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Апстракт: Пред чинот на породување, жената се изолира од средината, 
а нејзината состојба се држи во тајност. Најмногу се стравува да не стигне 
веста до ушите на некој злокобник, што може да го блокира породилниот чин. 
Добронамерниците ќе испратат ишарет во вид на некој дел од облеката, кој во 
моментот го носат на себе. Жените се породуваат во стоечка или клечечка 
положба. Им помагаат традиционални акушерки-бабици, кои немале 
медицинска подготовка, но некои од нив биле со големо емпириско сознание. 
Неретко се и сами, плашејќи се од појавата на т.н. квазибабици, а и поради тоа 
што нема кој да им помогне или сѐ се случува со секавична брзина.  

Кога породувањето оди потешко, се преземаат низа обредни дејствија: 
се спушта јајце низ кошулата на родилката, родилката пие вода од десниот 
чевел на мажот, се удира и се префрла капата на мажот над главата на 
родилката, се удира родилката со совалка, бабицата ја протрива родилката со 
скутината по телото и ѝ дава да се напие вода од нејзината уста, ја плука, ја 
носи од ќош на ќош да ги бакнува аглите, ја тркала во ќебе, се моли на Св. 
Богородица, но нема да бара помош од сопствената мајка. Најмногу се мачеле 
децата, чија мајка, во бременоста, работела со ортоми. Затоа и се раѓале 
новороденчиња со папочната врвца околу вратот, други излегувале со нозе, а 
некои пак свртени со задникот. Папокот се сече исклучиво со срп, а многу се 
внимава каде ќе заврши постелката и кошулката, на која ѝ се придава 
мистична моќ. Остатокот од папокот мајката го чува цел живот. 

Клучни зборови: породување, родилка, бабица, папок, новороденче 

Жената кога ќе почувствува дека детето тргнало на пат, 
односно жената кога ќе добие породилни болки или ќе пукне водениот 
меур, таа се изолира од средината. Породувањето во најголем број 
случаи се одвива во домот, но се случувало да се породи и на нива или 
по пат, зашто бремената жена е постојано ангажирана работно: ,,Од 
жетвата стрината ја пратиме. Патки, после чичо ми отиде, провери у 
некоја нива да не е родила. Кој ќе те остае дома да седеш у тоа време“ 
(ЛТИ, ЦД 1, инф., С. М.). Во овие случаи и не може да се зборува за 
некоја поголема изолација на родилката бидејќи породувањето е 

 
 Изјавите на информаторите ќе бидат ставени во наводници, а со италик ќе 
биде означен делот од реченицата, каде што цитираат нечија изјава и зборови, 
кои означуваат карактеристични поими за односниот ареал. Во загради ќе 
бидат ставени зборови или само букви за дообјаснување на изјавата. 
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вршено на очиглед на сите: „има у Мечкуевци жена, ние како деца 
видоме, на нива се е породила, пресечат му папче таму, самоучки“ 
(ЛТИ, ЦД 8, инф., Р. Ј.). Овие деца ги именуваат како истресоци,1 
таква му била судбината, на нива или по пат да се роди: „истрешоче 
било, на пат и си го породе и си го донесе у пешкир, та дома“ (ЛТИ, 
ЦД 4, инф., И. Р.). 

За осамостојување, во вистинска смисла на зборот, може да се 
зборува само кога породувањето се врши во домашни услови. 
Породувањето се врши во две простории: сојата, соал’ко, каде што е 
огништето и што претставува простор наменет за домување на луѓето 
или во пондилата, просторија каде што се чува крупниот добиток: 
коњи, магариња и волови. Овие две простории, од која сојата е со 
малку повисок под, меѓусебно некогаш се одделени со плет или ѕид со 
врата, но најчесто со камено ѕитче, високо најмногу до 50-ина 
сантиметри: „Сојата е повисока малку, подѕидано ѕидче со камен, на 
едната страна е пондилата, навака е соал’ко, у пондилата, там е 
потопло, кај добиците, там потпалат огин, там се породе“ (ЛТИ, ЦД 6, 
инф., Ц. М.). На овој начин митско-обредниот код се доведува во врска 
со природноста, односно да дојде до магиска поврзаност на жената и 
животните, кои го прават тоа со голема леснотија. Од културната сфера 
се трансферира во категоријата природа, а митско-обредниот код ќе 
кулминира во чинот на породувањето (Ристески 2005: 149). 

Чинот на породување, доколку може, се држи во тајност и од 
домашните: „епа оти мислат, да не се маче ногу“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. 
М.). Ако нема никој друг, ќе му каже на сопругот да ја викне бабицата, 
ама и тоа ќе биде шифрирано, да не може да разбере зошто всушност ја 
бара оваа услуга од него: „Викам му (на сопругот): оди викни ја баба 
Рилка, нешто не ми е арно и на него не му расправам шо е работата“ 
(ЛТИ, ЦД 7, инф., Т. Г.). Доколку и дознаат, сите се посветени на 
обврските и се однесуваат како ништо да не се случува, за да не 
предизвикаат сомнеж кај соседите: „викат: ега да ѝ се запрече, да не го 
роде, да нема повлака (пород) по ни(в), е-е-еј, има секаков народ“ 
(ЛТИ, ЦД 6, инф., Ц. М.). 

Стравот најмногу постои случајно да не се анимира некој од 
душманите, кој не е благонаклонет на новиот семеен член кој ќе донесе 
радост во целото семејство: „Има баксуз луѓе, главата ќе ти ја 

 
1 Терминот истресок кај Овчеполците се користи и за ословување на 
последното родено дете на мајката (Стойнев 2006: 145) најчесто ако разликата 
со претпоследното е неколку години, а се породува при крајот на нејзиниот 
фертилен период (лични сознанија). 
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скинат*… Tоа било тешко ногу да те разберат комшиите, ногу ќе се 
муче жената. Ако те сетат, па ќе те наслушуат, има таквија, викаше 
свекрва ми: вај-вај, да не те осете некој“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. М.). За 
да не разберат соселаните, еден од домашните се преправа дека е болен 
или повреден и оди да бара помош од кај бабицата. Таа откако ќе 
дознае за што се работи, ја испраќа „повредената“ на главната врата, а 
таа по заобиколен пат, скришно, оди кај родилката: „Врзат ѝ на етрва 
ли, золва ли, една крпа на окото, ѓоамити ја болело окото и ќе иде кај 
таа жена, да видела шо ја боле окото и ќе каже: бабо, снаата наша 
треба да се породе... и она: бегај си ти накај дома, ја(с) по ѓерено 
(земјоделски површини – Т. Р.) ќе дојдам от’д... И дојде, скришум 
улезе за да не ја видат, ако ја видат ќе и(м) текне, знаат бремена жена 
дека има“ (ЛТИ, ЦД 7, инф., Т. Г.). Ако некоја случајно дознае или ја 
види трудницата пред породување мора да испрати некаков нишан, 
нејзина ткаенина, да се затрие со неа родилката, зашто во спротивно 
многу ќе се мачи и не ќе може да се породи: „ако ја видеш ко(ј)а те е 
видела, да донесе или шам(ив)че или крпче откај неа, пешкирче да даде 
и со тоа да ја зат’рлаш така жената да се породе, иначе нема да роде“ 
(ЛТИ, ЦД 7, инф., Т. Г.). 

