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Истражувањето на шаманизмот е значаен сегмент од проучувањето на 

религиозното искуство на древниот човек, бидејќи голем број шамански елементи 

се среќаваат во различни облици на архаичните облици на религија. Да се 

откријат такви нишки на поврзување во македонскиот и рускиот фолклор, значи 

да се истражуваат остатоците од примитивни верувања и техники кои се во 

суштина шаманистички. Иако се среќаваат во многу култури и религии, сепак во 

фолклорт на словенскиот свет има реликти кои во суштина се вклопуваат во 

универзалната матрица на шаманистичката митологија. Легендите и народните 

приказни, како оригинални фолклористички единици, ќе бидат солиден 

апликативен материјал за докажување на поставената теза. 

 

Клучни зборови: традиција, шаман, шаманизам, митологија,  

 

 

Повеќето наши досегашни истражувања покажаа дека шаманизмот како 

систем од екстатични и терапевтски методи, чија цел е да воспостави контакт со 

паралелниот и невидлив свет на духовите, е присутен во религиите на сите 

континенти и на сите нивоа на културен развој на човештвото. Досегашните 

истражувања за шаманизмот се полни со противречности и несогласувања, кои 

само придонесуваат кон отварањето на нови и неоткриени сегменти од феноменот 

кој, отсекогаш го привлекувал вниманието на научната јавност. Поимот 

шаманизам во научната литература се среќава во XVIII век, а за шаманите на 

Сибир се среќаваат документи (различни службени пријави и одјави кај Русите4) 

како и книги кои потекнуваат од XVII век. Почетокот на XX век е време кога 

повторно се актуелизира тврдењето за шаманизмот како специфичен религиозен 

систем карактеристичен за одреден простор. Големиот број антрополошки 

истражувања, етнолошката и етнографска граѓа потврдуваат дека племенските 

заедници кои живееле во сибирскиот и централно-азискиот регион се  колевка на 

шаманизмот. Сибир е населен од голем број народи кои се поделени во следните 

јазични групи: индо-европска, иберо-кавкаска, палео-азиска, памирска, манчу-

тунгуска, турска и уралска. Нивната традиција е директно поврзана со 

практикувањето на шаманизмот, а голем дел од овие народи истото го 

практикуваат и до ден денес. Ареалното ограничување на просторот на Сибир и 

Централна Азија се смета за податливо, а истражувачите потенцираат дека како 

такво се наметнало бидејќи, најголемиот број истражувања за овој феномен се 

направени од руските научници од крајот на XIX и почетокот на  XX век. Мирча 

 
4 S. Tokarjev: Rani oblici religije i njihov razvoj, Svjetlost, Sarajevo, 1978, стр.279 
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Елијаде,  големиот романски истражувач и историчар на религиите, во својот труд 

