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Апстракт: Различните аспекти во анализата на мотивот за вампирот, во 
рамките на балканскиот и на македонскиот фолклорен хронотоп, во 
културната меморија, може да досегаат до „детството на човештвото“, 
впишано во митологијата, во традицијата, во колективната генеза – 
фолклорот. Еден од обидите е и оној да се следи културолошкиот процес на 
трансформација на ликот на вампирот, од фолклорен во книжевен. Се 
истакнува моќта на митот да биде средишна обликотворна сила на 
книжевноста, преку опстојбите во народните творби, чија наративност и 
авторитативност се доволни за да се следи митската фигура на вампирот како 
се трансформира на крилата на народната имагинација. Древните верувања и 
култови се поврзуваат со иконографијата на вампирот во рамките на 
собирачката дејност и во креативниот пишан збор на ризничарот Марко 
Цепенков, во неговите запишани верувања и митски преданија за вампири, 
како и пошироко, во дејноста на други балкански запишувачи и фолклористи. 

Клучни зборови: вампир, мит, Марко Цепенков, Балкан, обред 

Митолошките и фолклорните приказни се поврзани тесно и се 
надополнуваат заемно. Во митолошките приказни се вплетени 
сакрални наративни сегменти за создавањето на космосот од хаосот, 
како врвен културен чин. Според проучувачот и религиологот Мирча 
Елијаде, времето во кое се одвива митската приказна е фиктивно 
време, токму времето на почетокот. 

Жилбер Диран (Durand 1991), пак, во својата книга 
„Антрополошки структури на имагинарното“, го разгледува односот 
меѓу архетипскиот и симболичкиот семантизам и митската приказна. 
Според него, синтетичките структури, какви што се архетипските и 
симболичките слики (кои ги разгледува тој во т.н. ноќен состав) не се 
самите на себеси доволни во својот внатрешен динамизам, туку со 
својот надворешен динамизам се поврзуваат една со друга во облик на 
приказна. Во овој контекст можеме да се осврнеме и на хипотезите на 
Наташа Аврамовска (1999: 98), која вели дека повторувањето, 
цикличноста, ритмиката на усноста, упатуваат на карневализација, на 
демонизација, на стремеж кон ритуална регенерација.1 

 
1 Обесветувањето, десакрализацијата во одземањето на симболиката при 
чинот на погребувањето, нарушувањето на рамнотежата во изземањето на која 
било од компонентите во рамките на ритуалниот чин, што го означува 
„испраќањето“ на мртвиот во задгробниот живот, предизвикува губење на 
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Една од најсуштествените врски што ги креира митот е врската 
со книжевноста, остварена првобитно преку усноста на уметничката 
книжевност, а еден од облиците на таа книжевност, секако, е народната 
приказна. Така, семантиката на народната приказна, па и на другите 
творби на фолклорот, сродни на митот, какви што се: легендата, 
сказната, сагата и сл., може да се разгледува особено врз основа на 
нејзините митски извори.2 „Преслекувањето“ на митот во 
орнаментиката на уметничката книжевност поттикнува одново 
просторно преуредување на светот.3 

Разгледувајќи ги споменатите структурни елементи во рамките 
на митот за вампирот, може условно да се проследи „движењето“ на 
некои негови компоненти уште од сакралноста и обредноста, за кои се 
иманентни компонентите на повторливоста и на ритмичноста. Тоа е 
време на магиските култови, врз кои подоцна се втемелуваат 
зачетоците на религиската прагматика, би рекле политеистичкото 
обликување на светот: „Рудиментите на човековото детство“ – 
митовите за крвожедните припадници на пантеоните – потоа ќе 
продолжат да опстојуваат во народните творби, а нивната наративност 
и авторитативност4 ќе бидат доволни, митската фигура на вампирот да 
се дообликува на крилата на народната имагинација и да ја достигне  

