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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.

в.д.Директор

Претседател на Редакцискиот одбор

Енгин Насух

д – р Мери Стојанова
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Мери СТОЈАНОВА1
СРОДСТВОТО И СРОДНИЧКАТА МРЕЖА НА ПРЕСПАНИТЕ ВО
ПРЕСПА И ДИЈАСПОРАТА* (КАКО ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ)
Апстракт: Сродничките врски и сродничката мрежа на преспаните, исто како
и на останатото население во Македонија, е доста разгранета.
Започнувајќи од начинот на кој е структуирано преспанското семејство па
понатаму начинот на кој се шири и образува семејната мрежа, ни дава многу
одговори за семејната традиција и почитувањето на сродството и сродничките
врски.
Клучни зборови: Преспа, роднини, семејство, заедница

За да се дефинира најдобро состојбата на семeјствата во Преспа,
потребно е да се направи наједноставното разграничување на семејните
заедници. Тука, како и кај останатите традиционални заедници во
Македонија, станува збор за два типа на семејни заедници и тоа нуклеарни,
во чии рамки влегуваат родителите со своите деца, и проширени семјства
кои се состојат од неколку нуклеарни семејства. За да се поедностави и
полесно да се разбере овој вид на проширени семејства, најдобро е да се
каже дека во проширените семејства најчесто има по неколку различни
генерации на членови. Проширените семејства во Преспа се состојат
најчесто од родителите, нивните деца и нивните внуци. Поретко се случувало семејните заедници, односно проширените семејства да се составени
од двајца браќа и нивните семејства, и тоа било случај кога најстарите
членови, родителите, умреле, а, поради економски или пак некои други
интимни причини, ваквите семејства живееле заедно еден извесен период.
Без исклучок како и во останатите региони во Македонија, и тука
проширените семејства егзистирале до периодот по Втората светска војна.
Големите семејни заедници, чиј број на членови најчесто се движел помеѓу
15 -20 членови, започнале да се распаѓаат во периодот помеѓу 50 тите и 70
тите години на XX век. Поретко се среќавале мал број семејни заедници во
одредени села, каде бројот на членови се движел меѓу 20 и 30 членови, и
ваквите семејства биле сметани за навистина големи семејни заедници2.
Честопати постоењето на ваквите проширени семејства диктирале
или пак условувале и ред други специфики во останатите области на
1

д-р Мери Стојанова, виш кустос, НУ „Завод и музеј“ – Битола, ул. Климент Охридски,
бб, 7000 Битола, e-mail: etno_m@yahoo.com
*Трудот е дел од магистерската работа под наслов: „Можности за културна и економска
афирмација на Преспа врз основа на етнолошки и фолклорни вредности“, одбранета 2008
год. на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Природно- математички факултет,
Институт за етнологија и антропологија
2
Сопствени теренски истражувања во Преспа
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живеењето како што е, на пример, постоењето на големите “братски
куќи”3.
Кај некои од големите проширени семејства дури и по нивното
“распаѓање” се случувало барем за еден извесен период заеднички да се
користат алатите за обработка на земјата, добитокот, па дури и заеднички
да се обработува земјата. Сепак, општествените, но и социјалните промени
налагале целосна поделба на имотот и обврските со што би се избегнале
семејните несогласувања. Несредените имотно - правни односи честопати
биле предизвикувачи на ваквите несогласувања и доведувале до
заладување или пак прекинување на семејните контакти. Во ваквите
случаи честопати се барала и причина (свадби, крштевки, па дури и
погреби), за да може повторно да се воспостават семејните врски (т.н.
“мирење”) кои голем дел од населението, без разлика на нанесената
неправда и штета, ги сметале за вистинска светост.
Само народ со една исклучително богата традиција и долговековно
постоење може да воспостави „систем”, со кој прецизно би ги дефинирал
сите сроднички врски. Во тој случај слободно може да се рече дека прецизното дефинирање на сродничката мрежа и сите сроднички врски во неа, ни
даваат за право да се сметаме за исклучително богат народ.
Сродничките врски на преспаните се дефинирани на два начини:
патрилинеарно (по таткова линија) и матрилинеарно (по мајчина линија).
Бидејќи сродството во овој контекст се смета како биолошка категорија,
неопходно е да се нагласи и неговата социјална категорија. Социјалниот
елемент на стродството се одредува и дефинира токму по начинот на
организација на меѓусебните односи, како и по општо прифатените норми
на меѓусебно однесување, правата и должностите, кои секоја од страните
во рамките на семејната заедница ги има4. Тука не станува никаков збор за
тоа дали зборуваме за нуклеарно или пак проширено семејство, затоа што,
на пр., општоприфатената категорија на меѓусебно почитување и
почитување на постарите и повозрасните е неменлива во рамките и на
двете (нуклеарно и проширено) семејства.
Крвното сродство е многу важна категорија на населението во
Преспа и на него му се придава огромно значење. Иако се сметаат за
подеднакво важни и матрилинеарното и патрилинеарното сродство, сепак,
на патрилинеарното му се придава поголемо значење што може да се
забележи и од изработените семејни стебла, на некои од семејствата во
Преспа каде крвните врски се сметаат по таткова линија и каде женските
деца не се споменуваат ниту по име5. Ова, секако, не значи дека
3