Шаманизмот како архаична техникa на екстаза (Еlijde Mirca, Samanizam i 

arhajske tehnike ekstaze, Sremski Karlovci, 1990) го претставува шаманизмот како 

средноазиски  и сибирски религиозен феномен, а терминот шаман (етимолошкото 

значење доаѓа од зборот ша, што во превод значи „знае“, и го означува „оној што 

знае“, оној кој има моќ да лекува, да комуницира со светот на невидливото) доаѓа 

преку рускиот јазик од јазикот на сибирските Тунгузи, a во истата конотација се 

среќава и во другите јазици.5 Силното влијание на шаманизмот од сибирските 

простори со текот на времето ќе се почувствува и на европско тло, па така многу 

шаманистички елементи можат да се детектираат во старата религија на 

Источните Словени, како и во религиите на старите нордиски и угро-фински 

народи (Финци и Лапонци). Сергеј Токарјев кој делумно се согласува со 

тврдењата на Елијаде, го вбројува шаманизмот (покрај нагуализмот, тајните 

сојузи, култот на водачот и култот на племенскиот бог) како еден од петте облици 

карактеристични за епохата во која доминира племенското уредување. Според 

него шаманизмот го интензивира својот развој во време кога племето станува 

доминантен облик, компактна и единствена група која, за да ги зацврсти врските и 

односите внатре во самата група, формира племенски органи и хиерархиска 

поставеност на функциите. Тој  како и неговите претходници се согласува со 

констатацијата дека највоочливата карактеристика на шаманизмот е примената на 

екстатичните методи за комуникација со натприродниот свет и издвојувањето на 

посебни лица на кои им се припишува моќ за таков вид комуникација. Но, она 

што не е докрај дефинирано и разјаснето е односот на шаманизмот кон другите 

категории верувања, прашање за кое научната литература не дава прецизни 

одговори. Рускиот истражувач и етнограф ги посочува размислувањата на: Лебок 

(Дж.Лëббок. Указанные сочинения) кој го третира шаманизмот како стадиум од 

развојот на религијата  во кој божественото се издигнува над човекот; Зеленин 

(Д.К. Зеленин, Культ оногонов в Сибири) кој смета дека шаманизмот е 

карактеристичен по преминот од зооморфни кон антропоморфни претстави за 

духовите, при што се развива верувањето дека таквите претстави се вселуваат во 

човекот-шаман; Штернберг (Л.Я. Штернберг, Первобытная религия) којшто го 

толкува шаманизмот од аспект на неговата теорија за сексуална селекција, 

сметајќи го овој феномен за ран, пасивен стадиум на таа селекција.6 Според ова 

може да се заклучи дека шаманизмот е широко распространета појава која е 

длабоко вкоренета во свеста и живеењето на човекот, од праисторијата до денес. 

Сепак истражувачите  се согласни околу тврдењето дека шаманизмот е 

доминантен облик на религија кај народите во Северна Азија, поточно на Сибир 

кај народите Јакути, Бурјати, Чучки, Ителмени. Кај овие народи шаманизмот 

всушност ги апсорбирал и оние обреди и верувања кои по своето потекло се 

разликуваат од  него. Aнализите покажале дека шаманизмот како таков не ги 

опфаќа сите појави на религиозен живот на овие народи. Родовскиот и семеен 

култ кај пооделни народи на Сибир (како што се Гилјаците) во целост е 

наезависен од шаманизмот, а пак кај другите сибирски народи (Јукагири, Евенки, 

Тунгузи, Ханти, Мансии, Бурјати) шаманството целосно се поврзало со 

родовскиот култ, а шаманот целосно ја преземал  улогата на родовски свештеник. 

Поврзаноста на шаманизмот и родовскиот култ кај овие народи се манифестира во 

 
Во јазиците на средна и северна Азија, адекватни зборови се: јакутски  ojun, монголски bügä,   bögä 
(buge, bü) и udagan (на бурјатски udayan, јакутски udoyan: шаманка),  турско-татарски kam (алтајски 

kam, gam, монголски kami). Види во: Еlijde M. Samanizam i arhajske tehnike ekstaze, Izdavacka knjiarnica Zorana 

Konstantinovica, Sremski Karlovci,  1990, стр.29 

6 S. Tokarjev: Rani oblici religije i njihov razvoj, Svjetlost, Sarajevo, 1978, стр.282 
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третманот на духовите на мртвите шамани кои се третираат како објекти на 

култот.7 Врз основа на ова Токарјев го предочува тврдењето на Анисимов (А.Ф. 

