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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 
наследство, 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 
културните 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 
трудови 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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Горан ВАСИЛЕСКИ1 
 

ВОДИЧАРСКИТЕ  ОБРЕДИ  И  ОБРЕДНИ  ПОВОРКИ  ВО  
ПРИЛЕПСКИОТ  ДЕЛ НА  МАРИОВО2 

 
Апстракт: Во овој труд детално се дескрибирани обредите и обредните поворки 
за празниците Богојавление и Св. Јован Крстител, во селата од прилепскиот дел 
на Мариово. Во овој предел, овие празници познати се како Машко и Женско 
Коледе. Првиот ден шетаат мажи т.н. шкуртари, а вториот ден девојките 
водичарки од 12 до 18 години, познати како шкуртарки, ги обиколуваат куќите 
од селото и пеат наменски, обредни песни за секој член од семејството. 
Водичарските обреди и обредни поворки се задржале до 40-тите години на 20 
век, за потоа потполно да исчезнат. 

  
Клучни зборови: Водици, Мариово, обредни поворки, наменски обредни песни, 
обредна терминологија, обредни реквизиди,  и сл.  
 

Црковните празници Богојавление (Водици) и Собор на Св. Јован 
Крстител претставуваат дел од божиќно-новогодишниот празничен 
обреден комплекс и со нив завршуваат не само дванаесетте т.н. некрстени 
денови, туку и циклусот на зимски празнувања. Тие се и дел од 
календарскиот премин од старата во новата година, период кој е полн со 
митолошка натовареност и кој има за цел достигнување на космичката 
рамнотежа. Во периодите на премин, кои се карактеризираат со дисхармо-
ничност на природата, меѓу сончевите и подземните сили, меѓу човекот и 
боговите се јавува потреба од повторно воспоставување на космичкиот 
ред, односно периодично враќање на првичното, чистото време од 
моментот на создавањето кое е директно поврзано со стопанството и 
местото на човекот во општеството. Тоа се постигнува со исполнување на 
обредно-магиски практики, поради што, во празниците се вклучени 
магиски дејствија за прочистување, гатање, лечење и иницијации кои 
директно се насочени кон стопанската дејност и кон социјалната положба 
на секој член од општеството3.  

Бидејќи со доаѓањето на овие празници завршуваат некрстените, 
поганите или лошите денови, тогаш се врши осветување - крштевање на 
водата, па затоа денот пред Богојавление (Водици) е наречен уште и 
Водокрст. Народот верува дека со тој ден доаѓа редот кога треба да се 

                                                            
1  Магистер по фолклористика, ул. Пиринска бр. 50 а, 7500 Прилеп, 
vasileski.goran@gmail.com 
2 Оваа тема е дел од мојот магистерски труд „Женските обредни поворки во Брсјачката 
етнографска целина“, кој е одбранет на 17.10.2017 година во Институтот за фолклор 
„Марко Цепенков“ во Скопје.    
3 Елијаде Мирча (1986) Свето и профано, Књижара заједница, Нови Сад, стр. 153. 
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отстранат лошите работи што се наталожиле за време на тие денови4. Тоа 
прочистување го прават со постењето токму на овој ден и пиењето од 
светата вода, додека просторот, воздухот и живеалиштата се очистуваат со 
прскањето на светата вода, со помош на босилекот и крстот. Всушност, 
водата ја има главната улога во реализација на овие празници.  

Познати се и народните раскажувања за тоа како спроти 
Богојавление се затвора долниот свет, а се отвора горниот, за да им се даде 
можност на божествата да ја покажат својата дарежливост кон оние што ќе 
имаат среќа да го дочекаат и да го видат чудото кога се отвора небото. 
Веселин Чајкановиќ ова го поврзува со некогашното, многу раширено, 
верување во богот-давател, т.е. богот-предок за кого најпофално зборува 
старата словенска митологија5. Исто така, постои и верување дека пред 
Богојавление, на полноќ, се отвораат реките и езерата, а водата престанува 
да тече6. 