Томовски Крум, „Населби и народна архитектура“, Етнологија на Македонците, Скопје,
1996, стр. 89
4
Константинов Милош, „Општествен и семеен живот“, Етнологија на Македонците,
Скопје, 1996, стр.198-201
5
Лембо Стојан, „Љубојно, љубов наша“, Битола,1996 год, стр. 54 - 114
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матрилинеарното сродство е неважно, туку, едноставно, дека во одредени
ситуации го нема приматот, или не се третира рамноправно со патрилинеарното.
Во прилог на ова е и местото на машкото дете во семејството, кое
секогаш останува во семејниот дом и е продолжувач на семејната лоза (го
задржува семејното презиме)6. Наспроти тоа пак, женското дете е тоа кое
заминува од семејниот дом и со стапувањето во брак го добива презимето
на сопругот, а за сметка на тоа го губи сопственото презиме па така не е во
состојба да ја продолжи семејната лоза (семејното презиме). Во прилог на
ова, во Преспа постојат поговорки според кои “кога ќе се роди женско дете
и стреата плаче”, додека пак за машкото дете сите се радуваат.
Крвното сродство во Преспа се почитувало и по неколку колена, но,
сепак, за најблиско се сметало она до 3 или 4 колено7. Ваквата состојба е
иста и кај христијанското и кај муслиманското население. Ова било
особено важно кога станува збор за склучувањето на бракови каде
сродниците до трето колено во никој случај не смееле да стапат во брак.
Со осуда се гледало и на браковите помеѓу братучеди од четврто колено,
но, доколку и покрај спротивставувањето на родителите, дојдело до
склучување на вакви бракови, особено по раѓањето на првото бебе,
односите започнувале да се променуваат во позитивна насока.
Посвојувањето на децата од страна на блиски роднини најчесто
стрико, а многу поретко вујко, значело и „префрлување”, односно менување на терминологијата. Ова значи дека од тој момент детето на своите
нови родители им се обраќа со мајка и татко како да се тие негови
вистински биолошки родители. Бидејќи посвојувањата од ваков тип не
биле ретки во Преспа, мошне важно е да се спомене дека тие можеле да
бидат извршени и покрај живи биолошки родители на детето. Имало
случаи кога, поради немање на сопствен пород, децата (внуците) биле
посвоени од стрико или вујко, но најчесто во случаи кога вистинските
биолошки родители имале и други живи деца8.
Во вакви случаи децата и на биолошките родители, но и на новите
родители (посвоители) им се обраќале со мамо и тато. Во ваквите
семејства ваквите врски родители-дете честопати биле исклучително
силни и соодветни на оние помеѓу биолошките родители и нивните деца.
Бидејќи крвните врски воопшто биле многу силни, и терминологијата која ги дефинирала била сосема јасна. Така, освен родителите и
нивните деца, сродничката мрежа ја сочинувале и стрико - стрина, вујко вујна, тетка - тетин, дедо - баба, прадедо - прабаба, внук, правнук, први,
втори и трети братучеди итн.
6