Анисимов. Религия эвенков) и Василевич (Г.М. Василевич. Ранние представления 

о мире у эвенков) дека шаманизмот е посебен, релативно доцен облик или стадиум 

во религиозните верувања на сибирските народи и истиот се појавува по 

родовскиот култ и култот на економијата. Руските научници го перципираат 

шаманизмот како облик преку кој еволуирала религијата и му даваат место во 

еволутивниот развој на исцелителската пракса уште од праисториското време, 

пракса која подразбира употреба на елементи од природата. Истите тие елементи 

во подоцнежниот развој на мислата ќе бидат фрекфентни во нивните духовни 

аспекти. Сергеј Токарјев проучувајќи го шаманизмот како специфична појава, 

подвлекува дека кај најзаостанатите народи, шаманизмот не е доминантен 

религиозен облик, туку се манифестира во ембрионална форма.8 Токарјев смета 

дека појавата на шаманизмот е поврзана со распаѓањето на првобитните родовски 

заедници кога во нив почнуваат да се издвојуваат лица (родовски предводници, 

војсководци, храбри борци, искусни занаетчии-мајстори, пејачи и раскажувачи) за 

кои луѓето верувале дека поседуваат натприродни моќи. Секој облик на религизно 

дејствување се појавува во одредено време и е условен од голем број фактори, 

недвосмислено и шаманизмот се појавува и исполнува одредена општествена 

функција. 9 Ваквата констатација Токарјев ја поткрепува со твдењето дека 

потребата од лекување на болестите во прв ред, како и економскиот опстанок на 

заедницата од втор ред, се основните причини за појава на шаманизмот. Древниот 

човек, без разлика дали бил ловец или војник, не можејќи да им се спротивстави 

на разорните сили на природата, избирал лица - шамани кои се издвојувале од 

заедницата и ним им припишувал натприродни моќи. Во Сибир постојат бели и 

црни шамани, и едните и другите им помагаат на луѓето и затоа се почитуват и 

слават како полубогови. Ваквиот дуализам постои кај Бурјатите кои разликуваат 

„бели шамани“ (sagani bö) кои имаат врска со боговите и „црни шамани“ (karain 

bö) кои имаат врска со духовите.  По преданието на сибирските шамани, многу 

одамна на земјата, луѓето, сите живи суштества и боговите живееле заедно во 

хармонија, небото и земјата, видливиот и невидливиот свет биле една целина, а 

смртта се сметала како премин од еден во друг облик на постоење. Како минувало 

времето, така човекот, привлечен од илузијата на материјалниот свет, почнал да 

се свртува кон него, што придонело световите да се раздвојат, а човекот бил 

осуден да егзистира во светот на видливото. Според преданието се појавиле 

поединци кои имале моќ да воспостават врска меѓу двата света, тие луѓе се викале 

шамани. 

Во Сибир и денес се раскажува легендата за првиот шаман која вели дека 

кога Бог видел како луѓето патат и се мачат, одлучил да им помогне и го пратил 

орелот како свој претставник да ги подучува и да им помага на луѓето. Бидејќи 

луѓето се плашеле од орелот, Бог одлучил да го спари со жената. Од тој однос на 

орелот и жената се родил првиот шаман. И денес луѓето ја раскажуваат оваа 

легенда и веруваат дека шаманите постојат за да им помагаат во неволја, да 

отидат таму каде смртниот човек не може и да го видат она што обичниот човек 

не може да го види. Слична верзија на оваа легенда се раскажува меѓу бурјатските 

народи, во неа се вели дека првиот шаман всушност бил орелот кој летал меѓу 

небото и земјата. Бидејќи му било тешко да го носи шаманистичкиот дар на 

своите плеќи, одлучил да Ѝ го предаде на жената – чувар на огнот. Жената била 

 
7 Ibid, стр.289 
8 Ibid, стр.284 
9 Ibid, стр.297-298 



38 

 

Тунгуска, а шаманистичкиот дар го предала на нејзиниот маж кој бил Бурјат10. 

Клучна е улогата на орелот во добивањето шамански моќи, постојат голем број 

варијанти на сибирски легенди во кои орелот е птицата посредник преку која се 

случува шаманистичката иницијација или пак истата таа птица се јавува како 

заштитник на идниот шаман: 

На југот на Сибир, во планините, степите и тајгите живее народот 

Хакаси, народ кој до ден денес ја чува шаманистичката традиција на своите 

предци. Најголемиот чувар на традицијата на шаманите е жената-шаман 

Марија Сагалакова од чии предци потекнува легендата за шаманите.. Некогаш, 

многу одамна еден моќен шаман откупил девојка за своите синови од едно 

хакаско семејство. Девојката била многу убава, па шаманот Ѝ дозволил сама да 

одбере кој од тројцата синови го сака за сопруг. Но по традицијата на 

хакаскиот народ, девојката не можела да бира, бидејќи најмладиот син нема 

право да се жени, ако постарите од него не се женети. Бидејќи девојката се 

вљубила во најмладиот, а не можела да биде негова жена, таа неколупати се 

обидувала да побегне од семејството, но секогаш ја наоѓале и ја враќале. Но кога 

била во последниот месец од бременоста успеала да побегне, се хранела со 

шумски плодови и печурки, барајќи луѓе кои ќе ја засолнат. Тукушто роденото 

дете го оставила меѓу боровите покрај една еребица и заминала да бара помош. 

