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Апстракт: Современиот македонски фолклорист Иван Котев ја објави 
книгата со волшебни приказни „Девојчето со златно срце“ (2019 г.) во која се 
вклучени дваесетина приказни од информатори од Струмичкиот Регион. Меѓу 
објавените беше и „Рокчето“ – приказна за поинаква генеза на светот, за 
еден нов Алеф во кој се  состануваат сите лица на светот. Воловскиот рог, во 
приказната запишана од Иван Котев, е изворот на нов живот, семето што 
мора да умре за да го роди плодот на  времето. Тој е отелотворување на 
силата и моќта, симбол за трајноста за оној што го гледа и за истрајноста за 
оној што го носи. Роговите, надвор од изворот на нивниот живот, ги гледаме 
како трофеи закачени на ѕидовите, кои ни го одземаат движењето и дишењето, 
или како звуковни инструменти за пренесување пораки преку планините и 
световите, но во оваа приказна рогот е новиот извор на универзумот. 
Метаморфозите на животните форми и личните верувања во „Рокчето“ се во 
чудесна метафизична спрега со египетската цивилизација и покрај далечните 
хоризонти на времето и на просторната исцртаност. 

Клучни зборови: рог, почеток, свет, Алеф. 
 

Каков би бил почетокот на световите без приказните? Гласното 
изговарање на зборовите е само нивно враќање кон изворот, кон 
границите на неискажливото. Сите приказни слушнати пред заспивање 
нè држат будни, во нас го раѓаат семето на нивно преобликување. Секој 
нивен збор е како вектор во архитектурата на нестварните времиња и 
простори. Зборовите „си беше еднаш“ кога се повторуваат, само нè 
уверуваат дека тоа време никогаш не завршило, а „зад седумте мориња 
и планини“ ни кажува дека сè е дофатливо, зашто оној што чита ја 
креира и ја преобликува сликата на далечините и ги прави блиски до 
сопствената реалност. Флексибилноста на оралните приказни  го чисти 
стравот од минливоста, ја продлабочува вербата во преобразбата, без 
страв дека молците на времето ќе го подјадат текстот, зашто тој може 
да се расплетува и без присуство на креаторот. Во Малезија, во областа 
Келантан, сè             уште е жив трансцендентaлниот ритуал „Мак јонг“, кој во 
себе освен танцот и свирењето рабаб, ги вклучува и гласовите на 
нараторите, кои секогаш кажуваат нешто поинакво, често и во вид на 
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дијалог, симболизирајќи средба со          невидливото, славејќи го „ангин“ –
метафизичкиот ветер, кој ги разнесува зборовите низ времето и душите. 
Оралниот ритуал во себе не ја вклучува само  храброста на кажувањето 
на поинаков начин, туку и стравот од запишаното. Но, сепак, 
книжевноста како тестамент на светот е важна затоа што „не дозволува 
светот да се обесмисли, не дозволува зборовите да го изгубат своето 
значење“, како што вели Данило Киш (Kiš 2011). 

Иван Котев ја приреди книгата „Девојчето со златно срце“ во која 
се вклучени дваесетина  волшебни приказни зачуени од жители 
на Струмичкиот Регион. Печатењето е вербално конзервирање на 
несовршеното човечко сеќавање, но и почетна точка на идните 
преобразби на световите и соочување на бесмртноста на зборовите со 
смртноста на раскажувачот. Валтер  Бенјамин, на едно место, го цитира 
Маларме: 
 

...мислењето е пишување без прибор или дури и без шепот, 
бесмртниот збор сè уште останува безгласен; разновидноста на 
идиомите на земјава никому не му дозволува да заусти зборови, кои, 
инаку, со еден единствен потег, би се отелотвориле како вистина 

 

(Benjamin 2002: 259; сп. Mallarmé). 
 