Ист ефект има и ако се види бабицата како оди во куќата на 
родилката: „.к’д гу повикат бабицата, ако гу некој видел, ќе му земат 
шамија, да гу потчукнат родилката, полазо да не му е лоша, повечко ќе 
се маче родилката, не можела да се породе бргу“ (ЛТИ, ЦД 8, инф., Р. 
Ј.). Колку е моќна телепатијата што се остварува од оној што ја примил 
информацијата до оној за кој се однесува е и верувањето дека доколку 
некој случајно дознае, а не оствари визуелен контакт, мора да испрати 
нешто нејзино што во тој момент го носи на себе, во спротивно 
родилката се соочува со исти последици. Некоја сосетка дознала преку 
сопругот дека се породува, бидејќи морал да ѝ каже, барал услуга од 
неа да му го позајми автомобилот од синот за да ја води на лекар. 
Возилото било расипано, но таа се сетила дека веќе ѝ е кажано и 
морала превентивно да интервенира: „.шам(ив)чето го разбрадила од 
главата: ја овоа шам(ив)чето на снаата да го дадеш... и он ми го 
донесе, иначе ш(т)ом ќе ѝ текне, не можеш да породеш“ (ЛТИ, ЦД 7, 
инф., Т. Г.).   

 Во сите овие случаи, шамичето или некој друг дел од облеката 
од оној што дознал ја има улогата на медијатор, посредник со 
родилката, а за да биде „впиена“ информацијата мора да се затрие со 
него, односно да се оствари физички контакт. 

 
* Под ова се подразбира дека толку многу ќе ја урочат, што, со денови, ќе ја 
боли главата. 
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Чинот на породување родилката може да го оствари сама, со 
свекрвата или со некоја друга искусна жена од семејството и 
соседството или со помош на специјализирано лице за ваква дејност, 
бабица. Во првиот случај родилката ги прави сите потребни 
подготовки. Пали оган, загрева вода, подготвува пеленки и распостила 
слама. Информаторката, која била на возраст од 14 години ја гледала 
својата мајка при породување на нејзината најмала сестра: „стана, сама 
запали огин, пред тоа спрема сѐ, пеленки, од кошули исцепила, 
искинала пешкири, оздол турила слама, послала еден пр’тал, да не 
падне, па да се утепа детто на главата. Стоечки, нагоре облечена у 
елек, кошула собрала, за јаслите се фана, потклекна, оно испадна, 
готово и за кратко време, вау-вау (плаче детето), вика: оди бре човеку, 
стрина нека дојде... И после дојде бабица, она при бабица не е раѓала“ 
(ЛТИ, ЦД 6, инф., Ц. М.). 

 Жените во с. Арбасанци се породувале сами зашто имале 
вкоренет страв од појавата на т.н. квазибабица, со многу мали 
акушерски познавања, а резултатот од нејзиното експериментирање и 
лажно претставување бил трагичен: „Имало некоја у Сарчиево, 
Бошњаќинка (Босанка)2 била, бркала у неа, бркала, божем три биле. 
Двете се родиле, викала: има и трето. Бркала унатре, скинала ѝ 
цревата… жената умре, па после едното дете умре, сал едното остане. 
Народо од тоа се плашеше, нејќеше да вика бабици. Мајка ми била 
уште девојка, на таа жена тоа коа ѝ се десило и затоа она нејќеше да 
вика бабица, како ми е, вика, Господ пишал – така ќе биде. Ако пишал 
да останам жива – ќе останам, ако пишал да умрам – ќе умрам… да 
не бидам како таа, да го остаам сирак по мене, кој ќе го чува утре, 
туѓо дете никој не чува“ (ЛТИ, ЦД 6, инф., Ц. М.). 

Меѓутоа, не секогаш породувањето се одвива како што се 
посакува и е неопходна интервенција на искусна жена, бабица, која 
преку вербална комуникација со силите од „оној свет“ и со обредни 
дејствија, ќе го насочи процесот во правилен тек. Во секое село имало 
по некоја таква жена што била повикувана кога состојбата е вон 
контрола. Имале напластено искуство и иако неписмени, неуки и без 
некои солидни медицински познавања, знаеле точно што треба да се 
направи во дадена ситуација: „секоја со потежок пораѓај, неа ја викаа, а 
не беше ни учена, така од свое знање“ (ЛТИ, ЦД 2, инф., И. М.). 

 
2 По Берлинскиот конгрес (јуни–јули, 1878 г.) Босна потпаѓа под 
австроунгарска власт, а Македонија сѐ уште е во составот на Отоманската 
Империја. Тогаш некои семејства бегалци од Босна (Турци или население со 
исламска вероисповед, познати под името Маџири, Мухаџири) биле населени 
и во Овче Поле (Малинов 2001: 19). Тие, до крајот на првата половина на XX 
век, целосно ќе се иселат во Турција. 
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На родилката најнапред ѝ се провира живо јајце низ кошулата, 
кое треба да падне и да се скрши: „пуште ѝ јајце, да пљусне“ (ЛТИ, ЦД 
3, инф., Г. Љ.). Јајцето е симбол на периодична обнова, на повторно 
раѓање, праисконскиот извор на живата материја, а преку оваа 
постапка се настојува да се стимулира породувањето по пат на 
имитативна магија (Стойнев 2006: 360–361). Јајцето ја симболизира и 
сигурноста, но животот тежнее да се извлече од таа слатка сигурност. 
Пилето ја крши меката и топла обвивка, а детето ја напушта утробата. 
Додека е внатре, тоа е слично на конформист, кој ужива во својата 
приватност во домот, за одеднаш да се трансформира во авантурист, 
занесен од предизвикот што го нуди надворешниот свет (Chevalier и 
Gheerbrant 1983: 215). 

Обредните дејствија продолжуваат со пренесување на животната 
сила на бабицата врз родилката преку водата и тоа од уста на уста, која 
има медијаторска функција: „Ко(г)а ќе улезе она донесе у уста вода и 
ти гу даде на тебе да гу пог‘тнеш водата, од нојна уста у твоја уста, 
расплете го малку плетенката, ако имаш вазли, разврзе, раскопча све... 
она се моле: ајде ако е машко – овчáр, стап ќе ти дадат, при овци ќе 
те испратат, ако е женско – ќе т’кало, ќе прело... и воде те од ќош до 
ќош: баци тука, баци тука... ако докачеш ќе бацеш, шо ќе праеш... од 
мажо од опиноко водичка се напиеш“ (ЛТИ, ЦД 4, инф., И. Р.). Додека 
ги бакнува ќошињата, не смее да се обраќа на својата мајка, во стилот: 
леле, мајко или: оф, мајко, туку целата комуникација ќе ја сосредоточи 
кон името на мајката Божја: „ќе оде, ќе ги бацува и нејната мајка нема 
да ја спомиња, само ќе вика: света Богородице мајче“ (ЛТИ, ЦД 8, 
инф., Р. Ј.). 

Многу се внимава, сѐ што носи родилката да биде одврзано и 
раскопчано: „шо си се врзувала, ќе ти одврзе, пешкир, огртач, ѕуница, 
копчиња, побргу да бидело“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. М.). Плетенката се 
расплетува, но само до половина, а бабицата со полата ја допира за 
преку контактот да ја пренесе позитивната енергија од неа кон 
родилката: „расплете те до пола бабицата, со полата ја т’кне и: ајде, 
како полата, така брзо да биде“ (ЛТИ, ЦД 6, инф., Ц. М.). 

По пат на хомеопатија се пренесува и енергијата на сопругот, 
таткото, домаќинот врз неговата понежна половина, за, со здружени 
сили, да ја донесат на свет заедничката рожба: „капата3 се зима, да се 
потчукне родилката по телото три пути сос капата, брго детто да се 
породе“ (ЛТИ, ЦД 8, инф., Р. Ј.). Но, капата може и да се префрла 
преку главата на родилката од назад кон напред или доколку не е дома 
таткото, се удира со некој друг дел од неговата облека: „од назад на 
напред, земе ја, пуште ја доле, па(к)ја земе, до три пати или мажо ако 

 
3 Во Велешко се верува дека капата штити од уроци (Атанасовска 1991: 212). 
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не е дома сос алишта ударат гу по рамо, за да не го мислат“ (ЛТИ, ЦД 
6, инф., Ц. М.). 