Нашла двајца старци кои ја прифатиле, кога старецот отишол да го земе 

детето, го нашол заедно со орел со крвав клун. Помислил дека орелот го 

повредил детето, но кога дошол поблиску до дрвото го видел детето живо, а 

орелот со крвав клун го чува и не дозволува никој да му се приближи, а околу нив 

лежеле крвави мртви грабливци. Тоа дете подоцна станува голем шаман, прв во 

родот Сагалаков, само со девет години ги лекувал луѓето и им помагал.11 

Митовите во кои се среќава орелот или крилја од птици, се митови со 

шаманистичка основа и претставуваат дел од шаманистичката митологија. Она 

што фасцинира е констатацијата дека и македонската и руската традиција 

изобилуваат со фолклористички единици во кои се среќаваат мотиви меѓу кои 

може да се постави знак на равенство. Голем дел од нив изобилуваат со 

универзални мотивски конструкции и митологеми кои се препознаваат во 

митологиите и верувањата на најстарите цивилизации. Располагаме со квалитетна 

граѓа од која може да изградиме заеднички тези за шаманистичките претстави за 

задгробното патување, за Оската на светот, за ритуалната смрт и повторното 

раѓање. 

За симболиката на орелот пишувавме во наши претходно објавени трудови 

за шаманизмот12. Во тие наши истражувања наидовме на сознанија за орелот кој 

се толкува како татко на првиот шаман, птица посредник меѓу световите. Птицата 

орел во шаманистичката митологија е птица-закрилник на шаманот, заштитник 

кој го чува од злоите сили и од духовите на лошите шамани кои можат да го 

нападнат. Облеката што ја носи шаманот изобилува со елементи кои  упатуваат на 

 
10 iskra.co/reporteri/bajkal-sveto-more-sibira-cetvrti-deo-samo-da-legnem-na-zemljicu-medju-travke-da-odozdo-gledam-
sibirsko-nebo-i-bele-oblake/  
11 Види на: http://www.vestinet.rs/pogledi/o-sibirskim-samanima-video 
12 Види: Ана Витанова Рингачева, Мистичното патување на јунакот во задгробниот свет – шаманистички 

мотив во сказните од струмичкиот регион (аналитички пристап). Музејски летопис (Зборник на трудови по 

повод 65 години „Завод и Музеј“-Струмица: НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица, 

2017, 202-224  

http://www.vestinet.rs/pogledi/o-sibirskim-samanima-video
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орелот: пердуви од орел, коски, канџи и слично. Интересен е фактот дека и самата 

облека се изработувала налик на обликот на птицата. Посредничката и 

заштитничка улога на орелот се среќава и во македонскиот фолклор во 

приказните во кои орелот на своите крилја го пренесува јунакот во „долна земја“ 

или само го дислоцира на побезбедно место. Претставата за Космичкото дрво ги 

подразбира змијата и орелот како олицетворение на двете опозитни начела: 

