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ТРУДНОТО ДРВО: НОВИ ПРИЛОЗИ КОН ПРОУЧУВАЊЕТО 
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Апстракт: Создавањето на светиот простор во рамките на современите 
односи меѓу природата и човекот, произлезени од односот на традиционално 
фолклорно знаење кон светот што го опкружува, претставува иницијален 
момент во анализата на култот на светите дрвја во географската област 
Скопска Црна Гора. Целта на овој труд е да се спореди сегашната состојба на 
практикување на култот на дрвото во оваа област во споредба со запишаните 
извори од 20 век. Посебен акцент е ставен на феноменот на „Трудното дрво“ – 
новосоздаден култен простор, кој досега не е проучуван во научната 
литература, ритуалите на плодност поврзани со него и анализата на 
податоците добиени од сопствените теренски истражувања. 

Клучни зборови: фолклор, култни дрвја, хиеротопос,  
антропоморфизам, интуитивна онтологија 

Недалеку од Скопје, на падините на Скопска Црна Гора, во 
атарите на селата Горњани и Бањани, постои рекреативна 
велосипедско-пешачка патека наречена „Манастирска патека“. И 
самиот наслов на патеката сугерира дека таа поврзува неколку познати 
манастири, кои се наоѓаат во тој реон, почнувајќи од „Свети Никита“, 
на јужниот дел на патеката, па „Света Богородица“ и „Свето 
Благовештение“ на север и конечно, црквата „Свети Илија“, со која 
велосипедската патека опишува круг и завршува во селото Бањани. 
Овие четири манастири се дел од еден поголем комплекс на манастири 
и цркви во составот на Скопска Црна Гора, поради што, месното 
население, овој северозападен дел на Скопје го нарекува Скопска или 
Македонска „Света Гора“. Велосипедистите и пешаците, кои се 
упатиле да ја поминат „Манастирската патека“, по пат среќаваат дел од 
негибнатата природа составена од богата биоразновидност, во која 

 
* Трудот претставува дел од научноистражувачкиот проект „Меморија и 
екокосмос“, кој е финансиски поддржан од Министерството за образование и 
наука на РС Македонија (2021 – 2023), а е организиран од Институтот за 
фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, со Одлука за финансирање на 
научноистражувачки проекти бр. 12-15533/2 од 03.11.2021 г. 
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најмногу се истакнуваат прастарите дабови шуми. И навистина, овде 
човек може да се почувствува не само близок со природата, туку и 
близок со земјата, небото и Бог, во еден непрекинат и вртоглав круг на 
просторновременска светост. 

На вљубениците на природата, во последните години, во атарот 
на црквата „Света Богородица“, до која се стигнува по прилично 
висока пругорнина и земјен пат, токму пред нејзината порта од 
оградата со која е омеѓен манастирот, од десната страна угоре кон 
планината, на педесетина метри, може да се забележи една 
невообичаена и несекојдневна глетка. Стеблото на еден од дабовите, 
токму на местото каде што започнува крошната, има покрив, стреа, 
изработена од дрво потпрено од шест високи дрвени столба. Од 
подалеку оваа конструкција изгледа како импровизирана куќичка (Сл. 
1). Токму под покривот, стеблото се шири во една огромна топка во 
пречник од речиси еден метар, и на неа има закачено десетици 
ластичиња за коса, мали иконки, и парички (Сл. 6). Над „топката“, 
токму под покривот, има голем дрвен крст, фатен за стеблото со јаже 
(Сл. 7). Дрвото е оградено со ниска ограда и во оградениот простор се 
влегува преку една малечка импровизирана вратичка. Внатре, крај 
здебеленото стебло, исто така има импровизирано место за палење 
свеќи и слика од иконата на Света Богородица (Сл. 8). 

