UDK 902

ISSN 0350-0179

BALCANOSLAVICA
40-44
2015

40-44
BALCANOSLAVICA VOL. 40-44, pag. 1-206, PRILEP, 2015

UDK 902

ISSN 0350-0179

BALCANOSLAVICA
40-44
2015

Главен уредник и редактор:
Ели ЛУЧЕСКА
Членови на редакција:
Виолета КРСТЕСКА, Владимир КАРАЏОСКИ,
Бранислав РИСТЕСКИ, Атанас АТАНАСОСКИ,
Звонко ДИМОСКИ, Орданче ПЕТРОВ

BALCANOSLAVICA бр. 40-44, стр. 1-206, ПРИЛЕП 2015

Издавач:
ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп
Уреднички одбор:
Ели Луческа (Прилеп)
Андреј Плетерски (Љубљана)
Данијела Бирт Катиќ (Задар)
Виолета Крстеска (Прилеп)
Богуслав ЖелиЊски (Познањ)
Иванка Гергова (Софија)
Роберт Михајловски (Мелбурн)
Рафаеле Д’АМАТО (Рим)
Технички уредник и секретар:
Орданче ПЕТРОВ
Лектор на македонски јазик:
Виолета КРСТЕСКА
Лектор на англиски јазик:
Метју ЏОНС
Компјутерска обработка:
Орданче ПЕТРОВ
Печати:
АЦЕТОНИ
Тираж
200

Изданието е финансиски помогнато од
Министерството за образование и наука на Република Македонија

UDK 902

ISSN 0350-0179

BALCANOSLAVICA
40-44
2015

Editor-in-Chief:
Eli Lučeska
Editorial committee:
Violeta KRSTESKA, Vladimir KARADŽOSKI,
Branislav RISTESKI, Atanas ATANASOSKI,
Zvonko DIMOSKI, Ordanče PETROV

BALCANOSLAVICA VOL. 40-44, pag. 1-206, PRILEP, 2015

Publisher:
PRI Institute of old slavic culture - Prilep
International editorial commitee:
Eli LUČESKA (Prilep)
Andrej pleterski (Ljubljana)
Danijela birt katić (Zadar)
Violeta krsteska (Prilep)
Boguslaw žielinski (Poznań)
Ivanka gergova (Sofia)
Robert MIHAJLOVSKI (Melbourne)
Raffaelle D’AMATO (Rome)
Techniocal editor and secretary:
Ordanče PETROV
Macedonian proofreading:
Violeta KRSTESKA
English proofreading:
Mettew JONES
Computer layout:
Ordanče PETROV
Print:
ACETONI
Copies:
200

This publication is financially supported by
the Ministry of Education and Science of Republic of Macedonia

Во рамките на програмата „Отворени денови на Институтот за старословенска
кул-тура – Прилеп“, посветена на 35 годишниот јубилеј, се одржа меѓународниот научен
симпозиум „35 години Институт за старословенска култура – Прилеп“ во живописното
средновековно гратче Кратово, во периодот од 9 до 11 септември 2015 година. Институтот,
заедно со Институтот за словенска филологија од Универзитетот „Адам Мицкјиевиќ“
– Познањ, по трет пат беа заеднички домаќини на еминентни научни работници од
Македонија, Полска, Словенија, Хрватска, Италија, Бугарија и Австралија. Организацискиот
одбор успешно ги осмисли и реализира плодните заседанија и дискусии, а доказ за
тоа се научните трудови содржани во овој број на нашето репрезентативно списание
„Балканославика“ кое опфаќа различни тематики од поголем број научни дисциплини на
хуманистиката. Меѓународниот издавачки и редакциски одбор е уште една потврда дека и
покрај дисконтинуитетот на неговото издавање, кој е единствено од финансиска природа,
сепак, списанието продолжува да го задржува својот авторитет во правилното согледување
и вреднување на севкупните културно-цивилизациски процеси и пројави на Балканот и
пошироко на Европа. Во тој контекст, содржините на списанието го прошируват просторот
за дијалог меѓу културите и даваат голем придонес за продлабочување на научните
размислувања, дискусии и полемики од областа на археологијата, историјата на уметност,
лингвистиката, етнологијата, фолклористиката, литературата, историјата на религиите и
одговораат на поголем број на прашања кои произлегуваат од новата реалност.
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Апстракт: Обичајот на изработување мартинки од усукани конци најчесто
од црвена и бела боја, се поврзува со почетокот на месецот март - први
март, кој во народниот календар е познат под неколку имиња: Марта,
Првна Марта, