 
иако во зна чи телно намален 

Имено, проектот е дел од 
програмата "Живо наслед-
ство", а е финансиран од фон-
дацијата Институт отворено 
општество. Проектот, исто та-
ка, беше поддржан и од Здр-
ужението за целосен развој 
и еманципација на Турците 
од источниот дел на Репуб-
лика Македонија - "ЕМ" од 
Штип, во соработка со етно-
логот Елизабета Конеска. За-
ин тересираните посетители 
имаа несекојдневна можност 
непосредно да се запознаат 
со живописниот свет на Ју-

број. Тоа е појасот на Дој ран-
ско-валан довскиот, Стру мич-
киот и Шт ип ско-ра до виш ки-
от регион. На овие простори 
има дес етици тур ски рам ни-
чарски и планин ски јуручки 
села. Нај специ фични, кои и 
денес се издво јуваат со по ве-
ќе осо бености, се оние кои 
живеат на пла нината Плач ко-
вица, околку градовите Радо-
виш и Штип.

Она што особено ги из-
двојува е нивната затво ре-
ност и за денешни услови 
тие живеат мошне изолирано 
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и традиционално. Лоцирани 
се во повисоките планински 
предели (600 до 900 метри 
надморска височина), со не 
многу поволни географски и 
климатски услови и без по го-
леми површини плодна поч-
ва, пасишта и шуми. Ју руч ки 
села сместени на рид ско-пла-

нинските предели на Плач-
ковица над Штип се: Ку чица, 
Прналија, Јонузлија, Еб еп ли-
ја, Калузлија, Оджали, Курфа-
лија, Габер, Шаша ва рлија и 
Почувал. Најголем бр ој од 
селата й припаѓаат на Опш-
тина Карабинци, а само две 
на Општина Штип.

Турската етничка попула-
ција од планинските села на 
овој регион се издвојува од 
останатото турско население 
кое живее во рамничарските 
села и кое во различни пе-
риоди од минатото, исто та-
ка, се доселило од планин-
ските предели. Основна сто-
панска гранка во селата на 
штипскиот јуруклук е одгле-
ду вањето тутун, житни рас-
тенија, лозје и градинарство, 
додека одгледувањето овци 
е сведено на минимум. Неко-

сија и накит. Јуруците во овој 
регион се значително тра ди-
ционални, но не и во ре ли-
гиозен контекст. Ги пр аз ну-
ваат Шеќер и Курбан бај рам, 
како и Хидерлез - Ѓур ѓовден. 
На овие празници се ор га ни-
зираат надалеку про чуените 
пеливански борби (иако де-
нес сè поретко). 

По сите свои традицио нал-
ни и современи каракте рис ти-
ки штипскиот јуруклук е многу 
сличен со радо виш киот, а за-
едно претставуваат една по-

гашните номади денес, глав-
но, се занимаваат со одгле ду-
вање крупен добиток. Нај впе-
чатлива и најтран спа рен т на 
етничка карактеристика кај 
Јуруците населени на пла ни-
ната Плачковица, претста ву-
ва женската, особено све че-
ната празнична народна но-

себ на етничка и кул турна це-
лина. Оваа заедница поседува 
повеќе содржини: негување 
на верските, тра диционалните 
и другите оби чаи, начинот на 
стопани су вање, сè уште зачу-
ваната на родна носија, архи-
тектурата, како и современите 
промени во живеењето.  
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