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Горан ВАСИЛЕВСКИ,1 

„ТАЈАНЕ БОЈАНЕ ИМАМ БРАТ СВЕТИ ЈОВАНЕ...“ 

Апстракт:  
Во трудот се обработуваат иванденските обичаи и обреди во градот 

Прилеп. Тајане Бојане претставува дел од циклусот на летните празнувања 
и како таков е еден од најкарактеристичните, воедно, и еден од помалку 
познатите обичаи во Македонија. Активностите започнуваат ден пред 
празникот, со берењето на цвеќиња, плетењето на венче и украсувањето на 
ѓумчето, додека главната церемонијалност се реализира на самиот ден 
Иванден кога шетаат обредните поворки од куќа во куќа Како носители на 
обичајот се јавуваат девојчињата кои ја оформуваат обредната поворка 
„Тајане“, додека, главна обредна улога е машко дете кое го носи култниот 
обреден реквизит - ѓумчето.  Целта на овој труд е презентирање на овој 
обичај, кој е скоро непознат, како за јавноста, така и за етнолошката фела 
на научници. 

 
 
Клучни зборови:  
Иванден, Тајане Бојане, Прилеп, обредни поворки, етномузикологија, 

вокална традиција, обредни реквизити и др.  
 
 
Еден од ретките светители кому светата православна црква му 

посветила повеќе празници, покрај Исус Христос и Богородица, е свети Јован 
Крстител (Собор на свети Јован Крстител - Водици - 20 Јануари; Раѓање на 
свети Јован Крстител - Иванден - 7 Јули и Отсекување на главата на свети 
Јован Крстител - 11 Септември. Празникот Иванден (07.07./24.06.) спаѓа во 
редот на летниот обреден циклус на празници и е симетричен со Божиќ 
(07.01.), заедно претставуваат граничници кои ги делат празниците2.  

Обичајно обредните практики поврзани за Иванден се изразити само 
во неколку места во Македонија, и тоа во Прилеп, Битола, Битолско поле, 
Крушево и Преспа3.  

Обичајот Тајане Бојане претставува дел од циклусот на летни обичаи и 
обредни празнувања и како таков е еден од најкарактеристичните, воедно, и 
еден од помалку познатите обичаи во Македонија.   

                                                 
1 Дипломиран етнокореолог на ФМУ при универзитет „Гоце Делчев“ во Штип и магистрант 
во институт за фолклор„Марко Цепенков“ во Скопје, на модул фолклористика.   
2 Повеќе прочитај во: Луческа Ели, Култот на христијанските светци, Историја и 
традиција, Прилеп, 2010, стр.139-144 
3 Стојанова Мери (2010) „Празникот „Иванка“ континуитет и промени“, Хоризонти Година 
VI, бр.6, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, стр. 481  
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Со Иванден се поврзани и многу обичаи во кои се вклучени билките и 
растенијата, како и верувањата во нивната магиска моќ. Се верува дека на тој 
ден игра сонцето или дека се превртува три пати4. Тоа е поврзано со фактот 
дека е во најтоплиот период од годината. Од обичаите што се изведуваат на 
овој ден, се и оние поврзани со растението папрат. Имено, вечерта спроти 
празникот се бери папратот, а тоа пак е поврзано со верувањето на неговата 
апотропејска моќ. Папратот се става на постелата и на него се спие за здравје 
неколку дена. Исто така, се става во каселите или ковчезите со облека, за да 
ги чува од молци5. Во зборникот на Миладиновци среќаваме податок дека тој 
ден во Воден треви лековити висеет на дуќаните за да имает повеќе 
купници6. Рано наутро се плетат венци што се ставаат во бавчите за да ги 
чуваат од разни болести и временски непогоди.  

Со Иванден е поврзано и верувањето дека со помош на магиски 
дејствоја може да се украде млеко или маст од стоката. Тоа го правеле жени 
маѓесници кои со своите магиски дејствија, што ги изведувале само на овој 
ден, можеле и житото од туѓите ниви да го доведат во своите амбари или 
млекото од туѓите овци или крави кај своите.7  

Во многу краеви низ Македонија, ако времето околу Иванден е многу 
сушно, правеле Додоле или Покрсти и се молеле за да заврне дожд.  