Според многумина етнолози, како најинтересен сегмент за 
истражување, од сите водичарски обичаи, претставуваат женските обредни 
поворки. За време на овие празнувања, водичарките претходно се 
подготвуваат, се запознаваат со деталите околу обичаите, обредните песни 
за секоја пригода, учејќи од постарите жени. Според содржината, песните 
можат да се поделат во две групи и тоа, песни кои се пеат на кумот 
(божикумот) т.е. песни кои се пеат на трпеза кај кумот, пред црква или на 
средсело, што претставуваат карактеристично пеење за западномакедон-
ската пејачка традиција. А во втората група се песните со наменски карак-
тер упатени за секој член на семејството. Тоа е карактеристично, како за 
западномакедонската, така и за северномакедонската пејачка традиција.7 
За втората група водичарски песни, односно за песните со наменски 
карактер, Кирил Пенушлиски вели дека се специфични македонски песни, 
бидејќи кај другите јужнословенски народи или воопшто ги нема, или пак, 
ако постоеле, не се толку распространети8. 

Во пределот Мариово, поточно во истражувачките пунктови 
Вепрчани, Дуње, Гуѓаково, Полчиште, Бешиште, Витолиште и други села, 
мошне голема важност во годишните обичаи имаат празнувањата за 

                                                            
4 Информатор: Маркоски Мате, роден 1939 година во с. Пештани, Мариово, живее во с. 
Пештани, Мариово. Снимил и дешифрирал Горан Василески во 2015 година. 
5 Чајкановић Веселин (1973) Мит и религија у Срба, Београд, стр. 85. 
6 Информатор: Маркоски Мате, роден 1939 година во с. Пештани, Мариово, живее во с. 
Пештани, Мариово. Снимил и дешифрирал Горан Василески во 2015 година. 
7 Величковска Родна (2008) Музичките дијалекти во македонското традиционално 
народно пеење, ИФ „Марко Цепенков“, Скопје, стр. 30. 
8 Пенушлиски Кирил (1988) Одбрани фолклористички трудови 2, Македонска книга, 
Скопје, стр. 9. 
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Водици, кои се поделени во два дена, познати како Машко и Женско 
Коледе9.  

Подготовките започнувале еден ден пред овие празници, на 
Водопост, кога попот, клисарот, кумот и ѓупката10 оделе во обиколка на 
куќите, каде прскале со светена вода. За возврат домаќините им давале 
пари, наменети за црквата, сланина и грав, од што се подготвувало вечера 
за целото село, во домот на кумот.   

На Машкото Коледе, односно на Богојавление (Водици)  постојат 
огромен  број на обичаи во кои главниот збор го имаат мажите. Се 
започнува со обредното фрлање на крстот во водите на реките, мраморите 
или вировите, откако мажите ќе направат обиколка низ селото, држејќи ги 
црковните икони и бајраци.    

Во повеќето села постоел само еден крст, додека во некои, како, на 
пример,  во Вепрчани, имало два крста, односно горномаалски и долно-
маалски крст11. Таму крстот се фрлал на две различни места, имало двајца 
кумови, две обредни поворки, односно секој крст посебно си ги реализирал 
обичаите.  

По обредното фрлање на крстот во водите и обиколката на селото, 
иконите и црковните бајраци ги враќале повоторно во црквата, по што сите 
си оделе дома. Секој си ја облекувал својата празнична носија и сите 
заедно оделе во домот на кумот или во црковниот трем, каде што 
членовите од секоја фамилија си носеле мазници, погачи, месо и топла 
ракија, приготвени дома. Обврска на кумот била да носи погача во која 
имало ставено мало крвче. Таа погача се кршела на помали парчиња и тие 
се ставале во торба. Пред ручекот сите мажи земале по едно парче од 
торбата и кој ќе го земе парчето во кое е малото крвче, тој ќе биде новиот 
кум за наредната година. Него го кревале на раце и го носеле во реката за 
да го капат12. Тоа, всушност, претставува обредно прочистување, односно 
имитација на смрт, со потопувањето во водата, и повторното раѓање или 
воскреснување, со излегувањето од водата13. Потоа го седнувале на чело на 