Друг начин на хомеопатија е примената на совалката, односно 
родилката се удира со неа, па со имититавна магија треба да се пренесе 
нејзиното својство за брзо клавање преѓа при ткаење врз процесот на 
породувањето на детето: „сос совалката га потчукнуват, оти совалката 
ко(г)а го преврлеш, она брзо иде, натака-навака, кад ткаеш“ (ЛТИ, ЦД 
8, инф., Р. Ј.). 

На родилката ѝ се дава да се напие вода од десниот опинок на 
сопругот, преку што се чита и бинарната опозиција, десно-лево, во која 
десната има позитивна вредност на одење напред, за разлика од левата, 
која има спротивно значење (Неделковски 2003: 52). Водата во овој 
случај е медијатор на информацијата, меѓутоа таа има значајно место 
во магиско-обредните активности при породувањето и поради 
нејзиното силно лустративно дејство: „прска гу вода сос устата у 
лицето“ (ЛТИ, ЦД 8, инф., Р. Ј.). Во меѓувреме бабицата продолжува 
со изговарање на вербални формули, кои треба да го катализираат 
породилниот чин: „ајде златна Богородица нека те олесне побргу“ 
(ЛТИ, ЦД 5, инф., К. М.). 

Постои и квалитативна разлика од една до друга бабица. Не е 
секогаш доволно да се знае обредната практика и да се изговараат 
магиски формули. Потребно е воспоставување на вистинска 
комуникација со демонските сили, кои ја опседнуваат родилката. 
Информаторката сведочи за нејзиното искуство кога најнапред била 
повикана бабица со минимално искуство, па и ефектот од нејзиното 
присуство бил исто така безначаен: „Зема води ме по ќошиња таа 
првата бабица, да бацувам, да се молам на света Богоро(д)ичка, на 
овоа, на оноа, па ме тура у едно ќебе, гуцка ме, натака-навака, нема 
фајде“ (ЛТИ, ЦД 7, инф., Т. Г.). Тогаш тајно била повикана баба Рилка 
(на начин како што е наведен погоре), која до тој момент имала 
породено 110 деца и со нејзиното доаѓање запира профаното време, а 
собата восприема света димензија: „такá, фана се горе, па доле, на 
вратта (на надвратникот, па на прагот и со висок тон): шо сте се 
собрале мори виа тука, шо е овоа... и дојде, плукна ми вода у пазухата 
– и детто се роди.“ (ЛТИ, ЦД 7, инф., Т. Г.). Овој дијалог бабицата го 
води со сили од „оној свет“, зaшто во собата била родилката сама, а 
бабицата откако го оградила светиот простор со маркирање на горниот 
и на долниот дел од вратата, со заканувачки глас комуницира со нив, 
покажувајќи им го патот на надворнините да заминат од одајата. Но, 
бидејќи тие ја опседнуваат и родилката, ја користи апотропејската 
способност на водата, плукајќи во пазувите на родилката, по што таа и 
целосно е ослободена од демонските сили. Затоа и овие лица, со 
исклучителна моќ за брза и ефикасна интеракција со надворешните 



 
 

Трајан Ристовски – Обредноста поврзана со чинот на породувањето... 
 

119 

 

сили, биле високо ценети од традиционалниот човек. Очигледно е дека 
се обидела и друга бабица, која доследно се придржувала на 
востановената обредна практика, која се покажала како неделотворна 
без воспоставување на вербална комуникација. Отсуството на 
комбинаторика на двата обредни елементи не вродува со плод, исто 
како што и не може да се одржува врската само со поединечен субјект 
на хиперкомуникација, кој не е секогаш „достапен“. 

Родилката е под закрила на Св. Богородица, која доаѓа и ѝ помага 
при секое раѓање. Бабицата е само инструмент во „нејзините раце“. 
Кога некоја жена долго се мачи при породувањето, се смета дека Св. 
Богородица се задржала кај некоја друга родилка (Георгиев 2008: 342). 

 Од профан аспект или гледано од психолошка гледна точка, 
појавата на вакаемпириски „потковано“ лице влева самодоверба кај 
родилката, дека е во сигурни раце и тешко дека можат работите да 
тргнат во лош правец. Грчот на телото и агонијата на духот експресно 
исчезнуваат, а родилката се опушта. 

Бабиците не само што ги знаеле сите магиски формули што треба 
да придонесат за полесно породување, туку биле и подготвени физички 
и доста стручно да интервенираат во комплицирани ситуации: 
„Свекрва ми, на брат ѝ, имаше снаа и викнаа ја да иде тамока. Она 
вика: со г’з се раѓа, леле шо сум мука видела, само вика, растргам 
от’д, одов’д, додека да го подванам со прстите за ципите, подвана 
го, извлеко го, со г’з да се роде, удве дете“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. М.). 
Детето од вагиналниот отвор излегло со задникот и било преклопено, 
затоа и се вели удве дете, со значење од два ката или здиплено. Се 
случувало детето да се роди со нозете напред. За тие деца се сметало 
дека цел живот ќе немаат среќа: „со ногите ако се роде напред – 
несреќно било“ (ЛТИ, ЦД 8, инф., Р. Ј.). 

Според кажувањата на бабата на информаторката, која била 
бабица, најмногу се мачеле жените, кои, во текот на бременоста 
работеле со ортоми. Тогаш, на детето, околу вратот, му била замотана 
папочната врвца и многу тешко се справувале во такви ситуации: „на 
детто му се собирале туј, околу шијата ортомите, цревото (папочната 
врвца) тој она кажуеше, тие деца шо се уплетени со црева околе 
шијата, ортоми шо мотале и за тој жена бремена, ортома да не ваќа“ 
(ЛТИ, ЦД 8, инф., Р. Ј.). 

И родилката понекогаш практикува рационални решенија за 
олеснување при породување: „грее вода и туре котлето под неа и она 
озгоре стое натклекната над водата и си се држе за јаслите“ (ЛТИ, ЦД 
6, инф., Ц. М.). Исто така, добивале и практични совети: „тогај не ѝ 
давале да седат на гола земја, викале постилајте си, полесно детто да се 
породе“ (ЛТИ, ЦД 8, инф., Р. Ј.). 
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Кај доселените Шопи во Овчеполието нема специјализирано 
лице, кое би ја одиграло профано-обредната улога бабица и се бара 
жена, која има само лично искуство во породувањето: „немаше, такој, 
кој се згоди у куќата или свекрва или етрва или некоја стара баба“ 
(ЛТИ, ЦД 9, инф., М. С.). Бабицата (која сега баш и не е тоа во 
вистинска смисла на зборот) се повикува и кога мајката сама се 
породува, односно откако новороденчето ќе се роди. Овие должности 
не ѝ се доверуваат на свекрвата, а и таа се оградува плашејќи се да не 
биде обвинета доколку нешто се искомплицира: „Викат бабица, 
постара жена. Она, нејќе свекрвата, да не се случе нешто, па после да 
викат: те она намерно го утепа детто... Ставе ѝ кросно на родилката 
на стомао, она се притисне за да испадне последоко побрго“ (ЛТИ, ЦД 
6, инф., Ц. М.). 

Во минатото жените се породувале во стоечка или клечечка 
положба. Постојат локални разлики во врска со тоа дали детето при 
раѓање треба да падне на земја или да биде прифатено и оневозможено 
да го оствари првиот контакт. Во источните и во североисточните 
делови од Овчеполието се настојува детето да падне на земја, без 
разлика дали има бабица или некоја друга жена, која ќе може да го 
фати: „да се ване за нешто, породе го детто со главата у земјата, и да 
има бабица, па го оставе да падне“ (ЛТИ, ЦД 4, инф., И. Р.). Шопите, 
без исклучок, го практикуваат овој обичај, воопшто не стравувајќи 
дека може да се повреди: „падне, пљусне, тој најголемото к’д ми се 
роди падна носечки (на носот и челото)“ (ЛТИ, ЦД 9, инф., М. С.). Во 
централните делови на микрорегионот, како и во Штипско и во 
Велешко, се внимава детето да не се повреди и од истите причини се 
породуваат во клечечка положба, без да се придржуваат за нешто или, 
за секој случај, оздола се постила слама: „Ќе си клекнеш доле и ќе си 
го приванеш детто. Ако породеш стоејќи, детто ќе падне доле, ќе се 
утепа“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. М.). 