Сепак, кажувањето приказни е сврзано со примордијалниот 
инстинкт да се дојде до една вистина, а неможноста да се достигне 
апсолутот нè води во полето на фантазијата. Во Девојчето со златно 
срце е објавена и приказната „Рокчето“ – историја за една поинаква 
генеза на светот, за еден нов Алеф во кој се состануваат сите лица на 
светот. „Вистината не може да навлезе во затворен ум. Ако сите места 
во универзумот се во Алеф, тогаш сите ѕвезди, сите светилки, сите 
извори на светлина се наоѓаат во него, исто така“, пишува Борхес во 
„Алеф“ (Borges 1970). Воловскиот рог, во приказната запишана од Иван 
Котев, е изворот на нов живот, семето што мора да умре за да го роди 
плодот на времето. Рогот е продолжение на менталната сила на 
животните, стрелка на животната сила, која покажува кон небото. Тој е 
отелотворување на  силата и моќта, симбол за трајноста за оној што го 
гледа и за истрајноста за оној што го носи. Кога телото на животното ќе 
биде изедено од времето, осамениот рог искажува спасение и 
бесмртност – сведок на едно постоење и динамична сила. Но, во 
„Рокчето“ тој е почеток над почетоците. Во финалната              битка со еленот, 
уморниот и стар вол му кажува на верното дете пред да ја загуби 
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битката: 
 

– Јас не мож` да издржам. Тој е многу млад, елено, ќе ме утепа, вика. 
Но ти после, вика, ти ќе земеш, ќе го одвртеш рого, ќе го земеш, вика, 
с’с тебе, ќе одеш негде, ќе заградеш штали, трла, од рого ќе излезат 
инсекти и ќе се претворат во волове, овци, којне... Ќе ги гледаш и 
богат ќе бидеш! 

(Котев 2019: 66). 
 

Детето, кое се грижи за волот, живее со татко му и неговата 
маќеа, која го храни со злоба. Откорнатоста на детето од семејството е 
иницијациски предуслов за нов живот, како што откорнатиот, односно 
одвртениот рог од волот е почеток на нова историја без болки и 
онтолошки неправди. Кога  детето останува без храна, волот за прв 
пат му ја открива тајната: 
 

– Дојди кај мене! 
Детето отишло до него.  
– Одврти го рогот од твојата страна!   
Како на винт рог. Одвртува го и – унатре – што, о, о, о! – храна каква 
сакаш! 
– Само ќути, вика, не збори на никој, вика, ти секогаш добро ме 
пасеше и            пазеше.  

(Котев 2019: 64–65). 
 

Христијанскиот идеал за посмртното наградување на добрината 
и благородноста овде се случува во мигот, без да се приложи 
монетата на смртта. Животното воскреснување на детето започнува со 
неговата иницијациска осаменост и безрезервна предаденост на оној 
што не може да испогани со зборови – волот. Кога маќеата ќе сака да 
биде убиен и волот, изворот на храна и присуство на детето, тогаш 
следува нивното заедничко бегство, понирањето кон непознатото, 
напуштање на комфорот на извесното и преминување низ прозорецот 
на прочистувачката осаменост. Осаменоста е антологија на 
постоењето. Еден стих на Роберт Фрост кажува: „... да се биде 
социјален, значи да се простува“ (Frost 1923), но во приказната токму 
бегството е почеток на простувањето. Бегството, макар и од себе и од 
сите наталожени животни улоги, е првата станица кон 
изворната осаменост: „Побегнале преку една планина. Нашле убави 
ливади и таму си живејале. Ама,  не за долго“ (Котев 2019: 66). Со 
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самото раѓање, со самото бегство од утробата                       на мајката, не постои 
замена на световната несигурност со архетипската сигурност на 
утробата. Како одисеи, кои не сонуваат за враќање, волот и детето 
влегуваат од едно искушение во друго, во простори, кои треба да се 
освојуваат со покажување моќ, со роговите насочени кон другите 
освојувачи на ливадите, наместо кон небото: „По извесно време се 
појавува еден елен. И вика: – Што го пасете мојот реон? Започнува 
борба“ (Котев 2019: 66). 

Стариот вол ја губи битката со младиот и силен елен. Триумф 
на минливоста наспроти излузорната моќ на вечноста – воловските 
рогови, кои остануваат прикачени за черепот до смрт, се поразени од 
роговите на еленот што се обновуваат со почетокот на пролетта. Но, 
жртвата на волот е почеток на универзум во кој живеат минливите 
светови исчистени од болка. Кога телото умира, шупливиот рог 
останува над земјата како отворена утроба од која се раѓаат сите 
почетоци подготвени за животна битка. 

