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ОБРАЌАЊЕ НА ИВАН КОТЕВ 

Драги пријатели, сите вие, кои денеска сте овде, ве 
поздравувам! 

Срдечни поздрави и добре дојде до градоначалникот на 
Општина Струмица, Коста Јаневски, кој покажувал и покажува 
голем интерес и разбирање и, во границите на своите и на 
можностите на Општината, обилно ја помага културната дејност 
во Општина Струмица! 

Поздрави до директорот Ермис Лафазановски и до 
вработените во Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, 
Скопје, со честитки за 70-годишниот јубилеј на оваа висока 
научна установа! 

Ги поздравувам научните работници, учесниците на овој 
научен собир и ја изразувам својата благодарност за нивниот 
одзив да земаат учество во работата на собирот! 

Поздрави до директорите на научните и на културните 
установи од Струмица со кои имам плодотворна соработка! 

Ме радува присуството на мојата потесна фамилија, која, со 
своето присуство, ми ја стопли душата. 

Поздрави до сите информатори, кои ми кажале или ми 
испеале барем една песна, приказна, легенда или некоја друга 
фолклорна творба. Многу им благодарам! 

Денеска славиме два јубилеи – 70 години Институт за 
фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје и 50 години 
фолклористичка дејност на Иван Котев. Од оправдани причини 
ова обележување на двата јубилеи доцни една година. Сепак, 
фала Богу, еве, ги обележуваме на најдостоинствен начин. 

Почитувани пријатели! 
Се навршија педесет години од мојата собирачка дејност. 

Имено, на 13.1.1970 година во село Босилово, Струмичко, каде 
што бев наставник по македонски јазик, ја запишав и на 
магнетофон ја снимив првата од низата илјади песни што ги 
имам запишано во текот на полувековната собирачка активност. 
Песната ми ја испеа Тодор Митев Донев од селото Босилово, 
витален, жилав и многу интелигентен човек на 
седумдесетгодишна возраст. Како сега да го гледам седнат 
спроти мене, ги дава своите лични податоци и пее... Роден во 
почетокот на XX век, точно во 1900 година, тој од своите 
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родители, учители, пријатели и другари слушал и ги учел 
бројните народни песни од кои некои успеав да ги оттргнам од 
забот на времето. Дедо Тодор веќе не е меѓу нас, но остана 
песната недопрена, чиста, изворна и речита да сведочи за едно 
време, за една личност и за еден народ. Првиот ден ми испеа три 
песни. А потоа следуваа уште многу други. 

Љубовта спрема македонските народни умотворби беше 
решавачкиот фактор да се зафатам со оваа благородна и 
благодарна, но крајно одговорна и тешка работа. Денеска 
љубовта спрема народниот бит и фолклор прерасна во опсесија, 
во потреба, во страст и, еве, и ден-денеска јас собирам 
фолклорни материјали, со што ја збогатувам мојата фонотека, а 
се зголемува и бројот на собраните материјали воопшто, за 
македонската фолклористика. 

Со гордост можам да истакнам дека македонските народни 
умотворби, особено народните песни, се надалеку познати по 
своите уметнички вредности. Бројни патеписци и научници, кои 
минувале низ Македонија, се воодушевиле од песните и од ората, 
па Македонија ја нарекле земја на песните. И не само песните, 
туку и на: приказните, пословиците, гатанките, потоа на: ората, 
носиите, обичаите. И другите форми на духовната и на 
материјалната култура не ги оставале рамнодушни оние што на 
каков било начин доаѓале во допир со нив. 

И навистина е за восхит тоа, како можел народ, кој во тоа 
време бил без услови за елементарно образование, да создаде 
такви совршени литературни творби на кои можат да му 
позавидат и најголемите мајстори на литературата. Тоа е 
резултат како на талентот на поединецот, така и на искуството на 
колективот. Неодминливиот Марко Цепенков потенцира дека „... 
имат селани у нас бескнижни, ама поеќе знаат од попот што му 
попуат в село“. Цепенков силно верувал во мудроста на народот. 
Нашиот човек, сраснат со природата и упатен на живот и 
соживот со таа иста природа, го проучувал однесувањето на 
домашните и на дивите животни во врска со природните појави и 
така учел од неа. Истакнувајќи дека „мнозина старци (најпоеќе 
овчари) и старички знаат за времето какво ќе биди, кое од 
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имањето, кое од дрвјата и од други многу работи“, Цепенков 
посебно го споменува народниот филозоф, стариот воденичар 
Силјан: „Тој знаеше да кажи за секи ден времето као ќе биди и 
зиме и лете; знаеше за секи месец и за многу години, која година 
каква ќе биди со времето и со бериќето... А пак за празниците, во 
која година ќе падни, сè во кој ден, колку Петрои пости ќе има, 
во кој ден Петроен ќе падни, Велигден во кој месец, Спасоен и 
друзи празници“. Ете, затоа велиме дека во народните умотворби 
е содржан целиот живот на народот, целото негово многувековно 
искуство, целата негова филозофија.  

