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TRADICII
НАРОДЕН ОБИЧАЈ      

На 12 јануари, мас ки-
рани учесници при-
дру     жувани од звуците 

на зурлите и на та паните, кои 

Еден од најстарите народни обичаи во Пија неч-
киот крај (денешна Општина Делчево) е оби-
чајот со маски, познат под името Сурова.

Овој обичај е невообичаена процесија на култур-
ното наследство, со кое се гордеат жителите 
на Ѕвегор.

всушност, се дел од тра ди-
цио налниот кар не вал на ре-
чен Ѕвегорска су рова, пред 
повторно да се упатат кон 
Ѕвегор, проде филираа низ 
централното подрачје на 
Скоп    је и за мо мент на скоп-
јани им ово змо жија да ужи-
ваат во васили чарските тра-

диционални ма с кенбали, ка-
рактеристични за повеќе кра-
ишта во Маке донија. Воедно, 
тие ги пот сетија случајните 
минувачи на обичаите по вр-
зани со него, кои со векови 
се прак тикуваат во селото 
Ѕвегор, Делчевско. Меѓу нив 
можеше да се забележат 
белаците со кал'чки - дрвени 
сабји, кои имаат улога на 
заштитници, потоа младенци, 
комити, поп, доктори, мечка 
и меч кар... Целта за одр жу-
вање на ова дефиле, кое се 
реали зираше во рамките на 
про грамата "Живо наслед-
ство" за поттикнување на раз-
војот на малите заедници, 
преку искористување на ло-
калното културно нас лед-

ство, беше своевидно прет-
ставување на народниот пи-
јанечки оби чај, познат под 
името Су ро ва. 

Покрај Илинден, собор-
ниот ден на Ѕвегор, Св. Ва-
силиј Велики - Стара Нова го-
дина е вториот голем праз-
ничен ден на секое семејство 
во селото. Пијанечкиот оби-
чај во ова погранично село 
важи за еден од најстарите 
обичаи и се пречекува со 
голема радост и задоволство. 
Сè до 1950 година обичајот 
се изведувал во сите пија-
нечки населби, а по шеесет-
ите години некако како да 
замрел. Само до пред десет 
години овој обичај се изве-
дувал сосема срамежливо, 
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но денес веќе доживува це-
лосна ренесанса, со исклучок  
на селото Разловци. Во це-
лиот Пијанец обичајот се из-
ведува дење. Почнува на 13 
јануари со гонење на кучи-
њата, потоа момчињата со се-
бе носат уште една посебно 
направена удиралка наре че-
на суроваска, со која се "уди-
раат" девојките, а завр шува 
со голем карневал и заед нич-
ка гозба. Тради цио нално оби-
чајот Сурова се изведува на 
14 јануари (на Св. Василиј 
Велики), Нова го дина по Ју-

лијанскиот кален дар. По тра-
диција сите учес ници се маш-
ки, а всушност тие со своите 
маски прика жуваат една 
свад ба. Секако тука е при сут-
на "невестата", која е об ле-
чена во невес тинска облека 
и прекриена со бел дуфак. 
Покрај "невес тата" е и "мла-
доженецот", а нив ги следат 
тројца белаци, кои се обле-
чени во бела об лека и носат 
голем дрвен нож (сабја) 
познат како кал'ч ка. Неиз-
бежен е "попот", кој воо би-
чаено е облечен како свеш-

теник, во рацете носи дрвен 
крст и кадилница. Сле дуваат 
"мечката", која задол жително 
има ѕвонец и "меч карот" кој 
ја води со јаже. Учесници се и 
"мајмунката" и нејзиниот "мај-
мунџија", "да но кчијата", "шеи-
кот", "цига ните" и "циганките" 
облечени во црна облека... 
Сите учес ници во карневалот 
се поз нати под името суро-
васкари, кои заедно со нив-
ниот од говорен белак водат 
посебна грижа ниедно семеј-
ство да не биде прескокнато. 
Се мис ли дека тие носат сре-

ќа, ра дост, бериќет и нап ре-
док на секое домаќинство. 

Како дел од народната 
традиција која се негува во 
селото Ѕвегор на празникот 
Свети Василиј секој жител 
станува рано и в раце зема 
метални пари и ги растресува 
за да се слушне нивното ѕво-
нење, со цел Новата година 
да биде богата. Потоа се из-
ведуваат уште неколку оби-
чаи карактеристични за овој 
голем ден, проследени со 
желба ѕвегорчани да бидат 
среќни, радосни и бери ќет ни.


