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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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Мери СТОЈАНОВА
1
 

 

ОБРЕДНАТА ПРАКСА ВО МАЛА ПРЕСПА НИЗ 

ПРИЗМАТА НА ЗАПИСИТЕ НА СТЕРЈО СПАСЕ 

 
Апстракт: Регионот Мала Преспа претставува само еден дел од поширо-
киот преспански регион поделен помеѓу три соседни држави, Македoнија, 
Албанија и Грција. 

По своите етнографски карактеристики е сосема евидентно дека 
тој претставува негов нераскинлив дел. Тоа помеѓу другите културолошки и 
традициски аспекти е особено видливо и во доменот на обредната пракса. 
Сличните и/или идентични обредни елементи и особено впечатливите фол-
клористички материјали запишани од страна на Стерјо Спасе, а испеани од 
страна на неговата сопруга Николина Спасе, и двајцата од Албанија, но 
Македонци по потекло, ни даваат еден навистина специфичен увид во зачу-
ваноста на одредени традициски обрасци, независно од актуелните поли-
тички граници. 
 
Клучни зборови:  обредна пракса, Мала Преспа, Стерјо Спасе 
 

Пределот Мала Преспа, и покрај историските процеси, според своите 
карактеристики, претставува територијално, географски, и, секако културно, 
нераздвоив дел од поширокиот регион на Преспа2. 

Овој предел се одликува со свои специфични културни карактеристики 
видливи како во поглед на материјалната така и во поглед на нематеријалната 
култура3. 

Неговата релативна изолираност условила зачувување на поголем број 
културни елементи присутни кај населението и во современи услови.  

Зачуваноста на ваквите елементи зборува за исклучителната културна 
слоевитост на македонското население која станува особено видлива од совре-
мените зачувани наративи, но и од оние запишаните. Во овој поглед фолкло-
ристичките материјали запишани од страна на Стерјо Спасе4 ни даваат еден 
исклучително значаен светоглед на секојдневното, но и обредно живеење на 
македонското население во Мала Преспа.  

                                                 
1 Авторот Мери Стојанова е доктор по етнолошки науки, кустос советник во НУ „Завод и 
музеј“ – Битола, ул Климент Охридски бр. 18, 7000 Битола, e-mail: etno_m@yahoo.com 
2Трайчев Георги, „Преспа“, Софија 1929, стр. 1;Дума Гуре, „Мала Преспа“, Скопје 2007, 
стр. 9 
3Стојанова Мери, „Етнографија и антропологија на Македонците „Нашинци“ од македонско-
албанското пограничје“, Скопје, 2018 
4 Спасе Стерјо, „Македонски народни песни од Мала Преспа“, Институт за флклор „Марко 
Цепенков“, Скопје 1992  
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Имајќи ја во предвид конфесионалната припадност на македонското 
население во Мала Преспа, треба да се истакне дека тоа припаѓа на 
категоријата христијанско, православно население. Неговата верска уедначе-
ност генерално се должи на фактот што тука, за разлика од други делови на 
Албанија, не биле забележани скоро никакви масовни обиди за исламизација. 
Оваа состојба делумно е резултат и на територијалната изолираност на преде-
лот подеднакво важна како и генералната етничка компактност на населението.  

Значајно влијание за позиционираноста на верската пракса има и 
фактот што по воспоставувањето на социјалистичкиот режим во Албанија, а 
особено по донесувањето на т.н. Закон за религии во 1967 год., со којшто 
биле укинати религиите во општеството од страна на Енвер Хоџа,  верските 
институции биле наполно исклучени од државата, со што истите биле крајно 
маргинализирани. Преку своите воспоставени институции, системи и меха-
низми на владеење, државата, всушност, имала скоро максимална контрола и 
врз световниот, како и врз духовниот живот на населението. Кога се споме-
нува ова се мисли на забраната на јавната, масовна и организирана манифес-
тација на верското учење и обредната пракса, бидејќи во рамките на индиви-
дуалните семејства одредени верски обредни активности никогаш наполно и 
не запреле. 

Во пределот Мала Преспа власта многу ретко отворено истапувала со 
директни забрани за практикување на одредени дејствија, туку преку своите 
приврзаници го наметнувала чувството на страв и јавна осуда за неприфаќа-
њето на ново востановените општествени норми на однесување од кои рели-
гијата би требало наполно да отсуствува. 