Затоа, пак, универзално е прифатено дека папокот на детето мора 
да се пресече со срп. Родилките, кои сами се породуваат, тоа го прават 
сами: „она сама со срп му го пресече попоко, српо сечел секави трави и 
не можела да се заразе“ (ЛТИ, ЦД 6, инф., Ц. М.). Ова е интересна 
констатација бидејќи најчесто на српот му се придава обредно 
значење, поврзан со магиското влијание врз напредокот на детето, 
односно мајката и детето се споредуваат со нива и жито, а употребата 
на српот значи и аналогно одделување на обредните субјекти, исто 
како житото од земјата (Јовановић 1995: 80). Меѓутоа, кога прашав 
зошто не се сече со нож или со ножица за стрижење овци, како предел 
во кој најмногу се одгледува ова домашно животно, ми беше 
одговорено дека со првиот се сече месо, а волната е од животинско 
потекло и лесно може да дојде до инфекција на мајката или на детето. 
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Пред да биде пресечен папокот, се врзува и убаво се стега. И 
овде постојат разлики во однос на обредниот предмет, кој ќе биде 
искористен за оваа намена: „oна (бабицата) си мереше там со прсти, 
тамо пупоко и врзе го, убаво го стегне да не дише, со конче црвено и со 
срп ќе земе ќе го пресече“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. М.). Папокот може да 
се врзе и со врвка изработена од црева од овца, која се користи и како 
основа за сновање на памук: „со коса или тетива правена од овчи 
црева, едно време ние сновееме памук на тие“ (ЛТИ, ЦД 6, инф., Ц. 
М.). На други места како обреден предмет се користат влакна од косата 
на мајката, а на постелката ѝ се дава да ја држи в раце, за да не се 
поврати: „со срп му пресече попочето, мере со фатка накај стомачето и 
го подврзе со косичка од нејната коса и ѝ го даде да си го држе мајката, 
да не се поврне последоко назад додека да си легне“ (ЛТИ, ЦД 4, инф., 
И. Р.). 

Обредното врзување на папочето во себе ја инкорпорира 
симболиката за креација на еден нов идентитет, нов живот, нов 
почеток. Врзувањето со косата од мајката треба да покаже дека таа 
врска иако е прекината и е создадена нова индивидуа, сепак, е трајна и 
мошне силна. Од правилното врзување на папокот зависи 
понатамошниот живот на детето (Филиповић 1939: 412). 

Бабицата, на некои места, не ја дава постелката на мајката да ја 
држи, туку трпеливо седи и чека додека да излезе: „дoдека не излезе 
последоко бабата седе, не ме остава, да не се врнал назад у жената и го 
фрлат некаде, не ѝ дават ни да го виде“ (ЛТИ, ЦД 7, инф., Т. Г.). 
Постелката заедно со кошулката и крвта од породувањето се собира и 
се закопува на некое помалкупристапно место во дворот: „однесе го 
там(у), закопа го, да не го јадат кучиња, свињи“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. 
М.) или пак, во буниште или ѓубре (Петреска 2000: 321). Може и да се 
внимава крвта да не тече на земја, па затоа се собира во леген и се фрла 
во буниште, каде што не се гази: „ста(в)ат лиген, тоа крвта шо истече у 
лигено да истече, да не истече на земјата и после фрлат ја у буништето, 
там никој не газе“ (ЛТИ, ЦД 7, инф., Т. Г.). 

Поделени се и мислењата во врска со тоа дали е убаво или е 
лошо детето да се роди со кошулка: „лошо било да се роде со кошулка“ 
(ЛТИ, ЦД 3, инф., Г. Љ.). Онаму каде што се верува дека е убаво да се 
роди детето со кошулката, нејзиниот средишен дел се подгорува и се 
прави отвор за да може да се протне главата на новороденчето. Потоа 
се става околу неговиот врат, нешто слично на мексиканско пончо, и се 
нарекува прожешка, со која е наметнато детето од раѓањето до првото 
капење: „после ко(г)а го избањат симнат му го и дигнат му го и заедно 
со попочето му го чуват“ (ЛТИ, ЦД 4, инф., И. Р.). Може и да не се 
прави отвор, туку само со кошулката го покриваат неколку пати, а 
потоа таа се суши и се чува за лекување: „протињаа го низ него ш(т)ом 
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се роде и таа кошула исушат ја и дигнат ја, за лек ја чуваа“ (ЛТИ, ЦД 6, 
инф., Ц. М.). 

Остатокот од папокот, кој останува на детето, се обложува со 
восок со конусна форма, која треба да го заштити од евентуални 
инфекции: „Тогај, напра(в)ат од восок, како калемче, озгоре повисоко, 
тоа шо му го ста(в)ат, оздоле, поплитко. Тоа му го ста(в)ат на пупчето 
и бањат го. И вода го е топила, па ништо не ги е фаќало. Недела ли, 
додека да зацелее, после – готово“ (ЛТИ, ЦД 6, инф., Ц. М.). 

По една, најдоцна до две седмици, папокот се суши и паѓа, но не 
се фрла, туку заедно со парче од „богородична погача“ што се остава 
до новороденчето, се чува за навек: „папочето у крпче го врзам и чувам 
си го, чувам и погачка шо са ми месиле ко(г)а се роде детто, оште 
чувам, ја и жени ги и внуци и параунуци (имам)... и оште ги чувам“ 
(ЛТИ, ЦД 7, инф., Т. Г.). 

Откако мајката ќе си има второ дете и од секое наредно 
новороденче, папочињата се заврзуваат заедно во јазол и се чуваат, за 
децата да останат сплотени цел живот и да нема кавги меѓу нив. Исто 
така, се зема пелената со која за првпат е повиено првороденото, со 
која за првпат се повиваат и неговите помали братчиња или сестрички 
и се чува сѐ додека се може (ЛТИ, ЦД 4, инф., И. Р.). Од поново време, 
од кога децата започнуваат да одат на училиште, постои обичај 
остатокот од папокот да им се пришива за облеката за да имаат успех 
во учењето: „Папчето ќе му го чуваш и ко(г)а ќе пошло у школо ќе му 
го зашиеш, да учило детто ногу, а викаше свекрва ми: у куќата, у некое 
дупче, бодни таму“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. М.). Може да се чува и сѐ 
додека не тргне на училиште кога му се дава за првиот училиштен ден, 
а на враќање се фрла во проточна вода, за така да му врви и 
образованието (ЛТИ, ЦД 2, инф., И. М.). 

На папочето му се припишуваат мистични својства. Затоа и треба 
добро да се скрие за да не дојде во раце на некоја жена што знае да 
прави црни магии и која може да го искористи да ѝ наштети на мајката, 
за таа да има полза: „имало некои правиле, за она да има деца, оваа да 
нема“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. М.). Преку соодветни магиски дејства со 
папочето жената може да го излекува својот стерилитет, но оваа 
состојба ќе се рефлектира врз мајката на детето и таа ќе ja изгуби 
репродуктивната способност.  