 

Сл.1 „Трудното дрво“ 
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За тие кои се поблиску упатени до македонските митови или 
религиозни култови, овие неколку опишани елементи се доволни за да 
се заклучи дека ова дрво – даб е одвоено од околните дабови, но и 
заштитено од евентуалните физички повреди, поради неговото посебно 
значење, од страна на локалното население. Следствено, целата 
„сценографија“ упатува на тоа дека дабот е предмет на посебно 
внимание, но и обожување, и дека во врска со него и околу него се 
одвиваат одредени ритуали. За месното население кое живее на овој 
простор, особено од селата Бањани и Горњани, ова дрво е познато како 
„Трудно дрво“, кое лечи од неплодност. Во македонската етнологија и 
фолклор има голем број примери на природни реткости, кои лечат 
неплодност, како што се: светите води, светите дрвја, светите камења 
итн. На месното население од Скопска Црна Гора, трудното дрво им е 
добро познато, но детали за него, во врска со неговите моќи, но и за 
историската документираност, многу повеќе знаат одговорните лица, 
кои се грижат за манастирот „Света Богородица“ (дрвото, како што 
рековме е во непосредна близина). Во разговор со нив, може да се 
дознае дека дрвото е „откриено“ сосема случајно кога, некаде пред 
десетина години, во црквата дошол човек, кој рекол дека му се сонило 
дека во манастирот има трудна жена. Никој не поверувал, затоа што во 
манастирот имало само мажи. Почнале да бараат лево-десно и наишле 
на дрвото со чуден израсток на стеблото. Дедо Милош, кој работел во 
манастирот шеесет години, никогаш порано не го забележал тоа дрво, 
но како што рекол, тоа е „Божја волја“. Човекот, не само што им го 
покажал дрвото на луѓето, туку и додал дека тоа дрво има натприродни 
моќи да лечи неплодност кај брачните парови кои не можат да имаат 
пород. Оттогаш, популарноста на трудното дрво постојано расте, не 
само меѓу населението од наведените села, туку многу пошироко, и 
според големиот број амајлии закачени на „стомакот“ на дрвото, може 
да се заклучи дека ритуалот на плодноста поврзан за ова дрво, го 
практикувале сè повеќе брачни парови, кои откако пробале сè за да ја 
излечат неплодноста, како последна надеж доаѓаат токму тука, кај 
трудното дрво. 

* 

Појавата на култнотo дрво, дрвото на плодноста, односно  
трудното дрво, во атарот на црквата „Света Богородица“ кај селата 
Горњани и Бањани, претставува еден вид континуитет на постоењето 
на култот на светите дрвја во Скопска Црна Гора, за кои има богата 
научна документација од: етнолошки, антрополошки и 
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фолклористички тип, во кои се собрани историските податоци за: 
манастирите и црквите (Томић 1905; Трифуновски 1971), култните 
дрвја (Трифуновски 1975), обичаите и верувањата посветени на разни 
натприродни појави (Петровић 1907; Филиповић 1939; Ђорђевић 
1940). Се разбира, постои и научна документираност поврзана со 
култните дрвја и во останатиот дел на Македонија (Петреска 1997; 
Вражиновски 1998) што сведочи во прилог на големата 
распространетост на овој култ во целата земја. Според наведените 
статии и книги може да се заклучи дека во Македонија односот на 
човекот кон природата, особено кон светите шуми и светите дрвја, 
отсекогаш бил активен. 

Најмногу историски податоци за култните дрвја во регионот на 
Скопска Црна Гора добиваме од познатиот македонски антрополог и 
етнограф Јован Трифуновски. Во истражувањата што ги водел тој во 
Скопска Црна Гора, во средината на 20 век, особено внимание 
посветил на култните дрвја во овој регион. Неговите емпириски 
искуства ги сумирал во труд наречен „Култните дрвја во Скопска Црна 
гора“, кој е објавен во 1975 г. во Гласник Етнографског института 
(Трифуновски 1975). Во тој труд, тој подробно ги опишува култните 
дрвја и ритуалите поврзани со нив, во селата: Љуботен, Бразда, 
Горњани, Мирковци, Кучевиште, Бањани, Побожје, Чучер, Љубанци, 
Глуво и Бродец. Неговите истражувања ги забележуваат сите култни 
дрвја, кои имаат и свои карактеристики, при тоа заклучувајќи: 

Појавата на големиот број на места со култни дрвја се јавува како 
последица на културната заостанатост на населението. Се работи за 
елементи на примитивната религија. Верувањата во врска со култните 
дрвја се сочуваа како дел од духовната култура на нашиот народ сè до 
денес. Се работи за разбирање на светот кое постепено ќе го снема 

(Трифуновски 1975: 135). 