                                                            
9 Попоска Фанија (1994) Функионалноста на симболот на водата во народните песни и 
обичаи во мариовскиот крај, Фолклорот и етнологијата во Мариово и Меглен, Друштво 
за наука и уметност, Битола, стр. 132. 
10 Тоа е маж кој ги носел торбите со даровите; Информатор: Крстески Петко, роден 1937 
година во с. Витолоште, Мариово, живее во Прилеп. Снимил и дешифрирал: Горан 
Василески, во 2016 година. 
11 Величковска Родна (2008) Тиквешко-мариовска група, Музичките дијалекти во 
македонското традиционално народно пеење, ИФ „Марко Цепенков“, Скопје, стр. 94. 
12 Информатори: Маркоски Мате, роден 1939 година во с. Пештани, Мариово, живее во с. 
Пештани, Мариово. Снимил и дешифрирал Горан Василески, во 2015 година; Крстески 
Петко, роден 1937 година во с. Витолоште, Мариово, живее во Прилеп. Снимил и 
дешифрирал: Горан Василески во, 2016 година 
13 Крстески Киро (1994) Народни обичаи и преданија во мариовскиот крај, Фолклорот и 
етнологијата во Мариово и Меглен, Друштво за наука и уметност, Битола, стр. 138.  
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масата, веднаш до стариот кум и следувал чинот на пренесување на 
кумството. Тоа се одвивало во црквата со кревање на кумовите, најпрво 
новиот кум го кревал стариот, а потоа стариот кум, со помош на други, го 
кревал новиот14. Кога го кревале новиот кум, изговарале обредни вербални 
формули, односно благослови за здравје на селаните и бериќет на 
плодородието: Да растат р`жите до баџите, пчениците до градите, јач-
мените до стреите... А останатите присутни викале: Амин, амин, амин!15  

По ручекот и малата веселба на средсело, се организирале машки 
обредни поворки, т.н. шкуртари16, кои оделе на коледуење. Тоа биле 
возрасни мажи кои оделе во куќите на пријателите, пееле песни за здравје 
и бериќет на ниво на целото село и во секоја куќа јаделе и пиеле.17     

На вториот ден, односно на Св. Јован Крстител или Женско 
Коледе, главната улога во водичарските празнувањата, во овој засебен 
изолиран предел, ја имале девојките од 12 до 18 години. Тие уште рано 
изутрина, гладни, одат кај стариот кум – божикум за да го разбудат и да 
му ја испеат песната: „Саноќ девојка седела, саноќ си бога молила, биди ми 
боже ведрина, падни ми слана голема...“18 Со тоа официјално започнува 
Женското Коледе. Откако ќе ја испеат таа песна, се враќаат дома за да 
доручкуваат и да го облечат своето празнично руво, со голем број на 
накит. Кога ќе се подготват девојките водичарки, или во некои села од 
Старо Мариово, познати и како шкуртарки19, тргнуваат во поворка, 
започнувајќи од дворот на танчаријата20. Тоа е девојката која е најстара, 

                                                            
14 Информатор: Крстеска Стојна, родена 1938 година во с. Витолиште, Мариово, живее во 
Прилеп. Снимил и дешифрирал: Горан Василески, во 2016 година. 
15 Крстески Киро (1994) Народни обичаи и преданија во мариовскиот крај, Фолклорот и 
етнологијата во Мариово и Меглен, Друштво за наука и уметност, Битола, стр. 138. 
16 Терминот шкуртари доаѓа од зборот şcurtu, кој во влашкиот (аромански) јазик значи 
„краток“, а се користи како термин и за месецот февруари, односно за најкраткиот месец 
(Papahagi Tache (1974) Dicṭionarul dialectului aromân, Bucureşti, p. 1148 - şcurtu). Па според 
тоа, шкуртарите се поврзани со месецот февруари, кој во стриот римски календар бил 
последниот месец во календарската година (Златковская Т. Д. (1983) Исторические корни 
европейского календаря, Календарные обычаи и обряди в странах зарубежной Европы. 
Исторические корни и развитие обычаев, Москва, стр. 24-39). Најверојатно, со реформата 
на календарот дошло  до поместување на одржувањето на овие обредни поворки за време 
на водичарските празнувања, кои исто така претставуваат обред кој се извршува за време 
на смената на годишните циклуси. 
17 Информатор: Крстеска Стојна, родена 1938 година во с. Витолиште, Мариово, живее во 
Прилеп. Снимил и дешифрирал: Горан Василески, во 2016 година.  
18 Информатор: Крстеска Стојна, родена 1938 година во с. Витолиште, Мариово, живее во 
Прилеп. Снимил и дешифрирал: Горан Василески, во 2016 година. 
19 Како пандан на шкуртарите - мажите кои шетаат претходниот ден на Машкото 
Коледе. Информатор: Крстеска Стојна, родена 1938 година во с. Витолиште, Мариово, 
живее во Прилеп. Снимил и дешифрирал: Горан Василески, во 2016 година. 
20 Величковска Родна (2008) Тиквешко-мариовска група, Музичките дијалекти во 
македонското традиционално народно пеење, ИФ „Марко Цепенков“, Скопје, стр. 94. 
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која е најблиску за мажење и која е предводник во пеењето на целиот 
репертоар на водичарските песни. Во дворот на танчаријата ја пеат 
песната: 