Се случувало, мајката која не сака повеќе да раѓа, доброволно да 
ѝ го отстапи папочето или папочињата од своите деца на жена неротка, 
за да биде искористен за оваа намена, односно во овој случај истиот 
обред може да се окарактеризира како позитивна магија. Меѓутоа, во 
северните делови на Овчеполието се верува дека во никој случај 
мајката не смее да го даде папочето на друга жена бидејќи, во тој 
случај, детето нема да напредува (Петреска 2000: 321). 
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Веднаш по породувањето бабицата го благословува 
новороденчето: ... големо да порасне, мома да биде, да преде, да ткае, 
да жнее, да копа... (ЛТИ, ЦД 4, инф., И. Р.) ... Да порасне голема, мома 
да биде убава, да ја сакат сите ергени, да биде домаќинка... Да биде 
ергенин, убав, личен, да го сакат сите моми... (ЛТИ, ЦД 7, инф., Т. Г.) 
„Ако е девојче – чорко, чорко, за мушко – кендо... ајде, баба да те 
повитка, да пораснеш големо, да ткаеш, да предеш, да бидеш 
домаќинка, да учеш школо... да бидеш овчар, воловар, орач“ (ЛТИ, ЦД 
5, инф., К. М.). 

На родилката ѝ се постила слама и едно килимче, кое ќе ѝ биде 
постела: „еден куп слама и едно п(а)рталче одозгоре, врле ѝ, седне 
жената, ако сака да си легне, туре ѝ еден п(а)ртал там до главата, 
навале се“ (ЛТИ, ЦД 4, инф., И. Р.). При крајот на периодот на 
гравидитет, жената се подготвува за да му обезбеди пелени за 
новороденчето: „искине кошули, од таткото, од неа, напрае пелени, за 
од надвор ис(т)кае, вунена пелена, крстачка шо ги викат сега, тогај ги 
викаа, повивалка пелена, повој сплете“ (ЛТИ, ЦД 6, инф., Ц. М.). „Од 
мајката пешкир ќе земат и со сиџим (подебела врвца), магарињата шо 
врзуват, ќе го врзе, ќе го повијат“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. М.). Обредно-
магискиот чин на повивање на детето може да се толкува и како еден 
од начините на воведување на детето од сферата на природна состојба 
во културната сфера, при што повојот го конотира првото симболичко 
значење: 

природа → повој → култура 

(Ристески 2005: 97). 

Откако ќе го повитка, бабицата ѝ го дава на мајката: „туре кош 
слама и врз него килимче и стават там да леже кај буџако, детто 
повиткат и туре го там да легне до неа“ (ЛТИ, ЦД 6, инф., Ц. М.). Во 
постудените денови за да се стопли ставале и кожуф: „кој нејќе слама 
донесат и друго, некој кожинки да ти држе топло, кожувче“ (ЛТИ, ЦД 
3, инф., Г. Љ.). Потоа се подготвува и некое јадење, за да може 
родилката да си ја поврати силата: „ќе ја средат да си легне, левусата, 
па ќе ѝ дадат нешто да се напие, па ќе ѝ напраат да јаде малку“ (ЛТИ, 
ЦД 1, инф., С. М.). Бабицата, првиот ден, најчесто не се дарува, а и 
доколку постои ваков обред, тоа е симболично – со крпа и сапунче, со 
оние со кои се измила и се избришала раце по породувањето: „крпа и 
сапунче ѝ дадат, она се измие и тие се за неа“ (ЛТИ, ЦД 2, инф., И. М.). 
Но, во секој случај ќе ѝ се приготви нешто за јадење: „само ќе апне 
првио ден набрзина“ (ЛТИ, ЦД 7, инф., Т. Г.) или, пак, свекрвта ќе 
приготви тиганици: „кафе ќе ѝ сварат, ќе забркат тиганици, ќе ѝ даат 
на левусата и на неа“ (ЛТИ, ЦД 1, инф., С. М.). 
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Интересен е и обичајот за објавување на новиот член на 
заедницата. Имено, бабицата кога си оди кон својот дом, ја носи 
скутината од родилката, со што премолчено, без вербални искази, 
соопштува каде е родено дете: „Бабицата пешкиро опаше го и излезе 
накај дома ко(г)а си оде и до вечерта си го тај пешкир носе, ако е ден, 
ако е ноќ, па(к), утрето го носе. Тоа го носе за да се знае дека се 
породила“ (ЛТИ, ЦД 2, инф., И. М.). 

По чинот на породување, сопругот, свекорот или некој друг 
машки член од семејството оди во црква да донесе мала молитва: 
„ш(т)ом се роде, одма оде по молитва“ (ЛТИ, ЦД 6, инф., Ц. М.). 
Молитвата е црковен обред за посредно прочистување на родилката и 
новороденчето. Во домот се донесува шише полно со светена вода, 
затворено со босилок, кој е задолжителен обреден елемент при секое 
капење на новороденчето до 40 дена: „У секоја банка ќе туре и ќе 
дотуре у шишето за да има до 40 д’на да се бања детто у таа вода“ 
(ЛТИ, ЦД 8, инф., Р. Ј.). Со оваа вода мајката се попрскува по градите, 
да не ѝ загине млекото, му ги замива очите на новороденчето – за од 
уроци, за кои намени се чува и ако остане по изминувањето на овој 
период: „Со тоа шо ќе остане, замесат го со пепелчичка, замесе, замесе, 
па врзе у крпче па дигне, ако нема мајката млеко, апнува (каснува) од 
пепелта и од пупето – да ѝ се повраќа (врати) млекото“ (ЛТИ, ЦД 4, 
инф., И. Р.). Некаде, пак, се смета дека мора да се потроши, па и да се 
дотура вода во истото шише: „нема да остане, мора да ја потроше, она 
притура у тоа шише, кај може четириесе дена да прокара сос него, 
сипне у банката на детто, она пиине, попрска се секое сабајле“ (ЛТИ, 
ЦД 6, инф., Ц. М.). 

Во зависност од разгледуваниот ареал, првото капење ќе се 
случи веднаш или најдоцна следниот ден по породувањето. Исто така, 
ако е родено во вечерните часови, првото капење ќе му биде рано 
наутро, а ако се роди во текот на денот, се капе по донесувањето на 
молитвата. Оваа задача ѝ е доверена на бабицата: „бањаше го бабицата, 
не ведн‘га, утрето, тај ден додека да се одморат мајката и детто, а 
утрето ќе дојде бабицата и ќе си го избања“ (ЛТИ, ЦД 2, инф., И. М.). 
Доколку нема свои работни обврски, бабицата може и да продолжи со 
оваа активност до седмиот ден по породувањето: „бабицата ќе го бања 
до седум д’на, а после мајката ќе си го бања“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. М.). 

Првото капење има големо обредно значење. Тоа е можноста за 
преземање на првите профилактички дејствија против болестите што 
ги напаѓаат новороденчињата. „Прв пат ко(г)а ќе го бањат детто, ќе 
турат пресна вода од чешмата. Ќе земе у едно крпче ќе туре пепел, ќе 
го врзе и ќе го туре у коритото. Ќе земе клинчиња, три од ѕидо, шо 
закачувале некои работи и три бардачиња – едно велешко, едно 
штипско, едно кумановско. И ќе ги бркне у коритото со дното, тие 
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бардачињата ќе бидат за од д’на. Клинчињата ќе бидат за од клинови, а 
пепелта ќе биде за од влакна. Ако е ритала мачка, турила си ја чиста, а 
после пепелта е пуна влакна ко(г)а ќе го одврзеш“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. 
М.). 

Ставањето на обредни предмети, клинчиња и бардачиња во 
коритото, каде што се капе новороденчето, е заради превенција. 
Клинови и д’на се болести, кои не можат веднаш да бидат 
детерминирани и првите симптоми ќе бидат видливи неколку дена 
подоцна. Од друга страна, ставањето пепел овозможува експресно 
дијагностицирање дали новороденчето има поткожни влакна и какво 
било поведението на родилката во периодот на гравидитет. Тоа не се и 
единствените болести за кои постои бојазливост дека може да им се 
подлегне. Покрај вкрстени клинчиња, обредната практика се 
надградува со ставање златна монета – лира или дубла, која ќе го 
штити новороденчето од жолтица: „стават злато, златна пара, лира, 
дубла – да не го ваќало детто ж’тица“ (ЛТИ, ЦД 8, инф., Р. Ј.). 