Петреска Весна, „Систем на сродство кај Македонците“, Скопје 2005, стр. 28
Петреска Весна, „Систем на сродство кај Македонците“, Скопје 2005, стр.47 - 48
8
Сопствено теренско истражување 2006 год
7
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Во рамките на сродничките врски, односно на некрвното сродство
важно е да се споменат и „сродничките врски”, кои се склучуваат како
резултат на побратимството и посестримството. Ваквите врски обично
настануваат во знак на благодарност за некое несебично дело, или пак во
знак на меѓусебно почитување. Во тој случај склучувањето на побратимството или посестримството се извршувало со меѓусебно дарување, и во
иднина овие лица биле третирани како вистински браќа или сестри.
Доколку дојдело до склучување на ваков вид на сродство помеѓу лица од
различен пол, тие се третирале, исто така, како браќа и сестри по крв и
помеѓу нив во никој случај не смеело да дојде до склучување на брак9.
Во Преспа многу се внимава и на релациите и воспоставувањето на
т.н. сватовско сродство. Снаата, по стапувањето во брак на родителите на
сопругот (свекор и свекрва), им се обраќала со мамо и тато, додека пак
зетот на родителите на сопругата им се обраќал со дедо и бабо.
Останатата терминологија на дефинирање и именување на
сватовското сродство повторно не прави разлика од онаа општоприфатената терминологија на територијата на Македонија. Во Преспа се среќаваат термините: девер, јатрва, золва, баџанак, свеска итн.
Без разлика за кој од погореспоменатите видови на крвно сродство
станува збор, сродничките врски се многу силни и наоѓаат одраз во многу
меѓучовечки односи. Ова е важно да се нагласи и кога ваквите сроднички
врски ќе се стават во корелација со појавата и развојот на печалбарството и
печалбарското движење. Начинот на кој печалбарските односи се развивале сосема јасно ги дефинира и сродничките односи. Имено, печалбарите
многу често биле во тесни сроднички врски, и најчесто заминувале на
печалба во местата каде имале свои роднини.
Кога зборуваме за сродството и сродничките врски на преспаните,
зборуваме за врски кои скоро да се раширени на сите континенти во
светот. Причината за ваквата состојба е раното започнување на печалбарското движење уште во XIX век и неговиот континуитет до денес. Бидејќи
зборуваме за регион кој бил густо населен и каде печалбарството започнало пред скоро двеста години, а оваа традиција трае до денес, разбирлива
е ваквата распространетост на населението.
Заминувајќи од дома, печалбарите, особено во минатото, се потпирале единствено на меѓусебната помош и меѓусебните врски, затоа што
онаму каде што заминувале и не познавале никого. Ако се случело да се
населат во места каде претходно работеле и живееле преспани, нивните
меѓусебни врски, исто така, биле мошне силни затоа што првите биле
сепак, поупатени во “тамошниот живот”. Ваквата ситуација била наполно
иста без разлика дали станува збор за првиот, вториот или пак третиот
иселенички бран, и без разлика дали зборуваме за “Влашко”, Јужна или
9
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Северна Америка, Канада, Австралија, или пак некоја од европските земји.
Заминувајќи од Преспа како мали деца или пак како релативно млади лица
и наоѓајќи се во едно комплетно нова средина, средина на непознато, тие
својата сигурност ја наоѓале во она што ним им било познато, а тоа било
семејството.
Врските на преспаните, и тоа не само сродничките, туку и
пријателските се исклучително јаки во прекуокеанските земји. Нивното
тамошно дружење не се одвива само за време на семејните прослави,
свадби, крштевки, туку и на друг вид на семејни и пријателски средби. Тие
се дружат и во неделите како и на сите верски празници во македонските
цркви кои ги има скоро во сите поголеми “македонски општини”во некоја
од прекуокеанските земји. Таму преспаните не само што имаат можност да
се дружат со иселениците од другите краеви на Македонија, туку во
одредени денови организираат и сопствени средби и излети т.н. „Преспански излети” или пак „Преспански забави”, каде сите преспани со
задоволство се дружат.
Економскиот момент, како многу важен фактор за раселувањето и
напуштањето на селските средини, особено во периодот по Втората