Петруно пиле градешко, 
везден капам по тебе, 
по високите буништа 
по високите чардаци 
по железните пармаци...21 
 

Оттука поворката оди повторно кај стариот кум, каде уште во 
дворот ги пеат следните песни наменети за него: 

Ој Јоване водокрвче, 
ај земи си котле в раце. 
Да залееш студена вода, 
студена вода од бел Дунав. 
Да си земиш киска босикек, 
да попрскаш небо и земја. 
Да разбудиш Риста бога, 
Ристосова стара мајка22. 
 

Исто така и песната: 
Ој Јоване божикуме, 
божикуме божјо име. 
Ти си наш стар домаќин, 
од година на година. 
Што ми чекаш мили гости, 
што веселиш наши куќи.23 

Потоа влегуваат во неговата куќа, застануваат во полукруг, фатени 
под рака, и движејќи се по еден чекор странично, кон десно, ги пеат 
песните наменети за неговото семејство. Пеат онолку песни колку има 
членови во семејството, почнувајќи за мажите, од најстар до најмал, па за 
жените24. Тоа се практикува и при посетата на останати куќи во селото. 
Прва била секогаш песната за домаќинот: „Скрстум кралот седеше“, а 
потоа и за домаќинката:  

 
 

                                                            
21 Исто..., стр. 94. 
22 Попоска Фанија (1994) Функционалноста на симболот на водата во народните песни и 
обичаи во мариовскиот крај, Фолклорот и етнологијата во Мариово и Меглен, Друштво 
за наука и уметност, Битола, стр. 132. 
23 Величковска Родна (2008) Тиквешко-мариовска група, Музичките дијалекти во 
македонското традиционално народно пеење, ИФ „Марко Цепенков“, Скопје, стр. 94. 
24 Исто..., стр. 94. 
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Седнала Петра кралица, 
на постели бубаќени. 
Долетало лепо пиленце, 
и на Петра ù говори: 
Сум пратено дур од царот, 
ти имаш мила ќерка, 
царот има мила сина. 
Ајде да се сосватиме, 
ајде да се ородиме.25 
 

А доколку домаќинката била постара жена, тогаш ја пееле 
следнава песна:  

Црква мети божја мајка, 
шар чарапи облечена. 
Шар чарапи облечена, 
ж`лти чевли обуена. 
Ж`лти чевли обуена, 
црно руво облечена...26 
 

Слична на оваа е песната која е наменета за мома: 
Црква мети мома Мита, 
со два страка бел босилок. 
Со два страка бел босилок, 
со две сламки ‘ржанови. 
Со две сламки ‘ржанови, 
со лопата страторога. 
Црква мети бога моли, 
дај ми боже попа свекра. 
Дај ми боже попа свекра, 
ја свекрва попадија. 
Ја свекрва попадија, 
ја момчето младо ѓаче.27 
 

Постојат голем број на песни наменети за секој член од 
семејството. Интересно е тоа што постои песна дури и за леунка и за 
бремена жена:  