Еднаш во 40 дена детето треба да се искапе во корито во кое ќе 
се стават исушени коски: „до четириесе дена еднш’ка у коски ќе ги 
избањат... исушени, од некоја кокошка или шо ли било“ (ЛТИ, ЦД 6, 
инф., Ц. М.). За од уроци Шопите од с. Горобинци во коритото ставаат 
секира, а детето се полева со вода низ решето: „секира и низ решето 
водата го посипат, да не га фаќале уроци“ (ЛТИ, ЦД 9, инф., М. С.). 

Во намера да се влијае на идната телесна конституција, во водата 
се става сол, која треба да дејствува во правец на зацврстување на 
коските на детето: „сол една рука и водичка од молитвата и го 
избањат“ (ЛТИ, ЦД 4, инф., И. Р.). Ритуалните дејствија во оваа насока 
исто така може да бидат проширени со употреба на обредните 
елементи – јајце и свинска маст: „Молитва турат, сол, мас(т), јајце 
кршат. Јајце турат за уцврстување, солта, исто, за да му бидат цврсти 
коските, а мас(т) турат секој ден до 40 дена у водата – да му била 
кожата мазна“ (ЛТИ, ЦД 6, инф., Ц. М.). Употребата на: сол, јајце и 
маст при првото капење, но и во секое друго во наредните 40 дена 
може да се окарактеризира и како профана практика, која има 
впечатливо рационален карактер. Јајцето се разматува во водата и во 
комбинација со солта има својство да отстранува нечистотии, а на 
кожата ѝ дава сјај. Свинската маст е богата со олеински киселини, кои 
се многу здрави и за внатрешна употреба. Холестеролот во маста под 
влијание на УВ-зраците се претвора во витамин Де, значаен за 
апсорбција на калциумот. Со премачкување со маст по целото тело, 
откако ќе се искапе кожата, ја прави мека, еластична и го враќа 
нејзиниот природен тен, што значи дека има и естетска функција. Еве 
што вели една информаторка за капењето на новороденчето и 
третманот по бањата: „турааме солчичка, јајце ќе скапеш, ќе го 
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раскљумкаш така у водата, ќе го разматеш и ќе го избањаш. Од јајцето 
поубаво се исчисте детто, оти некое има гадно по снагата и оно од 
јајцето се исчисте. Ќе го извадеш, ќе го избришеш и ќе го намачкаш со 
мас(т) по снагичката, ќе го повиеш и ќе го стаеш да спие. Ко(г)а се 
разбуде, така, една ситна роса го облило, порозавело, да те е ќеф да го 
гледаш“ (ЛТИ, ЦД 7, инф., Т. Г.). 

Големо внимание се посветува и на водата во која се капе 
новороденчето при првото, но и во следните 40 капења. Водата и 
новороденчето се во магиска конекција. Правило е таа да се истури на 
место, каде што не се гази зашто доколку некој стапне врз неа, 
негативните својства од лицето ќе се пренесат и на детето. Ова посебно 
се однесува за лица болни, злобни и оние што се непријателски 
настроени кон неговото семејство: „Водата до четириесе дена у 
буништето ја фрлаа, дека не се газе. По дворо не смееш да ја лиснеш, 
секакви минат, а у буништето кој ќе газе, на ѕидо до шталата“ (ЛТИ, 
ЦД 7, инф., Т. Г.). 

Исклучок од ова непишано правило е верувањето дека лицата од 
овоземното не претставуваат некоја сериозна закана. Опасноста демне 
од „оној свет“ од суштествата што егзистираат во рамки на 
имагинарното и кои се на иста бранова должина со родилката и 
новороденчето, кои во оваа фаза битисуваат во светата реалност. 
Бидејќи, стреата на куќата е место на нивно прибежиште: „... надвор си 
го врлам у дворо, под стреата – не“ (ЛТИ, ЦД 3, инф., Г. Љ.). Исто така, 
постои разлика во ставовите, дали водата треба да се исипе на родно 
дрво или на неродно: „водата гу сипуваа све така у плот кај шо не се 
газе, не на родно дрво“ (ЛТИ, ЦД 6, инф., Ц. М.). Местото е тесно 
зависно од временскиот интервал и доколку новороденчето не е 
крстено, тоа е со многу послаб имунитет, затоа и водата се фрла во 
јаслите, каде што се става храна за добитокот: „Таа вода шо ќе го 
бањат детто до седум д’на, сал у јаслите ја турат, не ја врлат надвор. 
После како ќе го крстат, надвор водата ќе ја врлат, ама на суво да не е 
или на родно дрво или трендафил, да не ја газат“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. 
М.). Во согласност со ова верување е и обичајот, водата да се фрла во 
градина: „на крај се врла, у башчинка“ (ЛТИ, ЦД 1, инф., С. М.). Како 
последна варијанта е, да се направи посебно одлагалиште, кое ќе биде 
недостапно за сите: „врлат го настрана, дупка ископат и сѐ го там 
сипует у тој место, да не се газе“ (ЛТИ, ЦД 8, инф., Р. Ј.). Важен е и 
начинот на кој се истура водата од коритото. Таа не може едноставно 
да се фрли, туку се внимава да се исипе од страната на која при 
капењето му биле нозете на детето: „од каде му биле ногите“ (ЛТИ, ЦД 
4, инф., И. Р.). 

Првото капење е задолжително и за мајката, но не е временски 
ограничено. Таа може да се капе следниот ден кога и новороденчето, 
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кога се расчистува и просторот, каде што престојувала: „и мајката тогај 
се избања и тогај ја исфрлат сламата шо ја турат под неа“ (ЛТИ, ЦД 2, 
инф., И. М.). Во водата со која се капе родилката, исто така се 
практикува да биде ставено барем малку од молитвата: „туреш си 
ко(г)а се бањаш у твојта вода“ (ЛТИ, ЦД 3, инф., Г. Љ.), а најдоцна до 
третата вечер треба да биде целосно спастрена, искапена и облечена 
во нова и чиста облека: „мајката ја остават да одморе малку, уморна е, 
до треќата вечер треба да се избања“ (ЛТИ, ЦД 7, инф., Т. Г.). 

Општоприфатено е мислењето дека тркалезна глава е полична 
отколку долгнавеста – традицискиот естетски модел го налага тоа. 
Секое дете, при раѓање, има малку издолжена глава за полесно да 
излезе низ вагиналниот отвор. Корекцијата настапува веднаш по 
породувањето, но може и при првото капење. Отстранувањето на 
деформитетот и модификацијата, според вкусот на Овчеполецот, не е 
едноставен зафат и бара голема умешност и долгогодишно искуство. 
Потребно е познавање на посебни техники, кои ги практикуваат само 
емпириски обучени и вешти бабици: „мора да биде дл’гнавеста ко(г)а 
ќе се роде. Бабицата како топка постисне ја малку, напрае ја округла. А 
која не знае, ногу деца су(м) гледала, главата му дл’га, како 
краставица“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. М.). 

Моделирањето на главата е само почетната етапа или прва фаза 
од „оперативниот зафат“. За стабилизирање на извршената корекција 
се врзува шамивче, а потоа се продолжува и на коригирање на веѓите, 
носот, устата и вилицата, со што се заокружува „естетскиот“ третман: 
„Роди се детто ама измачи ме, беше помодрело у мене. Главата му се 
иширила така, па направи го, мека му е тогај главичката, она потстисне 
го, тркавалезна ја напрае и после му врзе едно шам(ив)че на главата, 
челото да не му е вака испуплено, веѓите му ги направе, фане го за 
носо, за муцето, за устичката, убаво да бидело детто, лично“ (ЛТИ, ЦД 
7, инф., Т. Г.). 