 
времето на „крајот“, односно губење на „втемелената разлика помеѓу животот 
и смртта“ (Аврамовска 1999: 101). Токму оваа карактеристика на цикличноста 
е втисната во приказната за вампирот како „игра со времињата“, како 
„ухронија на паралелните светови“ (Урошевиќ 1988: 181–195). 
2 Имајќи ги предвид согледувањата за „преслекувањето“ на усноста во 
писменост, патот на митот како раскажувачки образец, кој подоцна се 
втиснува во уметничкиот дискурс, особено во книжевниот, солидно може да 
се следи токму преку митот за вампирот, преку неговата метаморфоза и 
трансформација од религиски во фолклорен, а потоа во книжевен и во друг 
уметнички облик. Митскиот лик на вампирот сведочи за капацитетите со кои 
располага една „усна историја“, а кои можат да ѝ обезбедат процес на 
суптилна „травестија“ во „рувото“ на уметничката книжевност (Аврамовска 
1999). 
3 Безвременоста на митската фигура за вампирот е конципирана врз процесот 
на метаморфоза во кој уснораскажувачката компонента се одликува со 
константност. Превезот на магиското, на сакралното, се префрла врз 
фолклорното, а потоа врз уметничкото, потенцирајќи го трансферот на 
руралното во урбано, или „варварското“ во цивилизирано, или на натуралното 
во културно, во историско-социјална смисла. Притоа се потврдува кодот на 
усноста, „структурата на паметењето“, која се дефинира преку: 
повторувањето, ритмичкиот говор, нарацијата, паратаксата и „различните 
видови на нивното појавување и комбинирање“ (Аврамовска 1999: 47). 
4 Според Лиотар, „народните приказни самите по себе поседуваат авторитет, 
та не подлежат на потребата за нивна авторизација“ (Аврамовска 1999: 52). 
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критичната точка кога ќе стане „заложник“ на „перформативната 
синтакса или паратаксичноста на усноста“ што го воведува митот, од 
друга страна, во т.н. „наративно знаење“ на Лиотар, односно во 
перформативноста на денешниот јазик (ibid.). 

Во рамките на македонските искуства во проучувањето на 
митската и фолклорната фигура на вампирот, според Танас 
Вражиновски и Лепосава Спировска (1988: 98), „ликот на вампирот во 
македонските верувања и во усната проза... е еден од најнепрочуените 
демонски суштества, како од етнолошка, така и од фолклористичка 
страна...“ (Ib.: 5). Првите записи за вампирите во Македонија се смета 
дека ги направил познатиот македонски собирач на усното творештво 
Марко К. Цепенков. Верувањата и митските преданија за вампири што 
ги запишал тој, се објавени во 1972 година, од Институтот за фолклор 
„Марко Цепенков“, во Скопје, во деветтата книга од Цепенковото 
собрано творештво, под наслов „Народни верувања. Детски игри“5. 
Сепак, опстојува констатацијата дека вампирот како карактеристично 
демонско суштество многу малку е проучуван во македонската 
фолклористика и етнологија, а особено во областа на етимологијата. 
Извесни проучувања на македонски терен, главно, се направени од 
странски истражувачи, и тоа од соседните балкански земји. Така, меѓу 
двете светски војни, проучувања на преданијата и верувањата за 
вампири на македонска територија биле направени од српскиот 
проучувач Тихомир Ѓорѓевиќ, кој, своите сознанија, ги објавува во 
книгата „Вештерките и вилите во нашето народно верување и предание 
– Вампирот и другите суштества во нашето народно верување и 
предание“6. Во осумдесеттите години на 20-тиот век, во Бугарија, се 
објавуваат македонски преданија за вампири, собирани од пиринскиот 
дел на Македонија7. Меѓу собраните македонски народни приказни од 
Верковиќ, исто така, се среќаваат и приказни со мотиви за вампирот 
како, на пример, приказната под бр. 80, со наслов „Оживеан мртовец“. 