Струмица и Струмичко обилува со фолклор, кој досега не е 
систематски проучен и објавен. Времето и просторот не 
дозволуваат една поширока елаборација, но повеќе научници, на 
еден или на друг начин, укажуваат на фактот дека во поглед на 
фоклорот и на етнологијата, струмичкиот крај е запоставен.  

Меѓутоа, еве, работите се раздвижија и се движат по 
нагорна линија иако треба уште многу напори и залагање. 

Драги пријатели! 
Не сакам да должам и да трошам драгоцено време. За 

фолклорот од Струмица и од Струмичко ќе се расправа и на 
денешниов собир. Тоа е историски ден за фолклорот од 
Струмица и од Струмичко, ден што треба да го запомниме како 
светол датум на фолклористиката од Струмица и од Струмичко, 
па и пошироко. 

Јас ќе бидам горд ако сум дал макар и најмал прилог за тој 
подем! 

Почитувани! 
Јас, Иван Котев, обичен собирач на нашето фолклорно и 

етнолошко богатство, немаше да бидам тоа ако не беа некои 
фактори, кои беа иницијална каписла за мојот нагорен óд. На 
прво место тоа е Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ од 
Скопје и вработените во оваа високонаучна установа. Најпрво би 
го апострофирал академикот Блаже Ристовски, кој, во 
седумдесеттите години од минатиот век, беше директор на 
Институтот за фолклор. Тој, преку Иван Глигоров, тогашен 
директор на Педагошката академија во Штип, ме вклучи во редот 
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на надворешните соработници, кои требаше да собираат 
фолклорни материјали ширум Македонија. И така почнав! 
Соработував со сите и црпев искуства речиси од сите вработени 
во Институтот; си ја имавме меѓусебната почит и разбирање и 
таа соработка не се прекина до денешен ден. Не можам, а да не 
кажам дека меѓусебната соработка се прошири. На големо 
разбирање и слух за мојата активност наидов на претходниот 
директор на Институтот, Зоранчо Малинов, и актуелниот 
директор Ермис Лафазановски и јас, на овој начин, им се 
заблагодарувам. 

Изразувам благодарност до Министерството за култура за 
финансиската поддршка! 

Благодарам на Општина Струмица за разбирањето и 
финансиската поддршка на моите проекти! 

Им благодарам на установите и на раководниот кадар во 
тие установи, како што се: Библиотеката, Домот на културата, 
Заводот Музеј, сите од Струмица, со желба оваа соработка да 
продолжи! 

Благодарност искажувам и спрема основните и средните 
училишта од општина Струмица и до другите општини од 
нашиот крај! 

Му благодарам на проф. д-р Илија Велев за соработката и 
за поддршката! 

Особена благодарност искажувам на д-р Ана Витанова-
Рингачева, која, со својата остроумност и сенс за наука, навлезе 
во песните и во приказните што сум ги запишувал и со објави, 
реферати и дискусии придонесе за пошироката промоција на 
фолклорот од Струмица и од Струмичко! 

Искрена благодарност до Сузана Мицева, новинар и 
литерат, која ја следи мојата активност и тоа го илустрира во 
документарни филмови и во други материјали! 

Благодарност до фамилијата за разбирањето и за 
соработката! 

Голема, најголема благодарност до информаторите, тие 
вистински чувари на народниот бит! Ним им ја посветив мојата  
последната книга „Грозен бој се почна горе на Балкано“. 



 

 

 

Обраќање на Иван Котев  

 

41 

 

Благодарност до пишуваните и до електронските медиуми, 
во прв ред на ТВ-каналот ВИС и на Ѓорги Калајџиев, кој редовно 
ги следи моите активности! 

Благодарам на бројните фотографи, кои ги овековечуваат 
овие мигови! 

Ако некој сум го заборавил, нека ми прости! 
Ви благодарам!  

Иван Котев,  
                                                                     27.8.2021 год., Струмица 

 

 
 

Иван Котев со директорот, проф. д-р Ермис Лафазановски



 

 

Македонски фолклор бр. 81, стр. 37–42 

 

42 

 

 
 

Иван Котев со дел од членовите од Организациониот одбор на Научниот 
собир 

(од лево кон десно: проф. д-р Ермис Лафазановски, доц. д-р Ана Витанова-
Рингачева, Иван Котев и проф. д-р Зоранчо Малинов) 

 
 