Според традициско-естетските стандарди детето треба да има 
долг врат. За оваа цел пак, при вадење од коритото, новороденчето сo 
двете раце се фаќа за вратот и се подига, а потоа се предава на мајката: 
„така (за вратот) га ване и ќе га изнесат од банката, да му биде дл’га 
шијата, да не е куса“ (ЛТИ, ЦД 8, инф., Р. Ј.). За да не му биде 
испупчено тапар’лесто челото: „некој има, тупаресто му било 
челото и врзувале му крпче, да му биде рамно челото“ (ЛТИ, ЦД 3, 
инф., Г. Љ.) или пак: „стават му крпче овдеј и овдеј (покажува на 
челото и тилот, но над ушите), така теглат го до четириесе д‘на, да му 
се сваља, да му се напрае ваљавесто главчето“ (ЛТИ, ЦД 4, инф., И. Р.). 

Ушите нема да му бидат клампави, клапести доколку капчето е 
правилно ставено над нив, а не позади нив. За правилни уши е 
потребно постојана промена на лежечката положба на новороденчето: 
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„ако не го детто обрќаш, ушите ќе му бидат клампави“ (ЛТИ, ЦД 3, 
инф., Г. Љ.). Истата постапка се применува и за да му биде тркалезна 
главата: „става го едн’ш на оваа страна, едн’ш на онаа, и на тило го 
стават, да му биде округла главата, ако го стават сѐ на една страна – ќе 
му биде плочнавеста главата“ (ЛТИ, ЦД 7, инф., Т. Г.). 

Досега изнесеното се однесува на тоа кога влијанието врз 
понатамошниот изглед на детето се врши преку физичка интервенција. 
Постои и уште еден вид дејствија, кои спаѓаат во рангот магиско-
обредни. Обредните предмети што се користат треба, по пат на 
аналогија, да иницираат иста таква појава и кај новороденчето. Ако се 
работи за машко новороденче, со измет од кокошка, кукурешка, му се 
потенцираат неговите мажествени атрибути, а ако е девојче – ѝ се 
исцртуваат веѓи: „брада и мустаќи со на кокошка лајно и веѓите и ги 
намачкат лајно“ (ЛТИ, ЦД 8, инф., Р. Ј.). Од истиот „материјал“ ќе му 
биде намачкана и устата за да биде имуно на бокмаџа, односно да не 
му се воспалуваат крајниците. За да има убави црни и густи веѓи, кај 
машкото новороденче можат да бидат нагласени и со премачкување со 
неговиот прв измет: „прв пат ко(г)а ќе се исере детто, од лајното ќе му 
нацрта веѓи, да има црни веѓи“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., К. М.). Со кучешки 
измет ќе му биде измачкана целата глава за да се заштити од секаков 
вид болести: „од кучешки лајна намачкат му главата, огадат га, болест 
да не га ваќало“ (ЛТИ, ЦД 8, инф., Р. Ј.). Знаењето на бабицата е од 
голема полза, а извршувањето на обредната практика бара голема 
концентрација зашто и најмала грешка доведува до катастрофални 
последици. Се случило, кога на новороденото девојче бабицата, 
веројатно по грешка, ѝ ставила од првиот измет на брадата и под носот, 
што вообичаено се прави на машко дете, па потоа цел живот ѝ раснеле 
влакна на овие места и постојано ја колнела: „проклета да е таа баба, 
вика, шо ми турила на мене на муцката и под носо“ (ЛТИ, ЦД 5, инф., 
К. М.). 

Починатите новороденчиња имаат универзален назив за целата 
етничка група и се наречени еврејчиња. Тие не се закопуваат на 
гробиштата, туку надвор од нив, а може и подалеку: „тој шо умре 
некрстено е еврејче, не го закопуат у гробишта, там го закопат, на 
страна, у туѓо поле“ (ЛТИ, ЦД 4, инф., И. Р.). Не постои жалост по 
починатите новородени деца, посебно ако е првородено: „ако умре 
мало, не го жалат, прво дете не се жалило“ (ЛТИ, ЦД 6, инф., Ц. М.). 
Од овде произлегува дека смртта на првороденото е принесување 
жртва или курбан за останатите браќа и сестри, кои ќе се родат во 
иднина и, нормално, да останат во живот. Не само на породувањето, 
туку и новороденче, кое починало пред крштавање е обредно нечисто и 
затоа кон него се однесуваат како кон суштество што поседува 
демонски карактеристики. Се верува дека неговата душа, по правило, 
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се трансформира во нави, за кои рековме дека кај Овчеполците се 
именуваат со различни термини, кои ги напаѓаат мајката и детето со 
намера да ѝ напакостат во периодот на леунството. Меѓутоа, постои и 
заштитен механизам, кој може да ја спречи оваа трансформација, и да 
не им се одмаздува душата на новороденчето: „однесат врела вода, 
попарат го и го затрупат“ (ЛТИ, ЦД 4, инф., И. Р). 

 Дете родено надвор од регуларносклопен брак меѓу двајца 
сопружници, односно од девојка или од вдовица, чиј сопруг починал 
пред повеќе од девет месеци, а во меѓувреме не се премажила, е 
познато под името копиле. Овие деца, според лични истражувања, кај 
Овчеполците, а и кај доселените Шопи, речиси без исклучок однапред 
се осудени на смрт. Во улога на чедоморец најчесто се јавува мајката, 
која го задушува или го задавува детето, но убиството може да го 
изврши и друг член на семејството. Самоказнувањето со вршење 
чедоубиство била логична последица на забраните во врска со 
женскиот и јавниот морал. Девојката/жената што родила вонбрачно 
дете била присилена да изврши убиство на новороденчето, а соучесник 
била мајката на девојката или друга жена од потесното семејство. Во 
поголем број случаи телото на вонбрачното дете не се закопува, туку 
само се фрла надвор од селото на некое тешко достапно место: „Т’г не 
ги чуваа, не ги посинуваа, задаве го, врле го копилето“ (ЛТИ, ЦД 6, 
инф., Ц. М.). Во минатото овие постапки поминувале неказнето, а 
злосторството е премолчувано. 

Практиката за убивање на непожелните новороденчиња се 
задржала и во поново време кога, современото законодавство, овој акт, 
го карактеризира како кривично дело убиство, а доколку сторител е 
неговата мајка – чедоубиство, поради што подлежи на кривична 
одговорност, изрекување на санкции и нивно спроведување. Еве што 
кажува информаторката за своите соселанки што имале такво 
искуство: „Некој си го одма утепа, па си одева. Овдека у комшии 
имаамо девојки пред два-триесе години шо си легаа затвор. Најдеа му 
го утепано. Роди га там и фрли у дупката“ (ЛТИ, ЦД 9, инф., М. С.). 

Иако, како живо, е непожелно за членовите на колективот, 
откако ќе биде усмртено, станува интересно за сите. На телото, 
поточно на екстремитетите на мртвото копиле му се припишуваат 
магични својства. Од месото се прави истровиште што се става во 
посебни амајлии за заштита на: трудницата, новороденчето и леунката. 
Кога некој ќе наиде на фрлено, незакопано умрено дете, знае дека 
станува збор за копиле и му сече парче месо од екстремитетите, 
најчесто од прстињата. Потоа, тоа месо се суши и се чува: „Ако некој 
најде, знаат дека е копиле тоа и отсече, од рака ли, од нога ли, од 
прстенце… ќе го однесе дома, ќе го исуше, ќе дигне и за тоа (амајлии – 
Т. Р.) го чуват“ (ЛТИ, ЦД 6, инф., Ц. М.). 
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Овчеполките ја практикуваат оваа обредна практика на носење 
ваква амајлија и тоа (како што видовме претходно) најчесто во случај 
кога бремената жена не може да ги доноси децата, односно имала 
спонтани абортуси. Се користи и како заштита од дејство на 
надворешните сили, најчесто олицетворени во самовили, па доколку 
случајно нагазне на некое такво место, каде што престојуваат тие, ќе 
има имунитет да не се разболи од некоја тешка болест, односно да 
оградиса. Амајлиите ги изработува посебно лице, гаталец (гледарец), а 
месото од копилето може и сами да го обезбедат: „Одат на гледареци, 
тогај така ги викаа. Гледа и напрае ѝ амајлија... Ко(г)а, мома ќе роде 
копиле, од тоа месо секле, па го сушиле копилето – е тоа било 
истровиште, шо го носе за да не оградиса она, трудната“ (ЛТИ, ЦД 9, 
инф., М. С.). 