„Рокчето“ или приказната за новиот извор на универзумот и 
метаморфозите на животните форми и личните верувања е во чудесна 
метафизична спрега со египетската цивилизација и покрај далечните 
хоризонти на времето и на просторната исцртаност. Кај Египќаните 
„рогот“ исто претставува животна слика за почетокот, а од друга 
страна се верува дека Алеф, односно почетокот на сите светови и прва 
почетна буква во семитските азбуки, е всушност западносемитски 
збор за „вол“, додека формата на буквата се заснова на египетскиот 
хиероглиф што означува воловска глава. Во една од своите песни 
африканскиот поет Кваме Дејвс           пишува: „... телото со рогови живее/ 
во просторот меѓу две трепнувања со очите“ (Dawes 2016). Роговите 
надвор од изворот на нивниот живот ги гледаме како трофеи закачени 
на ѕидовите што ни го одземаат движењето и дишењето или како 
звуковни инструменти за пренесување пораки преку планините и 
световите, или како извори на живот (сад за пиење) или како смрт 
(футрола за барут), но преку оваа приказна е запишано, 
иницијациски, од скапоцениот и траен глас                   на Иван Котев: во овие 
краишта роговите се меѓусвет меѓу две трепнувања на очите, корења 
на новото дрво на животот, повторно раѓање низ осаменоста пред 
да настапи осамената смрт. 
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        THE HORN – ROOT OF THE NEW TREE OF LIFE 
 

Nikola Madžirov  
Independent Researcher, Strumica  
 

Summary 
 

Contemporary Macedonian folklorist Ivan Kotev had his book of magical 
stories published in 2019. It bears the title “The Girl with The Golden Heart” and 
it includes about twenty stories from people of the Strumica region. Among others 
there is “The Horn” - a story about a slightly different origin of the world, about 
some new Aleph into whom all faces of the world meet. In this story, recorded by 
Ivan Kotev, the bull's horn is the source of new life, the seed that needs to die in 
order to bear the fruit of time. The horn is the embodiment of power and might, 
symbolically representing the durability of the one seeing it and the endurance of 
the one bearing it. Outside the source of their life we regard horns either as 
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trophies hanging on walls or as instruments for carrying messages through 
mountains and distant worlds, but in this story it is the new source of the universe. 
The metamorphoses of life forms and the personal beliefs in “The Horn” 
amazingly correspond with Egyptian civilization despite the distant horizons of 
temporal and spatial mapping.  

 

ПРИЛОЗИ 

Приказна објавена во Девојчето со златно срце од Иван Котев (2019 
г.) 

 
РОКЧЕТО 

 
Имало едно време во едно село маж и жена. Имале едно дете, многу 

послушно. Уште од малечок помагал и на мајка му, и на татко му. Арно ама, 
немало среќа да расте со мајка си која многу ја сакало. Таа се разболела и 
набргу умрела. Останале сами со татко му. 

По извесно време таткото се преженил и одимал и други деца од 
втората му жена. Маќеата повеќе ги гледала своите деца – пубаво ги 
облекувала, хранела, не ги праќала на тешки работи. Сите работи ги 
извршувало детето од првата жена. Ги пасел говедата низ планинските 
ливади. Цел ден трчало по воловите изгладнето, босо, сокинато. Маќеата во 
торбичката му ставала само по неколку суви корки леб. И во куќата, кога биле 
на синијата, било и тоа. На нејзините деца ќе дадела топло млеко, пржено 
сирне и јајца, убав леб, а на тоа дете некоја коричка леб и нешто што останало 
од претходните јадења. 

Детето било многу тажно, но и налутено. Еден ден, при таква 
ситуација, кога пак му дале некоја корка, а во киселата матеница ставила и 
жабичка внатре, во чинијата. Толку го мразела! Да му туре жаба у чинијата! 
Многу му се нажалило на детето. Зима, ја заменува чинијата и ја дава на 
другото дете, од преродените. Набрзина го изел слаткото јадење и тргнал со 
воловите кон планината. 

А кога детето на маќеата почнало да јаде, не му се аресува јаденето. А 
кога видело, извикало: 

– У, у, у! нешто ме гледа од паницата! 
Што ќе е тоа? Жаба! А она знае дека детето ја заменило чинијата. 

