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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 

 

Васко ГИЧЕВСКИ
1
 

ПРОИЗВОДСТВОТО И КОНСУМАЦИЈАТА НА ХРАНА ВО 

БИТОЛСКИОТ САНЏАК, 1879-1912 ГОДИНА 
 

Апстракт: Во овој труд ќе бидат разгледани земјоделските и сточарско- 

стопанските дејности, основата за производството на храна во Битолскиот 

санџак. Во пост танзиматскиот период кога реформите започнале да се 

применуваат, доаѓа до значителни општествени промени. Модернизацијата и 

индустријализацијата на земјата,  влијаела врз општествениот систем. Во еден 

период од 33 години, Битолскиот санџак ќе претрпи производствени промени, раст 

и пад. Воедно, храната ја формирала во огромен степен и културата на живеење, 

станувајќи најособен белег на определена заедница на луѓе. Целта на овој труд е да 

ја опише оваа историја, со што би се добил еден поцелосен преглед на 

општествените и економско- производните односи.  

Клучни зборови: земјоделство, сточарство, Битолски санџак, османлиска 

Македонија. 

Новите општествени текови во Османлиската Империја неминовно било дека 
ќе ја зафатат секоја пора од општеството. Со донесувањето на новиот Закон 
за земја, од 1858 година, дефинитивно се укинал стариот тимаро- спахиски 
систем и се вовел новиот чифлигарски систем. Суштината на овој закон е тоа 
што сега доминантната сопственост на земјата, од државата преминала на 
приватните сопственици 2. Се дозволило ерази мирието (државната земја) да 
стане ерази мемлекет (приватна земја) и титуларот на тесаруфот да може да 
го остави на своите наследници. Останатите земјишта ерази мефкуфет 
(вакафска земја), ерази метруке (јавна земја) и ерази меват (мртви земји) не 
претрпиле никаква промена во однос на тесаруфот и рекабот(правото на 
султанот да биде господар на земјата на сите титулари на тесаруфот). Една од 
покрупните новини коишто биле воведени во османлиската аграрно- правна 
легислатива се договорите за исполичарство, ќесим и музареата3. 

                                                           
1Васко Гичевски,апсолвент на Институтот за историја при Филозофскиот факултет, УКИМ, 
Скопје, бул. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“бр. 9A; 1000 – СКОПЈЕ, адреса на живеење: с. Бач, Битолско. 
емајл:vasko.gicevski@gmail.com 
2Илбер Ортајли,Најдолгиот век на империјата,ИНИ,Матуситеб, Скопје 2009стр:233-235. 
3Со договорот за исполица, чифликсајбијата се обврзувал на одредено или неодредено време, 
на чифлигарот исполџија да му даде за обратување дел од чифликот заедно со соодветните 
стопански згради за живеење. А исполџијата да ги обработи добиените чифлички земји од 
чифликсајбијата, , приносот од тие земји да го разделат со чифликсајбијата и по престанокот 
на договорот исполица на чифликсајбијата да му ја врати земјата и соодветните згради во 
онаква состојба во каква ги добил од него.Понатаму со договорот за ќесим(закуп), 
чифликсајбијата се обврзувал на чифлигарот - кесимџија да му даде под ќесим за одредено 
или неодредено време дел од чифлигот, а ќесимџијата се обврзувал на чифликсајбијата да му 
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Битолскиот вилает се простирал на околу 32 000 километри квадратни 
површина4 од  која Битолскиот санџак ја зафаќал  Пелагониската и Преспан-
ската Котлина како две најплодородни земјиштa5. Во Пелагониското Поле во 
родна година се добило од 1 до 7 кг пченица, 9 кг рж, 11 кг јачмен,а во 
најдобрите години јачменот давал принос од 20 кг, а пченицата 13, со што по 
производството на жито овие предели го заземале предното место6. Крај 
Леринска и Сакуличка Река особено успевале градинарските производи, 
кромид, разни бобови, се произведувало и пипер во мелниците во Буково. 
Иако особено богато и за тогашни услови густо населено подрачје, сепак, 
населението живеело во сиромаштија и нехигиена, главно, поради слабата 
експлоатација на земјиштето7. Процентот на зираатната земја вo Битолскиот 
вилает во однос на географската големина бил многу низок и изнесувал 7,3% 
од вкупната географска површина. Васил Кнчов наведува дека во Битолската 
каза од 123 села, 77 биле чифчиски, 28 рајатски,13 мешани и 5 непознати.  Во 
Преспа, пак, од 66 села, 35 биле чифлички, 24 слободни и 7 мешани села8. 
Според анкетата на Економскиот институт на територијата на Битолско, 
Охридско, Струшко, Ресенско и Прилепско имало 881 чифлик9. Во 
Прилепско, од постоечките 227 чифлизи, 51 биле во посед на христијани, а 