Токму оваа реченица на Трифуновски ми беше повод да тргнам 
по неговите стапки и да го задоволам сопственото љубопитство во 
врска со тоа дали тие култни дрвја, кои ги фотографирал тој или пак 
кажал збор-два за нив, сè уште постојат или, како што профетски 
предвидел, постепено ќе ги снема поради поинаквото разбирање на 
светот. Денес, повеќе од педесет години по неговите истражувања во 
оваа област, може да се констатира дека речиси сите култни дрвја сè 
уште постојат (за дел од нив видете ги сликите: Сл. 2 и Сл. 3), со 
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исклучок на култното дрво кај манастирот „Свети Никита“ во селото 
Горњани. 

 

 

Сл. 2 Култниот даб кај селото Бразда 
(горе: фотографија на Трифуновски од 1975, а долу: сопствена архива на 

авторот, 20.06.2022 г.) 
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Сл. 3 Култни дрвја кај манастирот „Свети Илија“ (горе: фотографија на 
Трифуновски од 1975 г., долу: сопствена архива на авторот, 20.06.2022 г.) 
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Сл. 4 Култното дрво кај манастирот „Свети Никита“ (лево: фотографија на 
Трифуновски, а десно: сопствена архива на авторот, 20.06.2022 г.) 

За ова дрво Трифуновски вели дека во дворот на црквата има голем 
јавор во чии корења тече света лечебна вода поради што голем број 
верници доаѓале токму тука да се измијат (Сл. 4). Според сопствените 
теренски истражувања, сега тоа дрво го нема, а постарите жители на 
селото се сеќаваат на него иако не ја знаат точната причина поради кое 
го нема. Домаќинот на црквата ми кажа дека натежнал преку оградата 
и се исушил, па паднал од другата страна на оградата, притоа не 
оштетувајќи ја воопшто, што е вистинско чудо. Другите култни дрвја 
сè уште постојат, а особено е импресивен тој во селото Бразда, наречен 
самовилски. За борот на ритчето Градиште, во селото Бразда, кој, 
селаните, го нарекуваат „самовилско дрво“, се вели дека има повеќе од 
шестотини години, а и денес импресивно се издига над ридот 
Градиште, во чија основа се наоѓа археолошко наоѓалиште (Сл. 2). 