светска војна, кога започнал процесот на забрзана индустријализација и
кога земјоделството и сточарството го губат приматот на доминантни
стопански гранки, исто така, влијаел во раселувањето на населението10. Во
овој период со отворањето на нови работни места во поголемите градски
центри како, на пр., Битола, Скопје, но и во Охрид и Ресен, значително бил
засилен процесот на иселување.
Во двата случаи без исклучоци дали станува збор за населувањето
во рамките на Македонија или пак надвор од нејзините граници, ширењето
на сродничките врски и во новите краеви била неминовност.
Традицијата на почитување на сродничките врски е многу силна и
денес. Тоа може да се заклучи од начинот на кој голем дел од населението
во Преспа, кое во потрага по подобра егзистенција, заминува од
Македонија се иселува во дијаспората, односно во земја во која има свои
блиски роднини. Најголемиот дел од младата популација престојува во
домовите на своите блиски роднини еден одреден период, додека не стекне
економска сигурност па да може да живее самостојно и независно од
своите роднини. Но, постои и еден друг многу важен момент за младите
кои на ваков начин, со помош на своите блиски роднини, се иселуваат во
странство. Имено, еден многу значаен дел од нив останува во домовите на
своите роднини сé до пронаоѓањето на својот животен сопатник, односно
до стапувањето во брак. Овој временски интервал може да биде различен и
да трае повеќе години. За целиот овој период „дојденците” се однесуваат
10
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семејство“, Скопје 2008, стр. 18 - 19
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со должно почитување кон своите помагачи, односно блиски роднини и
живеат како едно семејство. Секако дека од ваквото „правило” има и
исклучоци, па така доаѓа до меѓусебни кавги кога „дојденците” се
иселуваат или пак во најлош случај се враќаат назад во татковината.
Во контекст на ова, многу важно е да се спомене дека постојат и
примери кога, со цел децата или младите полесно да добијат иселеничка
виза и можност за подобар живот, формално се откажуваат од своите
родители и стануваат посвоени од свои блиски роднини11.
Слободно можеме да кажеме дека иселениците кои заминале од
Преспа пред 50 или повеќе години, иако заминале во еден комплетно нов
свет, се поголеми чувари на семејната традиција од луѓето кои останале да
живеат во Македонија.
Денес во прекуокеанските земји и воопшто кај иселениците,
сродничките врски се многу поцврсти и на нивното одржување и јакнење
им се обрнува големо внимание, а владее и големо меѓусебно почитување.
Многу важен факт во целокупното вакво живеење на иселениците преспани, е нивната желба за постојано посетување на родниот крај.
Иселениците од различни краеви во светот, во Преспа се враќаат
особено во летниот период, и тоа ако не секоја, тогаш на неколку години, и
задолжително го поминуваат својот одмор на семејните огништа. Бидејќи
и кај сопствените деца создале навика за посетување на родниот крај и на
роднините, многу голем е бројот на помлади лица кои, исто така, со
родителите или пак самостојно доаѓаат во некои од селата во Преспа.
Доаѓањето на иселениците во Преспа беше во стагнација во почетокот на
деведесеттите години на XX век, и на почетокот на XXI век , што беше
условено од воените дејствија кои се одвиваа во овој период и сходно на
тоа нестабилната политичка состојба. Сепак, по стабилизирањето на
состојбата бројот на иселениците кои ја посетуваа Преспа е во пораст.
Сега, исто така, се чувствуваат и нови промени во овој контекст. Сé
поголем е бројот на иселеници, кои по стапувањето во пензија, односно по
сопственото пензионирање доаѓаат и остануваат еден многу подолг период
во Преспа. Честопати тој временски интеревал е во траење од април до
октомври, а иселениците го објаснуваат својот подолг престој тука не само
со желбата која ја имаат кон родната земја, туку и со одличната клима која
одлично влијае на подобрувањето на нивното здравје и општата психофизичка состојба.
Многу важно е да се потенцира дека истите квалификации, истите
навики и почитувањето на сродничките врски, ги има и христијанското и
муслиманското население во Преспа, и во таа смисла тие се сосема
изедначени.