                                                                                                                                                                 

го даде договорениот ќесим и по престанувањето на тој договор на чифликсајбијата да му го 
врати делот од чифликот.Музареата, пак, претставува еден вид на договор(ортаклама ) од кој 
едната страна ја дава работната сила, а другата земјата.  Овој начин на договор бил зададен 
во Меџелето- Законот за граѓанството, од 1860 година.Во овој договор, исто така, спаѓала и 
поделбата на производите којашто најчесто се делела еднакво на сите заинтересирани страни 
од ортакламата. Види повеќе кај:Димитар Поп Ѓоргиев „Сопственоста врз чифлиците и 
чифлигарските аграрно правни односи во Македонија,Скопје,1956. 
4Сенкиевич И.Г.. Кон прашањето за економскиот развиток на Битолскиот вилает во 80-90 
години на XIX век. ГИНИ,1967, год. XI, бр. 3., стр.167-189, Димитар Димески, Македонското 
национално ослободително движење во Битолскиот вилает(1893-1902)Второ издание,НИО 
Студентски збор,1983, стр.81. 
5Во 1873/74 година, со новото административно уредување, се појавил на сцена Битолскиот 
вилает. Во единствениот Битолски санџак влегувале 11 кази: битолска, прилепска, охридска, 
дебарска, албанска, костурска, кожанска, кајларска, островска, леринска и кичевска. По само 
две години, во 1875 година, во составот на Битолскиот вилает се нашле 5 санџаци од кои 
Битолскиот санџак имал 9 кази(тука влегувала и тетовската каза) . Во 1878 година, веќе бил 
укинат Битолскиот вилает, а со самото тоа и Битолскиот санџак  кој ј влегол во состав на 
Солунскиот вилает. Со обновувањето на вилаетот, во 1879 година, Битолскиот санџак бил 
возобновен и имал 3 кази. Две години подоцна, кон санџакот биле придодадени 5 кази, па 
така санџакот имал 8 кази. Во 1885 година, Битолскиот санџак се состоел од: битолска, 
прилепска, кичевска, охридска и леринска каза. Оваа состојба ќе остане вака скоро до крајот 
на османлиското владеење, доколку не се земат предвид малите територијални прекројувања, 
во 1904/5 година. 
6Гьорче Петров,Материали по изучаванието на Македония,Софија,1896,стр. 231. 
7Исто,сумарен цитат, стр. 226-237. 
8Васил Кънчов, Избрани произведения. Том I. Издателство “Наука и изкуство”, София 
1970,стр.374-499. 
9Диме Бојановски„Чифличките односи во Македонија околу 1903 година “ Годишен зборник 
на Правно економскиот факултет, том 1, Скопје 1954 година,стр.471. 
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220 во посед на муслимани10. Според една друга статистика, пак, на терито-
ријата на Битолскиот санџак имало 81 чифличко село, 153 мешани и 220 села 
со сопствена земја11. За претходно изнесените податоци не може да се земе 
дека се докрај прецизни и точни, затоа што во различен број на анализи се 
поаѓа од различен број на села од кои се состоела некоја област. Токму 
поради ова, овие податоци можат да бидат само еден показател за општите 
изгледи на тогашните состојби. 

Спектарот на земјоделското производство во Битолскиот санџак бил особено 
широк. Во Охридската каза се одгледувале, од житни култури: пченица, 
јачмен, ’рж, пченка, овес, потоа грашок,грав, тутун, како и дињи, лубеници, 
јаболка, круши, праски, сливи, кајсии, дуњи, вишни, ореви, дудинки и 
секаков друг вид на овошје и зеленчук. Охридската цреша особено била 
позната и ценета12. На територијата на Битолскиот санџак, во 1884 година, 
биле произведени околу 1.199.000 кг цереалии, од кои пченица, рж, јачмен, 
овес и пченка13. Веќе во 1901/1902 година, на ниво на целиот вилает ќе бидат 
произведени 4.017.000 хектолитри цереалии, односно 2.944.000 хектолитри 
цереалии, во 1902 г.,  каде се гледа дека производството опаднало за 
1.073.000 хектолитри 14. Повторен раст во производството нa цереалии ќе има 
кон крајот на османлиското владеење, во годините 1911 и 1912 година. 