* 

Култното „Трудно дрво“, во времето на истражувањата на 
Трифуновски, не постои, (како што рековме, самите селани од Бањани 
велат дека е „откриено“ некаде во 2010 г.). Но, во неговите белешки се 
споменува дабовата шума околу манастирот „Света Богородица“ (Сл. 
5) која е „вакавска“, а со самото тоа и „света“, и која уште се нарекува 
и Долни Забел (Расолкоска-Николовска 1993: 56). Ова значи дека оваа 
шума не смее да се сече или да се уништува по која било основа. Во 
обидот да го протолкува односот на човекот кон природата и кон 
космосот воопшто, а во контекст на митското мислење, Трифуновски 
вели: „Се работи за разбирање на светот кое ќе го снема“. Со оваа 
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реченица тој ја загатна длабочината на народната филозофија и на 
народниот ум, кој, на свој сопствен начин, различен од логичниот, се 
обидува да го толкува светот, за полесно да се прилагоди кон неговите 
принципи. Тоа „разбирање на светот“, според него, наскоро ќе го нема. 
Но, дали е така? Мотивите, кои го натераа Трифуновски да дојде до тој 
заклучок пред педесет години, се исти (веројатно) како и тие според 
кои ние велиме денес дека фолклорната народна култура, каква што ја 
знаеме, полека исчезнува, и тоа водени од огромната експанзија на 
телекомуникациските медиуми, како еден од важните фактори. Но, 
треба да признаеме дека сепак таквиот начин на разбирање на светот, 
традиционалното фолклорно разбирање постои уште од времето на 
постоењето на старите цивилизации, во таканареченото митско време – 
време во кое царувале митовите, или митското мислење. Впрочем, 
голем број истражувања кажуваа за поврзаноста на луѓето со дрвјата, 
особено со нивната космичка, магична, волшебна моќ, за што наоѓаме 
примери во целиот свет од Јужна Америка до далечната Индија. И 
нашата европска цивилизација е преполна со епови и митови, кои го 
обликуваат светот според образецот на дрвото. Во словенската 
митологија, исто така, култното дрво било централен стожер околу кое 
се одвива(ле) мистичните ритуали и често било симбол на 
неразбирливиот космос. Следствено, традиционалното фолклорно 
размислување, не може да заврши наеднаш (под „наеднаш“ се мисли 
на неколку стотици години), со оглед на тоа дека е дел од 
психологијата, менталитетот и длабоките структури на поединецот и 
на етничката група. А за тоа дека само исчезнува формата на 
пренесување на таквото знаење, но никако и нејзината суштина, 
постојат многу докази, кои можат да бидат: археолошки, социолошки, 
фолклористички, антрополошки, психолошки и така натаму. Уште 
попрецизно, таквите култни дрвја и шуми, свети дрвја и свети шуми 
служат за аргументирање на грижата на човекот за природата, 
прифаќајќи ги традиционалните стандарди за таквите постапки. Сето 
тоа може да се докаже врз примерот на трудното дрво. 

Македонската етноботаничка градина изобилува со објективни 
вегетативни артефакти, во кои фолклорната биоразноликост е омеѓена 
со гранките на големите култни дабови, во чија сенка опстојуваат 
илјадници други растенија, чија лековита, но и обновлива природа, 
секогаш претставувала стожерен елемент на комуницирање на 
традиционалниот човек со космосот. Даб, врба, јасен, глог, орев, 
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коприва, капина се само неколку примери на нашата богата 
етноботаничка култура. Но, покрај оваа позната и објективна појава на 
вегетативниот свет, постои еден паралелен имагинарен, замислен, 
митски, наративен и поетски свет, во кој, објективната, вегетативна 
биоразновидност излегува од рамките на познатото и влегува во светот 
на светоста, мистичното, окултното. Врската меѓу објективниот свет и 
имагинарното е нераскинлива за традиционалното фолклорно знаење, 
и нелогична за обичниот, образованиот човек (во духот на 
просветителството). Впрочем, пред да биде „откриено“ трудното дрво, 
тоа било само обично, деформирано дабово дрво сред стотиците други 
што растат во шумата и чија светост, како „вакавска“, само малкумина 
ја знаат. Тоа дрво е откриено благодарејќи на нечиј сон, нечија 
претстава, нечија имагинација, која погодила сред архетипот на 
менталитетот и можеби малкупотиснатиот фолклорен, но и религиозен 
ум. Впрочем, тоа дрво е сонувано како што Набукодоносор го сонил 
сопственото огромно дрво, кое го покрива целиот свет. Сонот, таа алка 
меѓу реалниот и имагинарниот свет, бил и сè уште е причината поради 
која денес ритуалот, кој се одвива меѓу брачните парови и трудното 
дрво, покажува дека митот, ритуалот, окултното, сè уште траат во 
народното знаење, макар покриени со широкиот плашт на 
православното христијанство. 