Пудберала го това дете – ни јадене, ништо тој ден. Цел ден со стоката, сега 
и без коричка леб. Му се нажалило и почнало да плаче. А имало еден стар вол, 
сив, Сивчо го викале, ка видел оти детето плаче, му се приближува, и, 
прозборил воло. Вика: 

– Што плачеш? 
– Така и така, вика и му раскажало на воло сè што се случило, како 

повеќе е гладен отколку најаден, повеќе е смрзнат отколку стоплен. Кажува на 
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воло и с’зички течат. 
Сивчо слушал, слушал и рекол: 

– Дојди кај мене! Детето отишло до него. 
– Одврти го рогот од твојата страна! 
Како на винт рог. Одвртува го и – унатре – што, о, о, о! – храна каква 

сакаш! 
– Само ќути, вика, не збори на никој, вика, ти секогаш добро ме пасеше 

и пазеше. 
И така, денес, утре, другиден, маќеата забележала дека детето иако не 

зима храна од дома, добро напредува. И сега што ќе праве? Скришно оди по 
него, да виде на кој начин он денот го мине, каде се хране. Од дома не зима 
храна! Видела како детето го одвива рогот на Сивчо и како богато се храни. – 
О, о, о, ооо! Еве каде била работата! 

Дошла дома и се направила болна. Мажот ѝ се вратил од работа. 
– Што е, што си легнала? 
– Болна сум, така и така ми се сонѝ, вика, сивио вол да го заколеме, 

курбан да го раздадеме на селането...! 
Уш ќе оздравела. 
И тој, што ќе направи. Се согласил воло да го заколе. Арно ама, 

моабето то’го слушало дет. Чуло сé. Не спијало. Чујало дека воло ќе го кољат! 
Кога сабаалето ги пуштил воловето и ги откарал да ги пасе, оно 

заплачало, дет’то заплачало и воло, Сивчо, се приближува до него и вика: 
– Што е бе, вика, што плачеш? 
– Е, Сивчо, вика, маќеата така и така рече, ќе те земат, ќе дојдат да те 

земат, ќе те закољат! 
А тој: 
– Не се плаши, вика. Татко ти ка ќе дојде, јас ќе бегам. Не давам да ме 

заколе. А ти ќе кажеш: „Тате, дај ми важето, јас стално го чувам волот, на мене 
ќе биде мирен сигурно, јас ќе го наоглавам, ти ела земи го!“ 

И така направиле. 
Дојдел едно време татко му. 
– Каде пасе Сивчо? 
– Е, таму! 
Отишол татко му. Тој бега. Ваму – таму, да го наоглави Сивчо, не 

може! 
И тава дете кажало тогај. Вика: 
– Дај јас ќе го наоглавам, јас го чувам стално, помирен ќе биде на мене. 
– Добро! 
Дава му важето. Детето го земало и оде кај воло. 
– Сега качи ми се на грбо и да бегаме! 
И дет’то скокнало на грбо на воло и му ја спраштиле на бегане.   Таткото: 
– Стој! Стој! – ама побегнале. 
Побегнале преку една планина. Нашле убави ливади и таму си 

живејале. 
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Ама, не за долго. По извесно време се појавува еден елен. И вика: 
– Што го пасете мојот реон? 
Започнува борба. Првиот ден борба, борба, и на елено и на воло пејна 

тече од устата. Никој не може да победе. Вторјо ден, па така. Третјо ден веќе 
кажал воло на тава дет’то: 

– Јас не мож` да издржам. Тој е многу млад, елено, ќе ме утепа, вика. 
Но ти после, вика, ти ќе земеш, ќе го одвртеш рого, ќе го земеш, вика, с’с тебе, 
ќе одеш негде, ќе заградеш штали, трла, од рого ќе излезат инсекти и ќе се 
претворат во волове, овци, којне... Ќе ги гледаш и богат ќе бидеш! 

И така, на третиот ден доваѓа елено и започнала борбата. Се бориле, се 
бориле, но волот бил победен и умрел. Детето многу се натажило, но го  
послушал волот и запомнал сè што му кажал. Така и направил. Отишол до 
мртвиот Сивчо, го одвртува рогот и од него излегле роеви инсекти. Тие се 
претвориле во овци, говеда, кози – сè! Одмах се створиле овчаре, говедаре, 
козаре... Детето станало богат човек. И така, чувал стока. Се оженил, одимал 
деца и си живеел среќно. 

Толку е. 

Забелешка: Приказната е снимена на 21.10.2016 год. во Струмица. 
Информатор: Борис Ефтимов, роден 1940 год. во с. Сачево, Струмичко. Има 

завршено Воена академија. Сега е воен пензионер.  
 
 