Покрај наведените дејности биле развиени уште и градинарството и 
овоштарството. На територија на Битолскиот вилает, под градинарски насади 
биле 8.222 хектари од кои  најмалку биле застапени бобот со 12 хектари и 
компирот со 140 хектари, леќата била застапена со 278 хектари, а гравот бил 
најзастапен со 7.792 хектари15. Од овоштарството, Битолскиот вилает оства-
рувал приходи од  1.750.736 гроша.  Интересен е податокот дека најголем 
удел во оваа сума имаат сливите на кои се остварил приход од 533.300 
гроша16. 

Сточарството во Битолскиот санџак било, исто така, особено развиено.  Во 
1884 година, имало сточарски фонд од вкупно 1.617.000 животни од 
кои:1.150.00 овци, 300.000 кози,70.000 свињи, 58. 000 биволи, 11.000 коњи и 
28.000 магариња и мулиња. Главни производи биле месото, млекото, маста, 

                                                           
10Прилеп и прилепско низ историјата,книга 1,Прилеп 1971,стр.254. Диме Бојановски за 
разлика од посоченото дело, изнесува податок дека во Прилепско имало 331 чифлиг. 
11Данчо Зографски,Развојот на капиталистичките елементи во Македонија за време на 
турското владеење,Култура, Скопје 1967,стр. 129. 
12 Драги Ѓоргиев,Охрид и Охридско низ османската документација во XIX – XX век,Охрид 
2009,стр.242. 
13Николај Александрович Скрјабин, Политички и економски податоци за Битолскиот вилает, 
Скопје 2017, стр. 63. 
14Данчо Зографски,Развојот на капиталистичките....стр138. 
15Данчо Зографски, Развојот на капиталистичките.... стр.173. 
16Исто,стр.175.  
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сирењето и кожата 17. На годишно ниво, селаните по глава на овца имале 17,2 
пијастри приход , додека по глава на коза, 20 пијастри18. Годишно се произве-
дувале  1.100.000 оки волна  која чинела од 9 до 11 пијастри за ока и околу 
1.050.000 парчиња кожи. Една јагнешка кожа чинела од 7 до 10 пијастри, една 
овчка кожа од 10 до 14 пијастри и една козја кожа 10 до 15 пијастри19. Според 
последниот османлиски попис од 1906/7 година, добиточниот фонд во 
Битолскиот вилает изнесувал 2.159. 132 животни20. 

Риболовството во Битолскиот санџак било развиено крај двете езера Преспан-
ското и Охридското, како и крај  некои од реките. Османлиската држава, 
односно управата на државните долгови, ги издавала езерата под закуп во 
временски период од 1 до 4 години.Така,  годишната закупнина  за 
Охридското Езеро изнесувала 300.000 до 500.000 грошеви21. Според Демерик,   
годишниот улов изнесувал околу 800.000 оки, во вредност од околу 12.000 
лири.22. Уловената риба се користела за исхрана,па така таа се продавала 
свежа или солена  и била секојдневен дел од исхраната на населението кое 
живеело крај бреговите на езерото.  

Земјата во овој период се обработувала рачно и со помош на животни. 
Орањето било вршено со волови и коњи и со дрвен плуг. Според Трајчев, за 
првпат бил употребен американски железен плуг во Прилеп  од страна на 
чифлигарите Мојсо Илиев и Диме Коров, во 1883 година23. Бидејќи плугот не 
бил поволен за почвата од тој крај,  бил модифициран од страна на Ицо 
Гавазов кој направил плуг по „македонски систем“24. Слабата техничка опре-
меност, екстензивното земјоделско производство, како и бројните арамиски 
упади резултирале со тоа, како пишувал и Петров, населението, и покрај 
погодните услови, да е поприлично сиромашно и да живее во мизерија. 
Според Паларет, земјоделството во Македонија било умерено просперитетно, 
непосредно пред да пропадне 25. Оваа сумативна и помалку саркастична 
оцена во суштина е реална бидејќи токму кога земјоделските дејности биле во 
подем, по 1908 година, се случил неизбежниот крах на Османлиската 
Империја. 