 
5 Записот „Вампир во Крушово“ прикажува женски вампир (вештерка) со 
способност да го напушта гробот од едно дупче и пак да се враќа во него; 
„Мртвиот маѓосник“ (бр. 29); предание за вампири под бр. 43 раскажано на 
разлошки говор – за преобразбите на караконџулот (назив за вампир во 
западните делови на Македонија); турска приказна собрана од Битолско, с. 
Кременица – мотив: брак со вампир итн. (Тренчовска 2012).  
6 „Вештица и вила у нашем народном веровању и предању – Вампир и друга 
бића у нашем народном веровању и предању“, објавена во Белград, во 1953 
година. 
7 Се мисли на „Сборник за народни умотворения и народопис, Народна проза 

од Благоевградски окръг (нови записи)“ LVIII, л. Даскалова, Д. Добрева, И. 
Коцева, Е. Мицева, София, 1985, 376–381 (Вражиновски и Спировска 1988: 6). 
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Според проучувањата на Вражиновски и Спировска, кај 
Македонците постојат различни називи за демонот вампир: вампирин 
(Гевгелиско), вопер, гробник (Охрид), вопир (Преспа) и сл. Се смета 
дека меѓу суштествата вампир и гробник има извесна разлика, но сепак 
се работи за многу слични демонски суштества (Вражиновски и 
Спировска 1988: 8)8. Од мноштвото записи за словенскиот период 
можат да се изведат извесни податоци за тоа, како и дали митот за 
вампирот опстојувал и се пресоздавал во контекст на историско-
општествените процеси и движења во средниот век.9  

При предложената класификација на преданијата, во 1963 
година, во Будимпешта, од страна на Sagenkomission, преданијата за 
натприродните суштества и сили (митските преданија) се 
класифицирани во трета група, а под точката в) – преданијата за 
„нечисти“ места и вампири. Оваа класификација на преданијата за 
вампирите не претрпела измени и при ревидирањето на направената 
класификација, во 1965 година, во Москва, на Конгресот на 
антрополози и етнолози (Вражиновски и Спировска 1988: 10). 

Во македонската фолклористика, митските преданија за 
вампирите бележат една иреверзибилна трансформација. Наместо да го 
следат редоследното и вообичаено преоѓање на меморатот во предание 
(преку преодните фази на хроникат и потоа фабулат), се случува 
обратен преод: од предание во меморат. Најверојатно, раскажувањето 
на дејството во прво лице сведочи за популарноста на мотивот за 
вампирот и желбата на раскажувачот да се соживее со настаните и 
ликовите во еден поинаков свет од вообичаениот, а притоа да доживее 
нешто несекојдневно и да ја премине границата меѓу реалното и 
имагинарното. 

 
8 Мошињски и Брикнер се децидни во своите проучувања дека називот 
вампир се проширил кај другите балкански словенски народи токму од 
Македонија, а потоа и во Европа (повеќе достапни аспекти за лингвистичка 
анализа на мотивот: Нолевска 2013: 34–39).   
9 Кон овие записи се придружуваат и записите од Несторовата хроника од XI 
век, како и од Душановиот законик, во кој, според членот 20, била предвидена 
казна за оние што ископувале и спалувале трупови на умрени луѓе, на пример: 
Raspopiće se pop. Spaljivanje pokojnika zbog verovanja naroda u vampire bilo je 
zabranjeno još u 14. veku, Dušanovim zakonikom. „Kad se desi da se ljudi iz 
grobova vade te sažižu, ono selo koje bi to učinilo platiće vraždu a raspopiće se pop 
koji je došao na to, navedeno je u ovom zakoniku“ [„Glas javnosti“ 
d.d.Vlajkovićeva br. 8, 11000 Beograd, Jugoslavija. Sreda). U selu Kisiljevu 
razotkrivaju misteriju prvog srpskog vampira. Pera svrgnuo Savu Savanovića. 
Slučaj povampirenja Petra Blagojevića i devet misterioznih smrti „desio se“ ranije 
od čuvenog vodeničara iz Valjeva. 
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Како запишувач на македонски народни приказни за вампири да 
го споменеме и Кирил Пенушлиски кој во Зборникот посветен на 
народната култура на Македонците од Егејска Македонија објавува 
низа приказни со мотиви за вампирот10.  