земното, хтонското и небесното и според Вражиновски оваа митологема 

всушност ја претставува опозицијата горе-долу. Приказната „Ока шеј, ока 

злато“13 запишана и дешифрирана од познатиот македонски фолклорист и 

истражувач од струмичкиот регион, Иван Котев, е своевиден пандан на руската 

легенда за првиот шаман.  И во двете приказни, птицата орел се појавува како 

птица-посредник меѓу световите, но и лик-помошник на јунакот. Анимистичката 

митологија на сибирските шамани наметнала две гледишта: идеологијата на 

тотемизмот и идејата за духовите помошници. Елијаде детално ја разработува 

идејата за духовите помошници, според него тие ја имаат клучната улога во 

шаманистичките верувања и понекогаш се препознаваат како алтер его или 

второто јас на шаманот. Според него има два типа духови водачи, едните му се 

потчинети на шаманот, негови блиски роднини, а вторите се закрилници кои се 

појавуваат тогаш кога шаманот ќе ги повика на помош. Најчесто како закрилници 

се појавуваат второстепени божества или пак духовите на покојните шамани, тие 

имаат своја волја и не му се потчинети на шаманот. Најчести помошници на 

сибирските шамани се животните како мечката, волкот, гуската, орелот и бувот, а 

кај Јакутските шамани се среќаваат бикот, орелот и мечката. Се смета дека 

шаманот го разбира јазикот на животните, комуницира со нив, тие се негови 

помошници, а за време на иницијацијата многу шамани живеат заедно со 

животните. Во некои случаи шаманот добива животински облик и во текот на 

сеансата комуницира со духовите преку животински крикови. Неспорно е дека 

шаманите се поврзуваат со ловечкиот стадиум, а покрај другите функции што ги 

имаат, тие се должни на племето да му обезбедат добар лов. Заштитата на 

заедницата од лошото влијание на другите шамани, демони и магии, заштитата на 

посевите од временските неприлики, исцелувањето, обезбедувањето добар лов и 

воспоставувањето контакт со светот на мртвите го дефинираат шаманот како 

психопомп. 

 Таа негова способност се должи на познавањето на техниките на екстаза 

кои му овозможуваат неговата душа да се одвои од телото и да патува на големи 

далечини, да се симнува во Долниот свет и да се качува на Небото. Во однос на 

прашањето кој е шаманот или пак кој може да биде шаман има повеќе толкувања. 

Најдоминантно е тврдењето дека шаманството не се учи, дека шаман не се 

станува, туку шаман се раѓа. Најраспространето е тврдењето дека  шаманите се 

поинакви од другите, дека тие не се создадени за материјалниот свет, едноставно 

тие припаѓаат на духовните сфери. Ваквото општо застапено гледиште се 

рефлектира и во словенската култура и традиција. Имено, во словенската култура 

се застапени верувања во словенските шамани – здухачи кои се издвојуваат по тоа 

што се раѓаат во постелка, се раѓаат на чудесни места и во невообичаени 

околности, имаат крилца под пазувите и слично. Во македонската традиција 

постои верување во т.н. змејовити луѓе кои по своите карактеристики се 

издвојуваат од останатите и целосно се вклопуваат во сликата на шаманската 

традиција воопшто во светот. Македонските преданија изобилуваат со престави за 

ликот на змеjот, кој останал во колективната меморија на народот како нивни 

 
13 Приказната за прв пат е објавена во истоимениот Зборник.  
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заштитник, чувар на родот и бериќетот и регулатор на одредени атмосферски 

непогоди. Во преданијата собрани и запишани од марко Цепенков ликот на змејот 

се појавува во многу форми, но најдоминантна е неговата зооморфна природа. 

Поставеноста на овој лик најчесто е во даден меѓупростор, „ни на неби ни на 

земја“, на границата меѓу светото и световното и лик кој во перцепцијата на 

луѓето е претставен со крилја и голема сила.  ,,Зооморфните и чудни надворешни 

облици, како што се златните крилја под мишките, опашката и неговата огромна 

сила ”14 е нешто по што змејовитиот човек се разликува од останатите. За мотивот 

“крилца под пазувите” сме пишувале и претходно.15 ,,Легенда за двујцата браќа 

што имале крилца” 16 претставува силен аргумент дека таквите ликови 

несомнено имаат во себе инкорпорирано атрибути на шаманистичката 

митологија. Зооморфната особина пресликана во крилјата (ги имаат суштествата 

од небеските нивоа на универзумот) е само потврда за неговата посебност, како 

суштество кое поседува особини кои не припаѓаат на човечкиот род. Примарната 

функција на змејовитиот човек е заштита на плодородието и обезбедување 

опстанок на заедницата, тој е еден вид митски чувар и покровител, а својата 

функција ја остварува преку борбата со ламјата како негативен принцип.  