 
 

                                                            
25 Крстески Киро (1994) Народни обичаи и преданија во мариовскиот крај, Фолклорот и 
етнологијата во Мариово и Меглен, Друштво за наука и уметност, Битола, стр. 138. 
26 Величковска Родна (2008) Напеви и поетски текстови, Музичките дијалекти во 
македонското традиционално народно пеење, ИФ „Марко Цепенков“, Скопје, стр. 143.  
27 Исто..., стр. 144.  
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Дотекол е матен Дунав, 
матен, матен дури кален. 
Гранка носи маслинова, 
на гранката славеј пиле, 
в уста носи зрно бибер. 
Славеј пиле младо момче, 
зрно бибер машко дете.28 
 

Кога ќе заврши песната, следувало благословување од страна на 
водичарките кон оној на кого му е наменета29. 

Откако ќе ги испеат сите предвидени песни, наменети за 
членовите на една куќа, домаќинката ги дарува со храна, во знак на 
благодарност. Тоа најчесто било сланина, грав, брашно и сл.  

По завршувањето на обредната обиколка на сите куќи во селото, 
или куќите од крстот (доколку имало повеќе крстови во селото), 
водичарките се собирале во куќата на танчаријата и таму приготвувале 
храна од собраните продукти, по што следувала заедничка вечера на 
водичарките со сите жени од селото. Тоа се одвивало во домот на 
танчаријата или на средселото, а во поново време во заедничките објекти, 
т.е. во селските домови. Во некои села доаѓале и мажите на тој собир, но 
не се мешале со жените, туку јаделе одделно и формирале одвоено оро. На 
тој ден мажи и жени не смееле да се мешаат заедно30. 

Сè до крајот на 19 век, водичарки биле само девојки до 17 или 18 
години, а потоа со нив оделе и повозрасни жени, кои им помагале во 
пеењето на песните. Водичарските обредни поворки се задржале, во 
мариовскиот крај, најдоцна, до 40-тите години на 20 век, за потоа 
потполно да исчезнат. Последно село каде се практикувале тие обредни 
поворки било селото Вепрчани. Таму се задржале до почетокот на Втората 
светска војна, а по војната не ги продолжиле31. 
 
 
 
 
 

                                                            
28 Попоска Фанија (1994) Функционалноста на симболот на водата во народните песни и 
обичаи во мариовскиот крај, Фолклорот и етнологијата во Мариово и Меглен, Друштво 
за наука и уметност, Битола,  стр. 132. 
29 Информатор: Бацепејкоска Петра, родена 1941 година во с. Бешиште, Мариово, живее 
во Прилеп. Снимил и дешифрирал Горан Василески, во 2016 година.   
30 Исто. 
31 Информатор: Крстеска Стојна, родена 1938 година во с. Витолиште, Мариово, живее во 
Прилеп. Снимил и дешифрирал: Горан Василески во 2016 година; Ристески Живко, роден 
1939 година во с. Витолиште, Мариово, живее во Прилеп. Снимил и дешифрирал Горан 
Василески, во 2015 година 

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА 

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.21 201



ПРИЛОЗИ: 
Нашето село големо 

(водичарска песна од с. Гуѓаково, Мариово) 

 
Нашето село големо, 
збирајте ми се девојки 
и тија калеш невести 
на Бералишко буниште, 
ќе го шетаме Водици, 
ќе го пејеме Водици. 
 

Опис: пее Кита Цоцоска, родена 1919 година во с. Гуѓаково, Мариово. 
АИФ м. л. бр. 2151. Снимил и дешифрирал Милан Ристески во 1973 
година, мелографирала Родна Величковска. Оваа песна се пее рано наутро 
на Машки Водици кога се собираат девојките за да „коледуваат“ низ 
селото. (Величковска Родна (2009) Картографирањето и ареалните 
истражувања во етномузикологијата, ИФ„Марко Цепенков, Скопје, 
стр.149) 
 

Црква мети божја мајка 
(водичарска песна од с. Гуѓаково, Мариово) 

 
 
