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TRADICII
НАЈПРАКТИКУВАН ОБИЧАЈ Н     

Во Музејот на 
М а к е  д о  н и ј а 
беше отворена 

из ложбата "Курбан - 
ве тен, обречен, на-
речен", на која беа 
пре зен тирани фото-
графии снимени при 

терен ските истражувања во 
пери одот од 1992 до 2000 го-
дина, кои се дел од истра жу-
вач киот проект "Крвната жрт-
ва во обичаите кај Маке дон-
ците".

Изложбата претставуваше 
ретка можност јавноста да се 
запознае со дел од тради-
ционалната духовна култура 
поврзана со курбанот, како 
еден од најчесто практи ку-
ваните обичаи кај маке дон-
скиот народ. 

Овој обичај сè уште опсто-
јува во сите краеви на Ма-
кедонија и е поврзан со ка-
лендарските празници и со 
значајните моменти во жи-
вотот на човекот. Жртвата 

Курбанот претставува подарок, дар, понада или 
данок на вишите семоќни сили, а како обред 
го прочистува духот, создавајќи психичка 
рам нотежа.

Постои крвна и бескрвна жртва. Бескрвната жрт-
ва се среќава во повеќе облици, а најчести се 
обредните лебови, виното, цвеќето. Крвната 
жртва народски се нарекува курбан.

претставува подарок, дар, 
понада или данок на се моќ-
ните виши сили. Курбанот е 
принесување исклучително 
крвна жртва, а најчесто жрт-
вувано животно е овцата, 
ове нот или јагнето. 

ВЕРУВАЊЕ

Според многу истра жу-
вачи, жртвениот обред или 
жртвувањето е еден од нај-
распространетите, нај прак-
тикуваните, најка рактерис-
тичните народни обичаи. 
Спе     цифичен е и за најстарите 
цивилизации: Месопотамија, 
Египет, Сирија, Феникија, Ин-
дија, Кина, Грција, Рим, за 
Келтите, за Евреите... Егзи-
стирајќи низ долг период, 
жртвувањето го менувало 
својот облик, форма, содр-
жина, но секогаш со ист мо-
тив, од почит, благодарност, 
молба или страв кон вишите 
сили во чијашто моќ без-
резервно се верувало и се 
верува. Неговите почетоци 
се забележуваат во мно гу-
бројните гробни наоди (на-
кит, разни орудија, оружје, 
керамички предмети...), кои 
потекнуваат од праистори-
јата, од времето на палео-
литот. Најпрво жртвените 
обреди биле поврзани со 
погребните обичаи - култот 
на мртвите, култот на пред-
ците. Подоцна, жртвувањето 
станува посложен систем на 
обичаи, при што биле жрт-
вувани разни видови жи-
вотни, луѓе,  особено деца, 

во чест на предците, силите 
на животот, проследено со 
одредени обредни актив-
ности.  

Постои крвна и бескрвна 
жртва. Бескрвната жртва се 
среќава во повеќе облици, а 
најчести се обредните лебо-
ви, виното, цвеќето. Крвната 
жртва народски се наре ку ва 
курбан. Потекнува од тур-
скиот збор "курбан", а озна-
чува света жртва посветена 
на Бога. Курбанот прет ста-
вува еден од најпрак тику-
ваните обичаи на маке дон-
скиот народ. Раширен е во 
цела Македонија и најчесто 

е поврзан со календарот, 
обичаите од животот на чо-
векот - раѓање, свадба и смрт 
и обичаите при градењето 
куќа.

Обичајот курбан подраз-
бира принесување исклу чи-
телно крвна жртва, жртву-
вање на некое животно: нај-
често овца, овен, јагне, потоа 
вол, бик, теле, а поретко кра-
ва. Според народното веру-
вање, овцата е благословено 
животно излезено од рајот, 
поврзана со "горните" пози-
тивни сили, со Бога, наспроти 
козата која се смета за ѓа-
волски пород.



  ОВИТЕ ВО ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ

43  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 550 / 14.1.2005

    А МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

КУРБАН

Постојат неколку групи 
кур    бани: индивидуални, се-
мејни, селски, градски и ес-
нафски. Причините за да ва-
ње курбан се разновидни, па 
затоа се вели "некој дава од 
зорт, а некој од ќеиф". Со да-
вање заеднички курбан (сел-
ски, градски), пред сè, се по-
сакува здравје на целата за-
едница, а воедно и да се 
обезбеди богат род и бе ри-

ќет од посевите или, пак, да 
се обезбеди нивна заштита 
од временски непогоди. Ма-
ката од преживеаната тешка 
болест, несреќа или не ма-
њето пород ги "натерала" 
луѓето во моментите на бес-
помошност да ветат курбан 
на некој светец, кој сами го 
избрале, верувајќи дека ток-
му тој ќе ги заштити и ќе им 
помогне да останат здрави, 
живи или да добијат пород. 
Семејните и еснафските кур-
бани поврзани со одредени 
календарски празници (Мит-
ровден, Арангел, Ѓурѓовден, 
Спасовден, Голема и Мала 
Богородица...) имаат иста 
цел: здравје и благосостојба 
на членовите на семејството, 
еснафот. Курбанот најчесто 
се одржува еднаш или два 
пати годишно во одредена 
селска, поретко градска за-
едница, и обично тоа е гла-
вен настан во сферата на об-
редното живеење на зае д-
ницата. Обредот се одржува 
на одредени места и тоа на 
границите на селскиот атар, 
во дворот на црквата и на 
гробиштата. Од курбанот се 
подготвува колективно ја де-
ње за присутните, кое се 
служи на карактеристични 
"камени трпези", поставени 
на земја или во посебно из-

градени трпезарии во дво-
рот на црквата. 

Возвишен чин на самиот 
обред е делењето на об ред-
ното јадење, кога секој од 
присутните сака, но и мора 
да го проба, зашто во спро-
тивно, му се заканува несре-
ќа. Се верува дека курбанот 
е Божја волја. Неговото не-
одржување води кон неиз-
бежната несреќа и колек тив-
на Божја казна за сите чле-
нови на заедницата. Курбан-
от се смета за основна ниш-

ка, која ги поврзува члено-
вите на заедницата помеѓу 
себе, како и меѓу нив и све-
тецот "заштитник" кому му е 
посветен курбанот. Обичајот 
ја афирмира заедницата ка-
ко цврста и компактна цели-
на, а поединецот си го пот вр-
дува идентитетот.  

Автори на изложбата и на 
каталогот се Владимир Бо-
цев, Милка Крстевска и Фима 
Трајковска, виши кустоси во 
Етнолошкиот оддел при Му-
зејот на Македонија.