Тежнеењето шаманизмот да се смести во контекст на историската 

религиска пракса, да се обнови комуникацијата со боговите и духовите која е 

прекината за време на создавањето на човекот, укажува на фактот дека 

димензиите на распространетост на овој феномен се навистина огромни. Стои 

заклучокот дека шаманизмот не мора и не треба да се поврзува со одредена етапа 

од развојот на човекот и религијата, тој во најголема мера е фундаментален за 

самиот карактер на религијата. 

 

Користена литература: 

Кирилични: 

1. Витанова Рингачева, Ана. Медијаторската атмосферска практика – 

змејовитиот човек во македонската и здухачот во српската народна традиција. 

Зборник на трудови од меѓународен научен симпозиум на тема: Афирмација, 

продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р.Македонија 

и Р.Србија.  , Битола 2016 г. стр.209-221 

2. Витанова Рингачева, Ана. Мистичното патување на јунакот во задгробниот 

свет – шаманистички мотив во сказните од струмичкиот регион (аналитички 

пристап). Музејски летопис (Зборник на трудови по повод 65 години „Завод и 

Музеј“-Струмица: НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј 

Струмица, 2017, 202-224  

 
14 Вражиновски, Т.. Македонски народни преданија, Скопје, Институт за фолклор ,,Марко Цепенков”, 1986, книга I, 

стр.23 
15 Види: Ана Витанова Рингачева. Медијаторската атмосферска практика – змејовитиот човек во македонската 

и здухачот во српската народна традиција. Зборник на трудови од меѓународен научен симпозиум на тема: 

Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р.Македонија и Р.Србија.  , 

Битола 2016 г. стр.209-221 
16 Види во: Ана Витанова Рингачева Шаманистички реликти во македонската народна традиција. Зборник на 

трудови Културна меморија (5-7 септември, 2013) Скопје: Книгоиздателство МИ-АН, 2015, 253-262 

 



41 

 

3. Вражиновски, Танас. Народна традиција, религија, култура, Скопје, Матица 

македонска, 1999 

4. Вражиновски, Танас. Македонски народни преданија, Скопје, Институт за 

фолклор ,,Марко Цепенков”, 1986, книга I 

5. Вражиновски, Танас. Народна митологија на Македонците I, II, Институт за 

старословенска култура-Прилеп, Книгоиздателство Матица Македонска – Скопје, 

1998 

6. Вражиновски, Танас. Ликот на змевот во македонските преданија, Македонски 

фолклор, II, IV, Скопје, 1973, 53-63 

7. Зеленин, Дми́трий Константи́нович. Культ онгонов в Сибири, Москва, 1936 

8. Речник на народната митологија на Македонците (редактор: Танас 

Вражиновски), Прилеп-Скопје, 2000 

9. Цепенков, Марко. Обредни и митолошки песни,Скопје, Македонска книга, 1968 

10. Цепенков, Марко. Преданија и легенди, Скопје, Македонска книга, 1969 

 

Летинични: 

1. Тokarjev, A.Sergej. Rani oblizi religije i njihov razvoj, Svjetlost, OOUR Izdavačka 

djelatnost, Sarajevo, 1978 

2. Elijade, Mirča. Šаmanizam i arhajske tehnike ekstaze, Sremski Karlovci, Izdavačka 

knjižarnica Zorana Stojanovića, 1990 

Електронски извори: 

1.  http://www.vestinet.rs/pogledi/o-sibirskim-samanima-video  

(Пристапено на: 23.4.2019) 

2. iskra.co/reporteri/bajkal-sveto-more-sibira-cetvrti-deo-samo-da-legnem-na-zemljicu-

medju-travke-da-odozdo-gledam-sibirsko-nebo-i-bele-oblake/ (Пристапено на: 

25.4.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vestinet.rs/pogledi/o-sibirskim-samanima-video