Марко Цепенков, кажува дека во Битола, спроти Иванден, ќе нанижат 
еден ѓум со секакви цвеќиња и ќе му клает тел ос невестата што гувеела. Ќе 
покријат со еден превес и ќе му го клаат на некое дете на глаа да го носит. 
После ќе се ватат девојчина рака за рака, секое спроти бојот, та ќе одат од 
чешма на чешма пеејќи една влашка песна: Тајани ѓанизмата, кок’ за ќи’ 
к’за.. Утрото ќе шетаат по куќите и ќе пеат та ќе им даваат кој пари, кој 
брашно, кој масло и др. Од собраното зајре ќе напрает сите да ручаат, а 
парите ќе си ги делат или ќе си купат нешто емиш за јадење. А пак во 
Крушоо клаваат во ѓумо прстење и кој ќа биди пообелен таа мома ќе се 
мажи.8  

Обичајот Тајане Бојане се состои од неколку сегменти: берење 
цвеќина, плетење на венче, одење по вода, обиколка по куќите и на крај 
месењето на обредното лепче.  

Два-три дена пред празникот Иванден децата се подготвуваат за 
обичајот Тајане Бојане. Во секое маало се формираат обредни поворки 
составени од десетина деца на возраст од 4, па до 15 години. Групата ја 
сочинуваат децата од најблиското соседство. Најчесто се составени од 

                                                 
4 Архива на Горан Василески: информатор: Живко Ристески, роден 1940 година во Прилеп, 
живее во Прилеп.Снимено од Горан Василески на ден 07.07.2012. Архивски број: Видео_005  
5 Малинов Зоранчо (2006) Традиционален народен календар на шопско-брегалничката 
етнографска целина, ИФ„Марко Цепенков“, Скопје, стр.207 
6 Китевски Марко (1996) Македонски народни празници и обичаи, Менора, Скопје, стр.141  
7Милошеска Ели (2003) Традиционална култура во општина Кривогаштани, Хоризонт, 
Кривогаштани, стр.193. 
8 Китевски Марко (1996) Македонски народни празници и обичаи, Менора, Скопје, стр.142.  
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девојчиња. Покрај девојчињата кои играат и пеат во круг, главна улога има 
едно машко дете кое го носи ѓумчето и секогаш стои на средината. Тоа дете 
се нарекува „тајане“9. Покрај нив одат и две-три момчиња, како 
придружници, кои ги носат даровите, воедно и ја штитат поворката од 
кучиња или сл.  

Ден пред празникот, рано наутро, девојчињата одат да берат цвеќиња, 
најчесто од дворовите на соседите. Потоа, се собираат во еден двор каде што 
има трендафил. Ќе седнат под него и од цвеќињата ќе плетат венче со кое го 
китат ѓумчето, кое е основен обреден реквизит на обичајот. Откако ќе 
завршат со китењето, го полнат ѓумчето со вода од три различни чешми во 
градот. Накитеното ѓумче, полно со вода, го ставаат под трендафилот во 
дворот каде што го кителе, за да преноќи10.   

На Иванден, од рано наутро, па сé до зајди сонце, обредните поворки 
ги обиколуваат куќите во своето маало и во чаршија. Започнуваат од дворот 
каде го оставиле ѓумчето да преноќи. Со себе носат и тепсии во кои ги 
ставаат даровите. Откако ќе влезат во дворот, прво бараат дозвола од 
домаќините за да играат. По позитивниот одговор, момчето кое го носи 
ѓумчето клекнува, а околу него девојчињата се фаќаат за рака и формираат 
затворен круг (види фотографија број 1). Движејќи се кон десно, со основни 
синхронизирани движења, тие ја пејат следнава обредна песна: 

Тајане, Бојане имам брат свети Јоване, 
ункеши, ункеши, ункеши по маглата, 
по магла, по магла, по магла ситна роса, 
по роса, по роса, по роса мома боса. 
Играле момите крај манастирот, 
калуѓер гледа од пенџерина. 
Фрли си шапка на герамиди, 
од герамиди на трендафили. 
Белата брада на берберница, 
црната брата на касапница.11 
Доколку домаќините имаат желба за уште една песна, тогаш 

девојчината ја пејат: 
Угреала месечина, вај, вај, 
среде двори Иванови. 
Двајца браќа вечерале, вај, вај, 
вечерале збор збореле. 