* 

Црквата „Света Богородица“, заедно со трудното дрво и светата 
вода која тече од чешмата од дворот на црквата, ја сочинува 
мистичната тријада на светиот простор во рамките на кои се одвива 
ритуалот на плодноста. Впрочем, во македонската народна митологија, 
светите дрвја често се поврзуваат со светите води (Петреска 1997). А 
ритуалот се состои во тоа што брачниот пар кој бара помош од ова 
свето место, треба најнапред да дојде во црквата „Света Богородица“ и 
секој од нив да наполни по едно шише од еден и половина литар со 
водата што тече во дворот на црквата. Потоа парот влегува во црквата 
и ги остава шишињата пред иконата што е на средина и ги чита 
ливчињата со молитва. Потоа брачниот пар, со шишињата, оди кај 
дрвото. Таму мажот се држи со едната рака за дрвото, а со другата за 
тестиси. Жената со едната рака се држи за дрвото, а со другата за 
стомак и ги читаат ливчињата по еднаш. Потоа жената закачува на 
дрвото ластиче за коса или пластична шнола, нешто што може да се 
протолкува како „дарување“ на дрвото, но, во исто време, и 
воспоставување на мистично, трансцендентално единство со духот на 
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дрвото, односно со Богородица. Од тука си одат по друг пат – не се 
враќаат назад по истиот пат по кој дошле. Со вода се замиваат по лице 
наутро, десет дена. Водата што ќе остане се исипува во цвеќиња. 

 

Сл.5 Црквата „Света Богородица“ и споменикот на дедо Милош, заслужен за 
негување на култот и спроведување на ритуалите поврзани со трудното дрво 

(Извор: сопствена архива на авторот, 26.03.2022 г.) 

 

Сл. 6 Трудното дрво украсено со ластичиња и шноли 
(Извор: сопствена архива на авторот, 26.03.2022 г.) 

Од описот на ритуалот на плодноста, кој се практикува кај 
трудното дрво, може да се забележат две важни компоненти: во прв 
ред – целиот процес се одвива во рамките на одредена православна 
хиеротопија, со оглед на неколкуте православни топоси, како што се: 
православната црква „Света Богородица“, дрвото, водата и патеката, 
која ги поврзува црквата и дрвото. Од друга страна, оградениот 
простор околу дрвото го проширува семантичкиот потенцијал на 
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светиот простор со православните „артефакти“, какви што се: иконата 
на Богородица, крстот врзан на дрвото и малото импровизирано место 
за палење свеќи. Од друга страна, ластичињата, шнолите и 
марамчињата, кои ги оставаат жените закачени на дрвото, сведочат за 
стари архетипови поврзани со култот на дрвото кај старите Словени и 
верување во силата на духот на дрвото (Smitek 2011: 2012). Алексеј 
Лидов, творецот на терминот „хиеротопија“, вели дека под овој термин 
тој подразбира создавање на свет простор, гледан како посебна 
креативна форма, и поле на историско истражување, кое ги анализира 
посебните примери на таа креативност (Lidov 2003: 32). Тој вели дека 
самиот свет простор, кој имплицира постоење на Господ или пак 
чудесна сила, е продукт на креација, во која особено место имаат 
ритуалите, историјата на уметност и литургијата. Не навлегувајќи 
подлабоко во неговиот концепт, можеме да заклучиме дека 
креативноста на светиот простор во овој случај е поврзана со 
постоењето на иконата на Богородица, која еманира околу себе светост 
и со самото тоа го создава светиот простор или хиеротопијата на 
трудното дрво. Забележавме и дека целиот простор (околу четири  
квадратни метри) околу дрвото е заграден со ограда, со што се омеѓува 
светиот простор околу дрвото. Крстот што се наоѓа точно над 
„стомакот“ на трудното дрво, првобитно, како што ни кажа еден од 
информаторите, бил закован од свештеник со шајки во дрвото, но 
домарот на манастирот „Богородица“ сметал дека тоа е како да 
забиваш шајки во жив човек, па затоа ги извадил шајките и четириесет 
денови ги лекувал раните на дрвото со зејтин. По четириесет денови 
раните исчезнале, а крстот, како што се гледа на Сл. 7, потоа бил врзан 
со конец за дрвото. 