Сепак, и покрај силните механизми на контрола, народната обредна 
пракса никогаш во целост не замрела што може да се види од зачуваноста на 
одредени обредни циклуси и архаичноста на поедини обредни елементи. 
Разбирливо е дека во период на масовна верска репресија, кога црковните 
објекти како нејзини симболи честопати биле уништувани или претворани во 
различни помошни објекти и магацини, верските учители, служители и 
попови биле изложени на јавно срамотење, прогон и затворање со цел да се 
потиснат пошироките верски пориви кај локалното население.  

На овој начин власта сакала да изврши, и до одредена мера успевала 
во тоа, максимална деградација на вредноста и влијанието и на верската 
поука, а, се разбира, и на практикувањето на какви и да е верски обреди. Како 
резултат на сето ова дошло до одредени промени и во практикувањето на 
некои сегменти од годишниот празничен циклус.  

Сепак, зачуваноста на обредните циклуси поврзани со главните хрис-
тијански празници како што се Божиќ, Водици, Велигден, Ѓурѓовден, 
Иванден и други, но и прославувањето на поедини семејни и селски слави 
зборува токму за тврдокорноста и цврстината на обредните традиции. За ова 
сведочат и сегашните5, но и постарите запишани податоци.   

                                                 
5Сопствени теренски истражувања, Мала Преспа, 2014 год. 
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Божиќните празнувања, интегрално, се одвивале на истиот начин како 
и кај останатото македонско население од поширокиот преспански ареал.Ова 
можеме да го посведочиме и од петте запишани и објавени песни од страна 
на Стерјо Спасе, а кои се однесуваат на коледарските празнувања6.  
 

Коледа, леда паднала греда, 
удрила деда, по самата нога! 

Викна дедо да плачи: 
Леле, стани, бабичко! 

 или 
 

Коледа, коледа! 
О, стани брате, 

Стани душе! 
О ни сјојдоја 
Дружините! 

Коледа, коледа! 
О, ќе на изеде 

Кучината! 
Коледа, коледа! 

 

Од нив може да се види колективниот пристап кон празнувањето на 
овие обреди од зимскиот циклус на празнувања, но и тоа дека тие, во 
суштина, го содржат и следат речиси идентичниот корпус на творби присутен 
и кај останатото население во поширокиот регион на Преспа, па и пошироко 
во Македонија.  

Освен застапеноста на христијанските верувања во Мала Преспа може 
да сепосведочи и за постоењето на своевидни рецидиви поврзани со системот 
на претхристијански верувања, како што се, на пр., записите кои се 
однесуваат на Лиљарките или пак кои се однесуваат на берењето биље7. 
 

Хај да си ојме, чупи Глобочки, 
По дробни билки! 

Да набериме, чупи Глобочки, 
Билки, коренки! 

Да нак'рмиме, чупи Глобочки, 
Силното стадо! 

Силното стадо, чупи Глобочки, 
Руди јаганца! 

Руди јаганца, чупи Глобочки,  
Силни јаришта!  

                                                 
6Спасе Стерјо, „Македонски народни песни од Мала Преспа“, Институт за флклор „Марко 
Цепенков“, Скопје 1992, стр. 43-44 
7Спасе Стерјо, „Македонски народни песни од Мала Преспа“, Институт за флклор „Марко 
Цепенков“, Скопје 1992, стр. 45 
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Иако и двете обредни практики со текот на времето и промената на 
животниот стил ја изгубиле својата примарна функција и денес не претставу-
ваат значајни елементи во празничниот годишен календар, сé уште се мошне 
живи и зачувани, особено во меморијата и обредната пракса на постарата 
популација. 
 

„ А за ово, за ојлилија праеме. Лилјак. Венци. Кај Св. Никола.Врвемев 
по куќи, ќе беремев зајрина и ќе се соберемев сетне од ко ќе соберемев 
зајрето во една куќа. Ќе одемев ќе сучемев печива, јајцина ќе соберемев по 
куќите, маст, маштејнци, работи.По бачилата ќе одевне, ќе беревне и ќе 
пеевне и...Лиљак!Со лиљак напраен облечен со шамија, со едно, со друго. За 
да заврни. Ојлилија Св. Илија да заврни. Да заврни да загрми, да се роди 
бериќетот, пчејнчината до овде, мисерјето до к’де.Исите ко шо и 
велевне...“8 
 

Од останатиот богат репертоар на македонските народни и обредни 
песни од Мала Преспа кој во себе вклучува и други жанрови како, на пр., 
обредни, трудови, семејни, љубовни итн., а кои се повторно запишани од 
Стерјо Спасе, особено е интересна песната „Иванден Иван девојко“ која, спо-
ред неговата класификација е вброена во т.н. жетварски песни.  
 