                                                 
9 Архива на Горан Василески: информатор: Стевка Брдар, родена 1943 година во Прилеп, 
живее во Прилеп. Снимено од Горан Василески на ден 07.07.2012. Архивски број: 
Видео_006.  
10 Архива на Горан Василески: информатор: Иванка Јованоска, родена 1939 година во 
Прилеп, живее во Прилеп. Снимено од Горан Василески на ден 07.07.2012. Архивски број: 
Видео_004.  
11 Архива на Горан Василески: информатор: Иванка Јованоска, родена 1939 година во 
Прилеп, живее во Прилеп. Снимено од Горан Василески на ден 07.07.2012. Архивски број: 
Видео_004 
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Да го грабат Марушето, вај, вај, 
Марушето поповото.12 
Откако ќе завршат со пеењето и играњето, домаќините ги 

поздравуваат девојчињата со „На помош да ни е Иванден, за многу години“. А 
тие возвраќаат со „Амин, амин“13. Потоа ја даруваат поворката и тоа според 
претходно утврдени правила. Во една тепсија собираат брашно, во друга 
шеќер, во еден ѓум собираат масло, а во ѓумчето со вода, кое го носи 
Тајането, ставаат метални пари.  

Оваа постапка ја повторуват во секој двор, сé додека не појдат во сите 
куќи од маалото и чаршијата. 

Откако ќе завршат со обиколката, поворката сé враќа во дворот од 
каде што тргнала. Даровите кои ги собрале ги оставаат кај една од мајките на 
децата, која ќе се нафати да им биди месарија. Со брашното, шеќерот, 
маслото и водата од ѓумчето таа меси мали округли лепчина т.н. кравајчина 
украсени со бонбони, кои ги купуваат со собраните пари. Исто така ја плаќаат 
и фурната за печење на кравајчињата (види фотографија број 2).   

Во подалечното минато, обредните поворки не се собирале во 
домовите, туку во сламени колиби, специјално направени за овој ден. Во нив 
доаѓале кога ќе завршат со обиколката по куќите, за да ги јадат кравајчињата, 
да ги поделат парите што останале, по што следувало забава и играње на 
детски игри14.   

Интересно е да се напомене дека при извршување на обредот децата не 
се накитени и немаат никакви обредни облеки. Главен обреден реквизит е 
ѓумчето, околу кое се врти целото дејствие на обичајот. Исто така, овие 
поворки немаат одредено име, како што е тоа во Преспа, каде се нарекуваат 
Иванденки15. Во Прилеп тие се нарекуваат според главниот лик во поворката, 
односно Тајането - детето со ѓумчето: Идат со Тајане16.   

Во Прилеп овој обичај се реализирал се до крајот на седумдесеттите 
години, кога постепено започнало да се губи и изумира. Денес не се 
практикуваат повеќе обредните поворки за овој ден, но сепак останат е обичај 
да се месат кравајчина и да се делат на деца.  