Како прилог кон православната хиеротопија поврзана со 
трудното дрво, можеме да го сметаме и ритуалот, кој се изведува со 
цел младиот брачен пар да добие принова. Целиот ритуал е безмалку 
мала приватна литургија, или една мистична литија, бидејќи се 
користи и света вода од црквата, но и се оди по една патека по која 
сопружниците не смеат да се вратат, а посебна сериозност на целиот 
ритуал ја дава изговарањето (читањето) на молитвата: „Златна Мајко 
Богородице, Јас барам благослов од Вас што поскоро да ми дадете 
рожба како дабов што е кај Вас“. Молитвата не е типична за 
православните верници иако ја вклучува Богородица, но го вклучува и 
дабот, што имплицира постоење на силен архетип на култот на дрвото 
во традиционалното фолклорно знаење или пак разбирање на 
природата и на улогата на човекот во неа. Впрочем, некој од 
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свештениците во црквите и во манастирите на Скопска Црна Гора, не 
признаваат светост на дрвото, односно на дабот, со оглед на тоа дека – 
како што вели еден од нив – дрвото не може да биде свето. Малку 
поблизок термин за него би бил култ кон одредено дрво, во овој случај 
– кон дабот. Но, познато е дека православната религија во своите 
ритуали вклучува и поголем број претхристијански реликти, кон кои, 
месното население околу некој манастир или црква е особено 
приврзанo. Таквиот однос меѓу луѓето и култните дрвја и денес се чини 
дека е многу силен, особено во пределот на Скопска Црна Гора, каде 
што се одвиваа нашите истражувања. За дабот како свето дрво кај 
Македонците досега е доста кажано и главно сите се сложуваат дека се 
тоа остатоци од – како што веќе рековме – култот на дрвото кај старите 
Словени. Молитвата, која треба да се прочита, му дава мистична сила и 
енергија на трудното дрво, кое, како што може да се прочита, е 
креација на Богородица, за да им помогне на младите брачни парови. 
Богородица го „одбрала“ токму тој даб со голем израсток како стомак, 
затоа што тој личи на трудна жена, преку кого, се шири духот на 
светицата. 

Досегашните антрополошки, етнолошки и фолклористички 
толкувања на ваквите феномени, веднаш упатуваат на постоење на 
одреден анимизам или пак антропоморфизам. Последните децении во 
антрополошката наука се развива дебата околу тоа дали овие феномени 
се интуитивни или не се. 

 

Сл. 7 Интервенција на домарот на црквата – крстот врзан со јаже. 
(Извор: сопствена архива на авторот, 26.03.2022 г.) 
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Сл. 8 Иконата пред која се оставаат „дарови“. 
(Извор: сопствена архива на авторот, 26.03.2022 г.) 

Паскал Бојер, во трудот „Што е тоа што го прави антропоморфизмот 
природен: интуитивна онтологија и културна презентација“ (Boyer 
1996) вели дека досегашните теории на анимизмот и 
антропоморфизмот, присутни од најраната доба на когнитивниот 
развој на човекот, ги дефинирале како давање човечки особини на 
нечовечки суштества. Но, тој вели дека експериментите покажуваат 
дека принципите на интуитивната онтологија ги исклучуваат таквите 
проекции. Значи, антропоморфизмот, иако многу раширен како поим, е 
спротивен на интуицијата (Boyer 1996: 83). Ваквите заклучоци веќе се 
применуваат во голем број научни трудови не само од областа на 
психологијата (Бојер дава докази од областа на детската психологија), 
туку и во фолклористичките и во етнолошките трудови. Во таа насока, 
таква примена, која за нас е блиска, дава и Соумња Ванкатесан во 
трудот „Свадбата на двете дрвја: врски, еквиваленти, желби во 
тамилските ритуали“ (Venkatesan 2021), во кој таа зборува за 
неинтуитивната онтологија во толкувањето на свадбата на две дрвја, 
традиција што трае долго време меѓу Тамилците во Индија. Цитирајќи 
голем број антрополози, кои се занимавале со овие феномени во 
Индија, таа вели дека дрвјата се сметани за „личности“ (значи 
спротивно од тезите на Фрејзер и Тејлор, кои сметаат дека архаичниот 
ум бил неспособен да прави разлика меѓу човекот и светот околу него, 
па затоа му приоѓал на светот преку: суеверија, магија и ирационални 
ритуали). Тоа што во модерната антропологија се нарекува 
„онтолошки пресврт“ е всушност намерата нечовечките суштества, 
какви што се, во случајот, светите дрвја со вегетацијата да се сметаат 
како личности, што им дава посебен онтолошки статус на дрвјата. Во 
овој случај, тоа значи дека за одредена група луѓе (етничка или 
религиозна група), трудното дрво е набљудувано како личност, и тоа 
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го разликува фолклорното трансцендентално знаење од рационалното. 
Не можеме со точност да тврдиме дека трудното дрво е сметано како 
личност иако неговото лекување со зејтин, кое го споменавме, дава 
такви индиции, особено што домарот на црквата, изјавил во врска со 
ковањето на шајки: „замисли во тебе некој да кова шајки“. Големиот 
„стомак“ на дабот дава можност за интерпретации, во кои дрвото е 
сметано за живо битие, кое наликува на жена, иако, за рационалниот 
ум, таквиот феномен се толкува од чисто биолошки и научен аспект, 
како еден вид природна деформација. Православното христијанство, 
создавајќи го светиот простор, хиеротопијата, околу светото дрво, како 
да не се меша во тоа што народот го мисли за дрвото, но, во секој 
случај, смета дека преку дрвото, како посредник, Богородица ја 
еманира нејзината  моќ. 