Зголеменото примарно производство изнудило формирање на индустрија во 
османлиска Македонија која во третираниот период, само што започнала да 
се развива. Всушност, индустријата била една новина за Османлиската 

                                                           
17Николај Александрович Скрјабин, Политички и економски... стр.67. 
18Исто,стр.67. 
19Исто,стр.67-68. 
20Данчо Зографски,Развојот на капиталистичките...стр.182.  
21Исто,стр.184. 
22И.Г.Сенкиевич, Кон прашањето за економскиот развој на Битолскиот....стр.183. 
23Георги Трайчев,Духовни качества на македонските българи, София 1928 , стр.14.  
24Исто,стр.14-15. 
25Мајкл Паларет, Балканските економии (1800 – 1914), Скопје 2015, стр.343. 
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Империја, но во овој период и за целиот Балкан26. Ситното производство ја 
сочинувало главната состојка на османлискиот индустриски производ до 
крајот на векот27. 

Во 1890/91 година, на територијата на Битолскиот санџак имало вкупно 14 
фабрики. Најголемиот дел биле од прехранбената индустрија, и тоа 7 
мелници во Битола со 20 валци, 3 мелници во Прилеп со 6 валци, неколку 
мали мелници во Корча и Кожани(не се внесени во вкупниот број,б.м.), потоа 
две текстилни фабрики за гајтан во Дихово и две фабрики за пиво28. 

Според Данчо Зографски, во Битолскиот санџак имало вкупно 12 модерни 
мелници од кои 8 во Битола, 3 во Прилеп и една во Крушево29. Парната 
мелница на Исмаил-бег во Битола имала капацитет од десет тони мелено 
брашно, работела со 6 валци. Во следните години бројот на парници- 
мелници и, општо, на мелниците се зголемувал. Па така, во 1899 година, во 
Битолскиот вилает ќе има 4,  две во Прилеп и по една во Крушево и Невеска. 
Во 1904 година, ќе има 6 мелници, и тоа по две во Прилеп и Крушево и по 
една во Охрид и Горица, и уште додатни 5 со петролеумски мотори од кои 
две во Прилеп и по една во Кенали, Кожани и Сорович.30. Освен мелниците 
од прехранбената  индустрија постоела уште и фабриката за бонбони и 
локуми на Герасим Сотиров,изградена во 1885 година31. Постоеле и две 
фабрики за пиво, едната отворена во Буково, 1890/91, со капацитет од 600 хл, 
која уништила дел од производството поради недостиг на магацински 
простор. Другата фабрика се наоѓала во селото Трново, но и таа немала долг 
век. Овие две фабрики, како и уште една за шпиритус и една за зејтин, 
крахирале за многу кратко време, најмногу поради немањето на стручен 
кадар, слабиот квалитет и надворешната конкуренција32. Развиена дејност 
имала прехранбената индустрија, а од неа најразвиени биле мелниците33. Ова 
само го дополнува почетниот став дека, во суштина,индустријата во 
Османлиската Империја, османлиска Македонија во третираниот период 
тукушто почнала да се развива. Индустриските претпријатија од тој период 
имале органски состав на капиталот и со оглед на овие околности 
индустриското производство било сосема скромно34. 

                                                           
26Види повеќе кај, Барбара Јелавич,Историја на Балканот дваесетти век,том2  Скопје , 1999. 
Паларет, Балканските...  . 
27Илбер Ортајли,Најдолгиот век... стр.227. 
28И.Г.Сенкиевич, Кон прашањето за економскиот развој на Битолскиот....стр.184. 
29Данчо Зографски, Развојот на капиталистичките.... стр.467. 
30Исто.стр.468. 
31Лазар Соколов,Предусловите за развитокот на индустријата во Македонија од втората 
половина на XIX век до 1912 г. Гласник на ИНИ ,I/2,1957,стр.68. 
32Данчо Зографски, Развојот на капиталистичките.... стр. 472-476. 
33Коста Сидовски, Развитокот на индустријата во НР Македонија меѓу двете светски 
војни(198-1941) Скопје 1960, стр.4. 
34Данчо Зографски, Развојот на Капиталистичките... стр.527. 
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Треба да се истакне дека сето ова, на определен начин, го обликувало и 
општеството во османлиска Македонија.Производите кои биле 
произведувани се употребувале во исхраната, а со тоа се создава и 
специфичната автохтона култура на исхрана и живеење. Овој сегмент бил 
строго определен од верските прописи, па така исхраната се разликува од 
една до друга верска заедница. Исхраната, во суштина, е 
најкарактеристичниот знак, според кој културите се разликуваат35. 
Продуктите кои се користеле во исхраната, лесно може да се осознаат 
доколку се видат бројните пописи од XIX век, економските извештаи, 
салманамињата. На овие територии во овој временски период, од зеленчуците 
биле застапени разни видови мешункасти растенија, компир, житните, 
растенија, мноштво овошни растенија, понатаму од животни се чувале 
волови, крави, кози, овци, разновидна живина,свињи, онаму каде што ја 
имало во исхраната се користела и рибата. Многу често, во селата поради 
разни причини имало недостиг од жито и пченка, па така населението го 
приготвувало, лебот и од дабов жир, што предизвикувал „малаксување и 
отекување на нозете“36.  За подготовка на храната се користеле различни 
глинени и дрвени садови37. 