Освен за горенаведеното, на ова месо му се припишува голема 
апотропејска моќ и има полифункционална намена. Оној што го 
поседува е ставен под закрила на виртуелна, но многу моќна сила, која 
може да му го спаси и животот. Човекот е имун дури и на куршум, 
затоа го пришивале на униформата на војниците кога ги испраќале на 
отслужување на воениот рок: „Тој бил лек за војник, метак да га не 
фаќа“ (ЛТИ, ЦД 9, инф., Мирослав С.). Војникот е заштитен и од разни 
временски непогоди, силни дождови и ветришта, грмотевици и молњи. 
Истровиштето помага на секого, независно од карактерните особини 
на лицето и од неговото социјално поведение: „Земале парчиња од 
копиле, прстите ги зимале, к’д ќе иде војска на војнико му зашивале од 
тој, да не го фаќа грмљава, тие шо ишле по судови, да не ги ваќа (да не 
ги осудат – Т. Р.)“ (ЛТИ, ЦД 8, инф., Р. Ј.). 

Овие деца биле и закопувани, меѓутоа не останувале долго под 
земја. Земјата не го прима во својата утроба. На традиционалниот 
човек тоа му е добро познато, затоа и го раскинува на парчиња. 
Вонбрачното дете има „вонземско“ потекло. Тоа не му припаѓа на овој, 
а не го восприема ниту хтонскиот свет. Негови сојузници се силите од 
„оној свет“, имагинарната реалност, која егзистира паралелно со 
овоземното и од чии стремежи зависат случувањата и судбината во 
профаното битисување: „Ако к’ца град некаде, вика: е-е-е, има некое 
копиле закопано, градо додека не го ископа – не престануе“ (ЛТИ, ЦД 
5, инф., К. М.). Покрај градот, во алијансата на копилето е инволвиран 
и дождот, кој нема да престане да врне сѐ додека целосно не го открие 
закопаното тело: „Врлат го тој копиле некаде, па дождови к’д имало, 
дека го закопувале, па го дождо откривало тој дете. Дождови истурат, 
сѐ додека не го ископа тој копиле – не престанувале“ (ЛТИ, ЦД 8, инф., 
Р. Ј.). 

Овчеполките не ја знаат етимологијата на зборот истровиште и 
велат дека обредниот ритуал на носење амајлии во кои има истровиште 
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е практика, која ја усвоиле по населувањето на Шопите. Некои сметаат 
дека се прави од отруено дете, кое не мора да биде вонбрачно. Затоа, 
пак, Шопките точно го знаат потеклото на зборот. Амулетот е 
задолжително апотропејно средство за време на бременоста и 
лохијалниот период, а секоја апстиненција од обредната практика и во 
поново време има кобни последици: „Ако не носи, истровувале се 
мајките и тој се носе, тој сам ја(с) давала и на мојте снаи“ (ЛТИ, ЦД 9, 
инф., М. С.). 

Информатори 

1. ЛТИ, ЦД 1, инф. С. М. Лични теренски истражувања, ЦД бр. 1. 
Информатор: Савка Милева, род. во 1914 г. во с. Богословец, 
Светиниколско, мажена во Сарчиево, Штипско. Снимил: Трајан 
Ристовски на 1.12.2013 г. во с. Сарчиево. 

2. ЛТИ, ЦД 2, инф. И. М. Лични теренски истражувања, ЦД бр. 
2. Информатор: Илинка Митрева, род. во 1939 г. во с. Ранчинци, 
Светиниколско, мажена во с. Сарчиево, Штипско. Снимил: Трајан 
Ристовски на 3.1.2014 г. во населба Три Чешми, Штип. 

3. ЛТИ, ЦД 3, инф. Г. Љ. Лични теренски истражувања, ЦД бр. 3. 
Информатор: Гева Љубева, род. во 1933 г. во Петршино, 
Пробиштипско, мажена во с. Куково, Пробиштипско. Снимил: Трајан 
Ристовски на 6.1.2014 г. во Пробиштип. 

4. ЛТИ, ЦД 4, инф. И. Р. Лични теренски истражувања, ЦД бр. 4. 
Информатор: Иванка Ристова, род. во 1929 г. во с. Долни Стубол, 
Пробиштипско. Снимил: Трајан Ристовски на 11.1.2014 г. во с. 
Петршино, Пробиштипско. 

5. ЛТИ, ЦД 5, инф. К. М. Лични теренски истражувања, ЦД бр. 5. 
Информатор: Катерина Мишева, род. во 1923 г. во с. Богословец, 
мажена во с. Кнежје, Светиниколско. Снимил: Трајан Ристовски на 
12.1.2014 г. во с. Кнежје. 

6. ЛТИ, ЦД 6, инф. Ц. М. Лични теренски истражувања, ЦД бр. 
6. Информатор: Цвета Малинова, род. во 1943 г. во с. Арбасанци, 
Светиниколско, мажена во Амзабегово, Светиниколско. Снимил: 
Трајан Ристовски на 25.1.2014 г. во с. Ерџелија, Светиниколско.  

7. ЛТИ, ЦД 7, инф. Т. Г. Лични теренски истражувања, ЦД бр. 7. 
Информатор: Трајанка Гичева, род. во 1942 г. во с. Долни Балван, 
Штипско, мажена во с. Жиганци, Кочанско. Снимил: Трајан Ристовски 
на 1.2.2014 г. во с. Долни Балван. 

8. ЛТИ, ЦД 8, инф. Р. Ј. Лични теренски истражувања, ЦД бр. 8. 
Информатор: Радица Јанева, род. во 1935 г. во с. Мечкуевци, 
Светиниколско, мажена во с. Арбасанци, а од 1963 год. живее во с. 
Лозово, Светиниколско. Снимил: Трајан Ристовски на 2.2.2014г. во с. 
Лозово. 
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9. ЛТИ, ЦД 9, инф. М. С. Лични теренски истражувања, ЦД бр. 9. 
Информатор: Милица Стојанова, род. во 1935 г. во с. Градец, 
Кривопаланечко, мажена во с. Горобинци, Светиниколско. Снимил: 
Трајан Ристовски на 7.2.2014 г. во с. Горобинци. 

10. ЛТИ, ЦД 9, инф. Мирослав С. Лични теренски истражувања, 
ЦД бр. 9. Информатор: Мирослав Стојанов, род. во 1937 г. во с. 
Горобинци, Светиниколско. Снимил: Трајан Ристовски на 7.2. 2014 г. 
во с. Горобинци. 
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Summary 

Before the act of childbirth, the pregnant woman is isolated from the 
surroundings and her condition is kept secret. The most frightening situation is the 
news reaching the ears of someone with malicious thoughts that can block the 
delivery. To avoid any doubts, the arrival of the midwife is veiled by her caring 
items that should divert the attention from the delivery itself. Women would give 
birth in a standing position or kneeling. During the process of delivery, they 
received help by self-taught midwives, mature women without medical training, but 
with hands-on experience. Sometimes because everything happens with a speed of 
light, sometimes guided by doubt in the local mid-wife's expertise, they would go 
through the delivery process all by themselves.  

The birth rate was high, some women gave birth to a dozen children and 
were known as “Aletinki”. On the other hand, infant mortality was extremely high. 
The children that survived birth, but died un-baptized were called “Evrejchinja” and 
were buried in graves without marks, outside the cemeteries. 