 
Црква мети божја мајка, 
шар чарапи облечена, 
ж`лти чевли обуена, 
црно руво облечена.  
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Опис: пее Кита Цоцоска, родена 1919 година во с. Гуѓаково, Мариово. 
АИФ м. л. бр. 2151. Снимил и дешифрирал Милан Ристески во 1973 
година, мелографирала Родна Величковска. Оваа песна водичарките ја 
пееле на постари жени. (Величковска Родна (2009) Картографирањето и 
ареалните истражувања во етномузикологијата, ИФ„Марко Цепенков“, 
Скопје, стр.143) 
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РЕЗИМЕ 

Во пределот Мариово, поточно во истражувачките пунктови Вепрчани, 
Дуње, Гуѓаково, Полчиште, Бешиште, Витолиште и други, мошне голема важност 
во годишните обичаи има празнувањето за Водици, кое е поделено во два дена, 
познати како Машко и Женско Коледе. Подготовките започнувале еден ден пред 
овие празници, на Водопост, кога попот, клисарот, кумот и ѓупката оделе во 
обиколка на куќите, каде прскале со светена вода. 

На Машкото Коледе, односно на Богојавление (Водици) постојат 
огромен  број на обичаи во кои главниот збор го имаат мажите. Се започнува со 
обредното фрлање на крстот во водите на реките, мраморите или вировите, 
откако мажите ќе направат обиколка низ селото, држејќи ги црковните икони и 
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бајраци. На овој ден се организирале машки обредни поворки, т.н. шкуртари, кои 
оделе на коледуење. Тоа биле возрасни мажи кои оделе во куќите, пееле песни за 
здравје и бериќет на ниво на целото село и во секоја куќа јаделе и пиеле. 

На вториот ден, односно на Св. Јован Крстител или Женско Коледе, 
главната улога во водичарските празнувањата, во овој засебен изолиран предел, ја 
имале девојките од 12 до 18 години. Кога ќе се подготват девојките водичарки, 
или во некои села од Старо Мариово, познати и како шкуртарки, тргнуваат во 
поворка, започнувајќи од дворот на танчаријата. Тоа е девојката која е најстара, 
која е најблиску за мажење и која е предводник во пеењето на целиот репертоар 
на водичарските песни. Девојките цел ден ги обиколуваат куќите од селото и пеат 
наменски обредни песни за секој член од семејството. По завршувањето на 
обредната обиколка на сите куќи во селото, водичарките се собирале во куќата на 
танчаријата и таму приготвувале храна од продуктите кои им ги давале 
домаќините, по што следувала заедничка вечера на водичарките со сите жени од 
селото.  
 
 
SYMMARY 

In the Mariovo area, more precisely in the research areas of Veprcani, Dunje, 
Gudakovo, Polchishte, Beshishte, Vitolishte and others, the celebrations for Epiphany 
are very important in the annual customs, which are divided in two days, known as 
Male and Female Kolede. Preparations started one day before these holidays, at 
Vodopost, when the priest, the claser, the godfather and the gypsy, went on a tour of the 
houses, where they sprayed with shining water. 

There are a huge number of customs in which men have the main word at the 
Male Kolede, that is, the Epiphany. It begins with the ritual throwing of the cross in the 
waters of rivers, marbles or springs, after men make a tour around the village, holding 
church icons and fairy tales. On this day, male rituals were organized, so called, 
shkurtari, who went to koleduenje. These were adult men who went to the friends' 
houses, sang health poems and took the whole village, and they ate and drank each 
house. 

On the second day, that is, on St. John the Baptist or Zhensko Kolede, the 
main role in the guided festivities, in this isolated area, had girls from 12 to 18 years 
old. When the girls guides, or in some villages of Staro Mariovo, also known as 
shkurtarki, start in a procession, starting from the tancharija's yard. It is the oldest girl 
who is closest to marriage and who is the leader in singing the whole repertoire of 
songs. Girls all day round the houses of the village and sing earmarked songs for each 
member of the family. After completing the ritual tour of all the houses in the village, 
the vodicharki gathered in the house of the tancharija and there they prepared food from 
the products that were given by the hosts, followed by a joint dinner with the vodichari 
and with all the women in the village. 
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