Во редот на македонските фолклорни проучувања поврзани со 
мотивот за вампирот значаен е трудот на Зоранчо Малинов, со наслов 
„Посмртните обичаи во брегалничката област“, низ чии страници 
индиректно може да се дојде до одредени информации, кои го 
докоснуваат овој мотив во народните преданија од источните предели 
на Македонија (Малинов 2001: 181).    

Според македонските преданија, вампирите можат да се поделат 
во две групи: добри и лоши, а според нивната дејност, откако ќе се 
појават во светот на живите, во групата добри вампири се вбројуваат: 
вампирот домаќин, вампирот касап и вампирот животно, а во втората 
група: вампирот штетник и вампирот сопруг или сексуален партнер 
(Вражиновски и Спировска 1988: 19–20). Ваквата условна поделба 
укажува дека при проучувањето на вампирите како специфични 
митски суштества се случува меѓусебно прелевање на повеќе 
семантички рамништа: етнографското, фолклорното, географското, 
религиозното, прагматичното – лекувањето со помош на народната 
медицина, итн. Опскурноста како атрибут на митолошката фигура на 
одредени божества (и понатаму, суштества) произлегува од нивната 
поврзаност со подземниот свет11.  

Вампирот кај балканското население претставувал вистински 
извор на страв. Како ноќен подземен демон, тој се одликува со 
натприродни особини, каква што е, на пример: способноста да се 
претвора во разни животни, да се движи со голема брзина, да поминува 
низ сите препреки, „освен преку вода и трње12“. Според Чајкановиќ, 
вампирот првобитно „припаѓал кон едно семејство (и тоа сфаќање било 
мошне древно), а потоа кон една потесна локална заедница, од каде 
што потекнува и верувањето во Скопска Црна Гора дека вампирот 
обично им досадува на членовите на своето семејство; како и 
верувањето дека ’вампирџијата‘ (оној што ги убива вампирите) мора да 

 
10 Мара и вампирот, приказна бр. 25; Вампир и момиче, приказна бр. 26; 
Момата и караконџулот или Што мислиш другому, ти дохожда на главата, 
приказна бр. 27 (Тренчовска 2012). 
11 Нивното царство е црно и мрачно и, според тоа, нивниот надворешен изглед 
кореспондира со средината во која опстојуваат тие. 
12 Оградување со трње или капинови гранки, е доволно како превентивна 
мерка, а доколку се боцне на нив, вампирот ќе биде уништен (Вражиновски и 
Спировска 1988: 29–30, 41, 74–75), застапено во преданијата со бр.: 12, 29, 56. 
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биде странец, дојденец“ (Чајкановић 1973). Вампири стануваат 
нечесните, непримерните луѓе, алчниците, крадците13.  

Народните обичаи, кои се практикуваат по смртта, исто така, се 
поврзани со верувањето за постоење на живот и по неа, ако не во 
материјален, тогаш во духовен облик. Границата меѓу животот и 
смртта е потцртана и засилена со недовербата меѓу двата различни 
света меѓу две категории: живите и мртвите. На пример, на 
погребување се оди по еден пат, а се враќа по друг, со цел, доколку 
душата на покојникот сака да се врати назад, да се збуни. Со истата 
цел, по нечија смрт, во куќата се преместуваат предметите, се менува 
облеката, се пушта коса и брада, и тоа е еден вид прикривање со кое се 
настојува да се предизвика забуна. Ова важи и за облекувањето 
црнина, што може да се поистовети со преоблекување, маскирање.14 
Луѓето настојувале да се заштитат од можното враќање на мртвите, 
така што некои обичаи, иако радикални, и денес опстојуваат во некои 
балкански краеви (на пример, во источните балкански региони, 
мртовецот се пробива со игла во челото или во папокот15 – во 
македонски преданија за вампири, во образот или во горниот дел на 
ногата). Верувањето дека глоговиот колец е еден од најсигурните 
начини да се онеспособи вампирот, опстоило до ден-денес16. За 
вегетативната душа се вели дека е поврзана со крвта.17 Оттука 