Во овој период најчесто се јаделе два оброци еден на пладне, а другиот на 
вечер. Лебот бил основна храна на сиромашните, а со него јаделе 
катук(сирење,алва,маџун,овошје, лук кромид итн.), се јадело на софри без 
прибор38. Онаму каде што се користел приборот тој бил заеднички,  а храната 
се јадела  со прсти или дрвени лажици39. Со јадењето се конзумирало вода, 
алкохол  од кој и виното кое било особено добро и го конзумирале во сите 
верски заедници40. Населението коешто живеело на овие простори во овој 
временски период, било сведок на постепеното распаѓање на „стариот 
османлиски свет“ и бавното навлегување на „современоста“ која 
предизвикала бурни промени на секое ниво. Во вакви околности, ќе биде 
дочекан крајот на Османлиската Империја, во 1912 година, кога петвековното 
османлиско владеење ќе биде минато, а иднината што доаѓала нема да биде 
помалку бурна и крвава. 

 

 

                                                           
35Oğuz DİKER, Taşkın DENİZ, Adnan ÇETİNKAYA,History of Turkish Cuisine Culture and the 
Influence of the Balkans,IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 
21, Issue 10, Ver. 6 (October.2016) стр. 01-06. 
36Силвана Сидоровска Чуповска,За животот во македонското село во XIX век, списание 
Историја год.LII,бр.2,Скопје,2017, стр.73-83 
37Исто,стр.73-83. 
38Александар Матковски Македонија во делата на странските патописци 1875-1879, 
Ѓурѓа,2001стр.278. 
39Етнологија на Македонците,Скопје, МАНУ, 1996, стр.138. 
40Исто, стр.279. 
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РЕЗИМЕ 

Со танзиматските реформи, османлиската држава полека со несигурни чекори 
го започнала патот кон приближувањето на тогашниот европски стандард. 
Oсманлиска Македонија, како дел од таа Империја, ги претрпела овие 
промени. Битолскиот санџак, во периодот од 1879 до 1912 година, во рок 33 
години започнал силна трансформација со определен раст и пад. Основните 
дејности со кои се занимавало населението биле земјоделството и 
сточарството. Преку овие дејности, населението ги добивало основните 
прехранбени продукти кои, пак, ја формирале типичната култура на исхрана 
на овие простори. Во исхраната, пред сè, доминирале растителните производи 
како најдостапни, на второ место биле млечните производи и јајцата, а на 
трето место и месните производи. Ова се должи, пред сè, на фактот што 
поголем дел од крупниот добиток бил користен за работа, а останатата 
живина и ситниот добиток биле конзумирани во умерени колични, поради 
некоку фактори. Пред сè, треба да се има  предвид дека освен сушење и 
солење, месните поризводи немало како поинаку да се складираат, а втор 
одлучен фактор се, секако, и религиозните норми во однос на исхраната.  Ова 
го обликувало османлиското општество кое штотуку започнало да чекори по 
патот на модернизација, но овој потфат дошол предоцна.  

 

RESUME 

In this text we offer a closer look into the food production and food consumation in 
the Bitola/Monastir Sanjak in the period 1879-1912. Agriculture and cattle 
breeding were the main occupation of the population which gave them the basic 
food products. These products also were shaping the typical food culture which 
was and in some degree,is still present . Development of the agriculture and its 
slow growth, made it necessary,the  building of modern type mills and small 
factories, which in most cases failed to overcome the obsicticles, and not long after 
their oppening they were closed. Society in ottoman Macedonia as in all of the 
Ottoman empire, regardles the efforts, stayed in semi feudal state od existence, and  
so called modernisation for a number od reasons wasn’t successfull. This fact get 
even more clear if we follow the means of production, the conditions of production, 
food consuming habits etc. which depicted the picture of the society which was 
formaly modernized, but deep inside the reality was still a typical semi feudal, 
oriental society. Devided between these „two states of reality“ the population of 
Ottoman Macedonia will see the end of the ottoman rule in Macedonia in the year 
of 1912.  
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