11
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Единствената разлика е тоа што до неодамна, иако голем дел од
македонското население ги реновираше старите семејни куќи или пак
градеше нови, во последните 5 - 10 години ваквиот тренд е присутен и кај
муслиманското население, но тие, за разлика од оние на христијанското, се
поголеми и, сепак, имаат малку поинакви надворешни обележја.
Целокупната состојба на зачестеното присуство на иселениците, постојаното градење на нови или пак обновувањето на старите семејни објекти,
има силен позитивен одраз и врз економската состојба на локалното
население. Доколку се разгледа состојбата од појавата на првото печалбарско движење пред околу 150 год. па сé до денес состојбата во однос на
економскиот момент е скоро непроменета. Печалбарите во минатото на
секаков можен начин финансиски ги помагале своите семејства, а ваквата
состојба и денес е непроменета. Денес, во услови на релативно незавидна
општествена економска состојба, голем дел од печалбарите несебично ги
помагаат своите семејствата. Дури и во ситуации кога семејствата се во
добра економска состојба, подароците и паричните средства кои ги добиваат од своите роднини - печалбари се неодминлив дел од традицијата и
меѓусебните сроднички односи. Парите се вообичаен “поздрав”, и за
постарите кои на тој начин се чувствуваат почестени и незаборавени од
своите блиски.
Иако Преспа и нејзиното население се во економски завидна
состојба, сепак, секој поголем прилив е еден мотив повеќе да се остане да
се живее на сопствената земја. Во оваа ситуација многу важен е и психолошкиот момент затоа што во летниот период сите села во Преспа, а и
градот Ресен, особено “живнуваат”. Тоа е мошне важно за локалното население кое постојано живее во Преспа, за да им се даде до знаење дека,
всушност, живеат во еден убав регион кој ги привлекува и иселениците да
доаѓаат повторно и повторно.
Преспаните, кои живеат во различни делови на Македонија, имаа
ретка можност, поради добрата патна инфраструктура на регионот, многу
често да доаѓаат во Преспа.
Еден многу голем дел од нив се многу добро ситуирани и се наоѓаат
на многу солидни работни места што им овозможува бројни професионални, но и лични контакти со лица кои можеби никогаш и не биле во
Преспа. Многу чест е случајот при првата посета на Преспа ваквите лица
да посакаат почесто да доаѓаат тука и да го поминуваат своето време.
Овие средби честопати прераснуваат во трајни врски со регионот,
затоа што многумина од ваквите лица купуваат или пак изнајмуваат куќи
кои ги користат во многу долг период, со што директно влијаат, во помала
или поголема мера, на локалната економска состојба.
Личните контакти и нивниот бенефит би можел да се искористи и
доколку се зборува во контекст на економската добивка која Преспаните иселеници може да ја донесат во овој регион. За поголемите инвестициони
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вложувања кои многу лесно би можеле да бидат реализирани поради
солидната економска состојба на иселениците од Преспа, би морало да се
направи соодветна стратегија. Локалната самоуправа, како доминантен
фактор во таа сфера, би можела да повлијае и со дирекните контакти со
иселениците, на кои би им ја презентирала сопствената стратегија базирана
токму на искористувањето на локалните капацитети, како и на капацитетите на иселениците и тоа не само економски, туку и интелектуални, што
би довело до уште позасилен развој на регионот. Тука може многу важна
да биде и емотивната компонента која директно го врзува секој поединец
за сопствниот регион и сопственото потекло.
Доколку само како пример би го искористиле културното наследство и традиција, како и природните убавини на регионот и би ги ставиле
во контекст на развој на туризмот, од една страна, и би успеале да
изградиме стратегија за поврзување со нашите иселеници и искористувајќи
ги нивните контакти да донесеме странски гости во регионот, состојбата
драстично би се променила кон подобро. Но, во тој случај и единствено со
добра стратегија би се успеало да се зачуваат сите убавини, со што тие,
сепак, би останале неуништени и повторно атрактивни и за новите
генерации.
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РЕЗИМЕ
Врз основа на изнесените податоци може да се заклучи дека кај
населението во Преспа, исто како и кај останатото македонско население, постои
сложен систем на семејни и сроднички врски кои зборуваат за богатата културна
слоевитост на нашата традиционална култура.
Овој сложен комплекс, во кој постојат строго подредени нормативни
вредности, кои се однесуваат на колективитетот исто како и на индивидуата, се
присутни не само во рамките на големите семејни заедници кои се среќавале во
Преспа сѐ до периодот на седумдесеттите години на XX век, туку и на
нуклеарните семејства кои произлегле од нив и кои опстојуваат до денес.
Широката разгранетост на сродничките врски и по машка, но и по женска
линија, условиле поставување на своевидни ограничувања, кои се особено
забележителни во делот на склучувањето на брачни заедници од трето или
четврто колено и кои како такви се почитуваат и денес.
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Силните миграциони движења кои станале препознатлива карактеристика
на населението од Преспа, особено во последните педесетина години, делумно се
одразиле врз системот на сроднички врски. Тоа е особено забележително во
сферата на нивната блискост особено помеѓу помладите генерации, кои живеејќи
раздвоено, сѐ поретко се среќаваат. Сепак, повозрасните генерации сеé уште
мошне често доаѓаат во Преспа, што пак позитивно влијае врз цврстината на
роднинските врски.

SUMMARY
Based on the presented data we can conclude that there is a complex kinsman system
among the population in Prespa, as well as among the rest of the Macedonian
population, that speaks about the rich traditional cultural layers.
Strictly subordinated normative values which are a part of this complex refer in the
same time to the collective as well as individual appearance. They were present not
only within the extensive family communities, up until the 70’s of the XX century, but
also within the nuclear families that originated from them.
Widelly spread kinsman relations from the male and female line, conditions
establishmenet of certain limitations, especially noticeable in the part of maritual
relations between the blad relatives from third and fourth generation. As such they have
been respected till present.
Strong migrational movements that have became recognizable characteristique of the
population in Prespa, especially in the past fifty years, only partialy reflected to the
kinsman system. That is especially noticeable in sphere of relatives’ closeness,
especially among the younger generations, that lived far from each other and rarely
meet. However, the older generations are still comeing to Prespa almost on a regular
basis, which positively influences the strenghteningh of the kinsman relations.
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НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

ОВАА СТРАНА Е НАМЕРНО ОСТАВЕНА ПРАЗНА
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