 
13 Но, и чесен човек може да се повампири ако, преку неговото мртво тело 
прелета птица или ако помине мачка, или некое друго животно; или човек што 
умрел без да се запали свеќа за него, оној што не е окаден со темјан, оној што 
бил убиен од гром итн. Значи, да се повампири може секој човек. Кај народот 
постојат разни називи за луѓе, кои „оживуваат“ по смртта и стануваат опасни, 
особено оние што умреле со насилна смрт или оние што умреле незадоволни 
од животот на „овој“ свет. 
14 Кај некои примитивни племиња, на пример, по убивање на непријателот, 
над неговото мртво тело убиецот се мачкал со боја по лицето за да не го 
препознае душата на непријателот (Чајкановић 1973. „Убивање вампири“). 
15 Видете во Преданието бр. 41 и 48 (Вражиновски и Спировска 1988: 55–57, 
65–68). 
16 Сепак, според Чајкановиќ, со прободувањето со колецот, вампирот не може 
засекогаш да се убие. Постаро е верувањето кај балканските народи дека 
глоговиот колец само го приковува вампирот за гробот и го спречува неговото 
излегување од него. Во овој контекст преовладува постарото верување за 
вегетативната душа, која не може да се уништи зашто е таа поврзана за 
срцето, крвта и сите други делови на телото, така што таа ќе остане активна сè 
додека телото сосема не се распадне и од него не останат само коските, кога 
душата, конечно, ќе се пресели во царството на мртвите. 
17 „Зашто душата на секое тело е во крвта негова и им реков на синовите 
Израилеви: не јадете крв од никакво тело, бидејќи душата на секое тело е во 
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произлегува и потребата на вампирот за крвопиење, што кореспондира 
со настојувањето тој да го задржи единството меѓу душата и телото, 
кругот што е прекинат со смртта.  

Ако, како подлога, се земе словенскиот фолклор, тогаш 
митолошкиот лик на вампирот располага со широк дијапазон на 
компоненти, кои варираат и територијално. На балканските простори, 
каде што се населувале и егзистирале Јужните Словени, причините за 
трансформацијата од човек во вампир се бараат во прекинатиот ритуал 
за време на погребувањето, додека кај источнословенските народи (но 
и во македонските верувања и преданија за вампири18) значаен бил и 
начинот на живот на покојникот и неговите лични гревови. На 
балканските простори или поконкретно според верувањата во вампири 
на територијата на Македонија (според Вражиновски и Спировска 
1988: 14), една жена може да се повампири и доколку почине при 
породување, или жените кои се занимавале со исцелување и 
вештерство19. Како специфично верување за повампирувањето, во 
Јужнобалканскиот Регион, во однос на другите словенски традиции, се 
смета идејата дека по смртта е критичен  четириесетдневниот период20 
по погребот кога може да се случи трансформацијата.  

Постојат универзални средства за да се направи вампирот 
безопасен. Превентивен е концептот според кој треба строго да се 
почитуваат правилата и ограничувањата за време на погребниот 
ритуал. Друго превентивно средство е на гробот да се посее див афион 
или просо. Се верува дека починатиот не може да се врати во домот сѐ 
додека не го собере и последното посеано зрно на гробот. На првите 
знаци за повампирување е неизбежно уништување, кое, исто така, 
подложи на ритуален протокол. Се отвора гробот, се сече главата на 
мртовецот и се става меѓу неговите нозе или се врти телото со лицето 