Заклучок 

Трудното дрво, ритуалите поврзани со него и цврстото верување 
на народот во неговите мистични способности, покажува дека иако,   
како што вели Трифуновски, се работи за „разбирање на светот кое ќе 
го нема“, таквото разбирање не само што не се изгуби(ло), туку има 
свој континуитет и денес и покажува голема издржливост наспрема 
новото време и новиот свет, во кои преовладува рационализмот над 
„ирационалните“ фолклорни идеи. Таквата изјава на Трифуновски 
секако е резултат на општествените и на идеолошките околности во 
кои дејствувал тој како антрополог, услови со кои, со демократизација 
на општеството, небаре ги ослободи силите, кои се натрупуваа(т) во 
народот, особено тие поврзани со религијата, но и предрелигиозните 
култови, кои во времето на социјализмот и на комунизмот се 
практикуваа(т) дискретно или скришно. Се разбира дека и денес 
нашата научна логика ни вели дека таквиот митски свет, во чија основа 
лежи разбирањето на трудното дрво како спас од неплодноста, е 
ирационално и се спротивставува на нашата здрава логика. Но, треба 
да се има предвид и фолклорното разбирање на светот, кое постои 
можеби паралелно со рационалното и кое, во континуитет, создава свет 
простор, хиеротопос, во кој ќе може да ги исфрли на површина 
длабоките наслаги на: фолклорните митови, верувања, обичаи, 
приказни и песни. Континуитет постои. А иднината, во која ова 
заостанато мислење ќе го снема, никако да стигне. 
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THE “PREGNANT TREE”: NEW CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF 
THE CULT OF THE TREE IN THE SKOPSKA CRNA GORA REGION* 

Ermis Lafazanovski 
“Marko Cepenkov” Institute of Folklore in Skopje 

Summary 

The creation of the sacred space within the framework of modern relations 
between nature and man, resulting from the relationship of traditional folklore 
knowledge to the world that surrounds it, represents an initial moment in the 
analysis of the cult of sacred trees in the geographical area Skopska Crna Gora. The 
purpose of this paper is to compare the current state of tree cult practice in this area 
with the recorded sources on this topic of the 20th century Macedonian folkloristics. 
Special emphasis is placed on the phenomenon of the “Pregnant Tree”, a newly 

 
* The paper is part of the project “Memory and ecocosmos” which is financially 
supported by the Ministry of education and science (MES) of the Republic of North 
Macedonia. It was organized by the “Marko Cepenkov” Institute of Folklore in 
Skopje with MES’s Decree no. 15-15533/2 from 03.11.2021 for financing scientific 
projects. 
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created cult space that has not been studied in the scientific literature so far, the 
fertility rituals associated with it and the analysis of data obtained from field 
research. 


