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MISTI^NIOT ODBLESOK NA  

ВЕВЧАНСКИОТ КАРНЕВАЛ СО ИСКОНСКИ КОРЕНИ

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ТРАДИЦИИ

Познатата  вевчанска изрека: "Ка де 
и да си, за Василица дома да си" 
и оваа православна Но ва година 

беше единствената па те водителка за 
Вевчани, село во кое по 1.400-ти пат 
беше отворен тра диционалниот вев-
чански карневал. Сите што се надвор 
од селото, кои дол ги години живеат 
на секаде во светот, дојдоа во родното 
место за да бидат актери или сведоци на 
овој голем настан кој се одржува секоја 
година на 13 и 14 јануари.

Како и секоја година класичната це ре-
монија беше отворена со кар не вал ско то 
дефиле кога насобраните имаа мож ност 
да видат повеќе стотини мас кирани вев-
чанци од Горна и Долна Ма ала на чело со 
"зетот, невестата, по пот и неизбежниот Глу-
пав Август" кои про дефилираа со свир ки 

и тапани. Со тоа тие всушност ја започнаа 
својата 24-часовна игра на ста ри те 
пагански обичаи кои ден денес се негуваат 
во ова познато печалбарско село.

АТРАКТИВНОСТ

  Ова познато струшко село преку це ла 
година живее со карневалот и за кар-
невалот. На 13 и 14 јануари, ка ко и се-

Основните пораки на карневалот се: новото лето да се дочека 
со радост, здра вје и бериќет, да се изгонат злите духови 
и да се исмеат си те особини на луѓето и на тој ден, барем 
под маските, да се почувс тву ва она што се посакувало во 
реалниот живот - да се биде среќен, ве сел и радосен.

Вевчанскиот карневал, стар колку и самото Вевчани, е инте ре сен 
спој ме ѓу паганското и современото. По своите спе ци фич ни 
особености се разликува од сите други карневали во светот. 

Фото: Анастас ЌУШКОСКИ
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која православна Нова го ди на, така и 
оваа, и домаќините и гос ти те весело 
чествуваат. Со векови кар невалот му 
го давал основниот белег на животот 
на ова дримколско село сместено во 
под ножјето на Јабланица. Неговите ос-
новни пораки се новото лето да се до-
чека со радост, здравје и бериќет, да 
се изгонат злите духови и да се исмеат 
сите особини на луѓето и на тој ден, 
барем под маските, да се почувствува 

она што се посакувало во реалниот 
живот - да се биде сре ќен, весел и 
радосен. Карневалот е отворен театар, 
при што учес ни ците во него имаат ди-
ректна кому ни кација со публиката. Мас-
ките се импровизација на одредена 
тема. Тие на ироничен, саркастичен на-
чин, се коментар на одредени нас та-
ни или појави во општеството и при-
  ро дата. Карневалот има своја мис-
 тичност со чување на тајната на мас   ка-

та до последниот момент. Во не го офи-
цијално не учествуваат же ни те. Нив ното 
тајно маскирање, осо бе но во поново 
време, му дава уште по  го лема мистика 
и убавина на кар не ва лот, бидејќи 
девојките тоа го прават во текот на ноќта. 
Маските на ниту еден карневал не се 
повторуваат. Се ко  ја година вевчанските 
васи ли ча ри натпреварувајќи се изми слу-
ва ат но ви и сè поатрактивни мас ки. Тие 
ја отсликуваат целата годи на во за вис-
ност од тоа што ги карак тери зира ло 12-
те месеци што изминале.

Покрај традиционалните маски кои 
се главен декор на секој карневал во 
центарот на вниманието секоја годи на е 
некој политички настан што ја од бе  лежал 
годината што изминува. Нај впе чатливи 
во многубројната карне вал ска поворка 
беа групата попови кои на сатиричен 
начин, носејќи нат пи си на грбот "грчка 
православна цр к ва Архиереј Куракис", 
"Павле, Све ти Јо ван" и извикувајќи 
"Напред црк ва" ги прикажаа актуелните 
неми ли збид ну вања во Македонската 
право слав на црква. 

Исто така, на потсмев беа земени ме-
ѓународната заедница, пред сè САД и 
Европската унија. Во долгата ко ло на 
можеше да се забележи карта на Ма-
кедонија на која пишуваше "Ме ѓу на-
родна олеснувачка", а пред неа со зна-
миња на САД и Европската уни ја ве-
село играа маскирани лица со ли кови 
на некои лидери на Албанците. Гор но-
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Покрај традиционалниот карневал во Вев-
чани, идентична манифестација, но со по-
мала масовност, се одржува и во сосед но-

то село Подгорци. И оваа година, како и многу 
други изминати години, 13 и 14 јануари Свети 
Ва силиј или Стара Нова Година се двата дена ко-
га подгорчани и Подгорци го отсонуваат она за 
што сонувале цела година.

Како и во Вевчани, покрај традиционалните па гански маски, подгорчани 
преку новите маски ги прокоментираа сите настани и личности од јавниот 
живот кои биле забележани во изминатата година. Не изостанаа и состојбите во 
здравството, а актуелни беа и маските со кои се коментираше расколничката 
еуфорија што ја зафати МПЦ.

малците беа маскирани во об лека напра-
вена од американското зна ме и но сеа 
маски на некои диви жи вотни.

СИМБОЛИ 

Меѓутоа, на секоја прослава неиз бе-
жни се неколку традиционални мас ки 
кои не се менуваат и ја пред во дат кар-
не  валската колона. Тоа се маските на 
зетот и невестата, на музичарите, на 
Глу павиот Ав густ и на ѓаволите. Осо бе-
но е карак те ристична маската на Глу па-
виот Ав густ. Обично неговата улога ја 
при фа ќаат млади луѓе, полни со енер-
гија, би дејќи тоа го бара самиот лик. Глу-
па виот Август настапува со дози ра на 
агресивност во заштита на зетот и не-
вес тата (симболот на плодноста), а со 
пу бликата комуницира само со кри  кови 
и дви жења. Оваа маска се ја вува од вре-
мето на антиката како сво евидна паро ди-
ја на тогашните вла де те ли. 

Наспроти овие маски, во далеку по-
го лем број се актуелните маски кои се 
јавуваат само еднаш. За време на кар-
невалот "василичарите" ја имаат се та 
слобода и занес во која до израз до аѓа 
креативноста на духот, смислата за им-
провизација и критикување и иро ни зи-
рање на негативните општес твени по јави.

Се маскира секој по своја волја, се 
пеат "прости" песни. Василичарите ја-
дат и пијат во неограничени коли чи-
 ни, се ис мејуваат, се навредуваат, ка-
жуваат не солени шеги, но само до  дека 
се под маските. Всушност, лу ѓето тогаш го 
покажуваат своето "вто ро лице" - може-
би вистинското - и се ослободуваат од 
на со браната не га тивна енергија од изми-
натата го ди на за следната - да им би де 
успешна и среќна. Ф
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