 
крвта негова, секој што ќе ја јаде, ќе се истреби“ („Свето писмо на Стариот и 
на Новиот завет“ 1991: 17, 136). 
18 Видете: Вражиновски и Спировска 1988: 98. 
19 „За жените се верувало дека почесто се повампируваат гледачки и бајачки..., 
исто така, и леунките ... ако умрат... можеле да се повампират... Вампир можел 
да стане, исто така, и ерген...“, па дури и поп (Костурско) (Вражиновски и 
Спировска 1988: 14). 
20 До четириесеттиот ден, тој е невидлив (плǎтник), а потоа неговата душа се 
трансформира во тело без коски (бугарски, самсомолец), а потоа 
трансформацијата продолжува со растење на коските и претворање во вампир 
(Levkievskaja 1997: 9): „На шестата недела се вика поп за да ја отпее душата. 
Ако во моментот на отпејувањето душата е во гробот, тогаш не постои 
опасност да стане вампир или гробник, а ако не се наоѓа во гробот, таа 
засекогаш се претвора во вампир или гробник“ (Вражиновски и Спировска 
1988: 7). 



 

 

Македонски фолклор бр. 82, стр. 243–252 

 

250 

 

надолу и повторно се погребува. Според јужнословенските или според 
балканските верувања уште се смета дека: лукот, крстовите, глогот, 
тратот, кременот се превентивни предмети за заштита на луѓето од 
упади на вампирот во нивните куќи. Исто така, се применувале 
ритуални активности, како на пример: кадење со темјан21, поп или 
владика да отпеат молитва22 итн. 

И покрај значителните разлики во верувањето во вампири кај 
одделни балкански народи, може да се разликува едно „јадро“ на 
обрасци и верувања репрезентативни и препознатливи за овој 
митолошки лик. Не може да се каже дека балканските верувања за 
вампирите се хомогени, туку дека тие варираат. Словенските верувања 
за „мртвите скитници“ во балканската варијанта претрпеле силно 
влијание и од други митолошки елементи, така што била создадена 
балканската верзија, која подоцна претрпела извесна стандардизација. 
До вакво сознание се доаѓа и кога се врши компарација на балканската 
со другите словенски традиции, како на пример, источната. Но, 
јужнословенската варијанта на овој лик покажува и најголем број 
дијалектни карактеристики, што може да се разгледува во друга 
подробна лингвистичка и етимолошка анализа. 

На крајот на овој труд (а почеток за многу други трудови што би 
го поставиле мотивот за вампирот на разгледување од различни 
аспекти) може да се навести дека вампирот, како мотив и лик преземен 
од фолклорното творештво, дијахрониски прераснува во метафорична 
структура со чие моделирање и редизајнирање се навлегува во сферата 
на рефлектирањето на низа: општествено-социјални, политички, 
културни и културолошки процеси, на локално и на глобално ниво, во 
рамките на современиот општествен строеж. 
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MACEDONIAN AND BALKAN MYTHOLOGICAL AND FOLKLORE 
MOTIVES ABOUT THE VAMPIRE 

Nikolinka Nolevska 
Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje 

Summary 

The different aspects in the analysis of the vampire motif, within the Balkan 
and Macedonian folklore chronotope, in the cultural memory, can reach the 
“childhood of humanity”, inscribed in mythology, in tradition, in the collective 
genesis, i.e. folklore. One of the attempts is to follow the cultural process of 
transformation of the character of the vampire, from folklore to literature. The 
power of myth to be a central shaping force of literature is highlighted, through the 
persistence in folk works, whose narrative and authoritativeness are sufficient to 
follow the mythical figure of the vampire as it transforms on the wings of popular 
imagination. 

Ancient beliefs and cults are connected with the iconography of the vampire 
within the collecting activity and creative written word of the treasurer Marko 
Cepenkov, in his recorded beliefs and mythical lore about vampires, as well as more 
widely, in the activity of other Balkan collectors of folk literature, as well as  
folklorists.
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