                                                 
12 Архива на Горан Василески: информатор: Иванка Јованоска, родена 1939 година во 
Прилеп, живее во Прилеп. Снимено од Горан Василески на ден 07.07.2012. Архивски број: 
Видео_004 
13 Архива на Горан Василески: информатор: Живко Ристески, роден 1940 година во Прилеп, 
живее во Прилеп. Снимено од Горан Василески на ден 07.07.2012. Архивски број: 
Видео_005. 
14 Архива на Горан Василески: информатор: Кирил Василески, роден во 1938 година во 
с.Присад, живее во Прилеп. Снимено од Горан Василески на ден 07.07.2012. Архивски број: 
Видео_003.  
15 Трпески Даворин (2015) Иванденки, Годишни обичаи кај македонците, Македонска книга, 
Скопје, стр.323. 
16 Архива на Горан Василески: информатор: Кирил Василески, роден во 1938 година во 
с.Присад, живее во Прилеп. Снимено од Горан Василески на ден 07.07.2012. Архивски број: 
Видео_003.  
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Најверојатно, овој вид на обичаи води потекло од доселените Власи 
(Цинцари) од Москополе. Местата каде се иселувале се токму местата каде е 
забележано присуство на празнувањата за Иванден. Како докази дека 
обичајот има влашко потекло или влијание се стиховите во обредните 
песните. Така на пример, зборот „ункеши, кој се кориси е влашки и има 
значење „каде одиш“: Ункеши, ункеши, ункеши по маглата... 

Единствено, Лепосава Спирковска има направено општ опис на 
обичаите за Иванден. Таа, овие обичаи ги поистоветува со „Еновата була“ кај 
Бугарите, „Килдон“ кај Грците, „Мантифал“ кај Турците и сл17.  

 
 
 
РЕЗИМЕ 
Обичајот „Тајане Бојане“ се реализира за време на празникот Иванден. 

Се карактеризира со формирање на обредни поворки, во кои се вклучени 
девојчиња, кои ги обиколуваат куќите во своето маало. Пеејќи иванденски 
песни во секој двор, тие добиваат дарови од домаќините. На крајот од денот, 
од даровите се прават обредни лепчиња т.н. „кравајчина“ со кои, сите 
членови на поворката, прават заедничка вечера. Покрај овој, значајни се и 
обичаите околу магиските елементи на празникот, како берење папрат, 
иванденско цвеќе или слично и ставање во каселите за заштита од молци или 
спиење на тие цвеќиња за заштита од болки во грбот, како и многу други 
верувања кои се реализираат исклучиво само на овој ден.   

 
SUMARY  
The custom “Tajane Bojane” is happening during the holiday named 

Ivanden. Main characteristic of this custom is forming of parade in which main 
members are girls and they are going from house to house in their neighborhood. 
Girls are singing songs that are related to the Ivanden holiday in each house, the 
girls are getting gifts from the occupants of each house where they are singing. At 
the end of the day, from the gifts that the girls got they are making bread that is 
made only in this time of the year, during this holiday and they are called 
“kravajchina” from which the members of the group are making supper. Other than 
this, it is worth mentioning the customs with magic elements for this holiday, like 
harvesting fern, flowers and etc. They are putting these plants in vinegar to protect 
it from various insects. After that it is used for back pain and it is believed that it 
should be used only during this day. 

 
 
 
 

                                                 
17 Сприровска, Лепосава (1973), Кон проучувањето на обичајот тајане во некои места во 
Македонија, Македонски фолклор, бр. 12, Скопје, стр. 111. 

НУ Завод и Музеј Битола Зборник на трудови бр. 19

89



 
 

Прилози: 

 
Фотографија број 1. Опис: Фотографијата е сопственост на Живко Ристески 
роден 1940 во Прилеп. Снимена е во прилепската чаршија во 1972 година. 

Деца играат Тајане, Бојане пред дуќан. 
 

 
Фотографија број 2. Опис: Иванденски кравајчина украсени со бомбончина, 

пред и после печење.  
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Информатори од архивот на Горан Василески: 

1. Кирил Василески, роден во 1938 година во с.Присад, живее во 
Прилеп. 
2. Стевка Брдар, родена 1943 година во Прилеп, живее во Прилеп. 
3. Иванка Јованоска, родена 1939 година во Прилеп, живее во Прилеп. 
4. Живко Ристески, роден 1940 година во Прилеп, живее во Прилеп.  
Снимени од Горан Василески на ден 07.07.2012. Архивски броеви: 
Видео_003; Видео_004; Видео_005 и Видео_006. 
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