
Старата селска џамија 
изградена пред стотина, 
можеби и повеќе 
години, не може да нè 
остави рамнодушни 
кога ќе погледнеме во 
нејзината внатрешност, 
кога ќе се види сјајот на 
македонското сонце, 
изрезбано во таванскиот 
дел на џамијата, веројатно 
од мајсторската рака 
на врвните мијачки 
копаничари.
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Во турските пописни дефтери од 1461 
година с. Долно Косоврасти е запишано 
како Долна Костовраст, односно насе-
лено место во близина на градот Дебар, 
во вилаетот Река. Подоцна, во пописните 
дефтери од 1519 г. се запишани 63 хрис-
тијански и 1 муслиманско семејство, а во 
1583 г. повторно имало 63 христијански и 
7 муслимански семејства, од кои за едно 
со сигурност се знае дека било исла-
мизирано. Некогаш ова село било дер-
венџиско, сè до 1583 г. кога го изгубило 
тој статус.

Денес, со својата местоположба по-
крај Радика, селото ја покажува целата 
негова тажна слика и убавина, вис тин-

ската вековна судбина на еден народ, на 
една македонска разнебит, село кое 
некогаш го населувале двете македонски 
верски конфесии, а во кое сега има око-
лу 200 домаќинства, село кое не успеа да 
му оддолее на "белиот западен ветер", 
кој подувнува низ клисурата на Радика, 
втиснувајќи уште една македонска пе-
чалбарска сага за вечната страница на-
речена - Македонија.

Старата селска џамија, веројатно дело 
на косоврашките мајстори-градители 
Саре и Арсо, во горниот стар дел од 
селото, во месноста Шабановци, изгра-
дена пред стотина, можеби и повеќе 
години, не може да нè остави рамно-
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Најсветла и најблагородна иднина 
на еден народ е духовната то пли-
на на неговото сонце, на неговата 

светлина, како исконски симбол на мно-
гу поколенија, да живеат и да опстојат 
на овие простори, да остават вечен бе-
лег низ историските вијуги кои времето 
со векови ги бразди.

На овие западни ветрометини, Маке-
донците запишувале, можеби малку се 
радувале, низ дрво и камен оставале 
вечни белези, создавале духовни дела 
за многуте млади генерации, но исто-
риската судбина не дозволила сите да  
останат во прегратките на еден благо-
роден народ, како плод на една богата и 
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душни кога ќе се погледне во 
нејзината внатрешност, 

кога ќе се види сјајот на 
македонското сонце, 
изрезбано во таван ски-

от дел на џамијата, ве-
ројатно од мајстор-
ската рака на врв-
ните мијачки копа-
ничари, кога рез-
бар ството во овие 

краишта доживу ва-
ло вистински процут. 

За целиот изрезбан дел 
не се знае кога е на пра-

вен, но според кажувањата 
на старите косовраштани, ис-

тото сонце е затекнато и како 
такво до денес ги краси пре-
красните џамиски просто рии 
во с. Долно Косоврасти.

повеќевековна негова историја. Теш-
ките и туѓи чекори вековно ја рас-
крвавиле оваа библиска земја, ос-
тавиле само пустош и вечни суд-
бини, оставиле многу Ма-
кедонци да бидат ра-
штркани низ светот, не-
кои низ приграбените 
делови на Македонија, 
други многу далеку во 
туѓи држави, но речиси 
сите искоренети од свое-
то вековно огниште, за 
навек. Овде сите доаѓале, 
заминувале и уништувале, 
граделе и разурнувале, многу 
генерации  одродувале, но никогаш 
не успеале вечно да го истребат, да го 
опус тошат блесокот на маке дон-
ското сонце, да ја згаснат него-
вата светлина, да ја затемнат.