Ивано, Иван девојко, 
Качи се горе на Иван 
На иванови врвови 

Да видиш поле втасано, 
Втасано и обелено! 

Да видиш пшејнца класена, 
Да видиш снопје в'рзани! 

Ивано, Иван девојко, 
Што си вечера зготвила! 
-Погача пресна п'ржена, 

Циронки со штир варени!9 
 

Таа по својата содржина е многу слична со истоимената песна која и 
денес се среќава во градот Ресен и неговата поширока околина. Обредната 
пракса која се одвива во Ресен, за време на овој празник, е единствена од 
ваков вид на територијата на Македонија, но очигледното присуство на оваа 
песна и во пределот Мала Преспа, може да укаже на очигледната и/или 
потенцијална поврзаност помеѓу двете пределски целини. 
 

                                                 
8Сопствени теренски истражувања, Мала Преспа 2014 
9Спасе Стерјо, „Македонски народни песни од Мала Преспа“, Институт за флклор „Марко 
Цепенков“, Скопје 1992, стр. 62 
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Иванден, Иван девојко, 
качи се горе на диван, 

Да видиш чудо големо! 
Дали е сено косено, 
или е поле пожнато? 
Нити е сено косено, 
нити е поле ожнато, 

туку е мома свршена, 
за едно момче Иванче10. 

 
Опусот од 184 запишани песни од страна на Стерјо Спасе, а испеани 

од неговата сопруга Николина Спасе, ни овозможува поширок увид во секој-
дневното и обредно живеење на македонското население во Мала Преспа, 
зборувајќи во истовреме за неговиот богат духовен живот и за нераскинлиите 
културни врски кои ова население ги има не само со населението од поширо-
киот ареал на Преспа туку и со македонското населeние воопшто.  

Она што во овој контекст е вредно да се нагласи е, секако, улогата на 
Стерјо Спасе како неисцрпен извор, запишувач и чувар на обредните и фолк-
лорни традиции кои и денес, триесетина години по неговото заминување, 
остануваат да сведочат за богатиот и слоевит бит на македонското население 
во Мала Преспа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
10Стојанова Мери, „Иванденски празнувања“, Битола 2013 
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Резиме 

 Од горенаведените презентирани материјали можеме да заклучиме 
дека одржувањето на традиционалната култура во сферата на ритуалната 
пракса, во регионот Мала Преспа е зачувана во својата оригинална форма и 
покрај демаркацијата на граничната линија, и нејзината поделба од 
поширокиот регион Преспа . 
 Зачуваните сличности можат да се согледаат преку различни фолк-
лористички материјали на македонското население кое живее во Мала 
Преспа, забележано од Стерјо Спасе, познат албански писател, македонец по 
етничко потекло. 
 Тие презентираат различен аспект на ритуалните практики поврзани 
со некои од најважните христијански празници, но тие исто така покажуваат 
континуитет и егзистенција на некои од сè уште зачуваните предхристијански 
ритуални елементи и / или практики, што зборува за повеќеслоен карактер на 
македонската народна традиција во поширокиот преспански регион. 
 
Summary 

From the above presented materials we can conclude that the manifestation of 
the traditional culture in the sphere of ritual practice,in Mala Prespa region has 
been preserved in its’ original form despite the demarcation of the border line, and 
its division from the wider Prespa region. 

Preserved similarities can be perceived through different folkloristic 
materials of the Macedonian population leaving in Mala Prespa, noted by 
SterjoSpase, famous Albanian writer, Macedonian by ethnic origin. 

They present different aspect of ritual practices related to some of the most 
important Christian holidays, but they also show continuance and existence to 
some of the still preserved pre-Christian ritual elements and/orpractices, that speaks 
about the multi layered character of the Macedonian folk tradition in the wider 
Prespa region. 
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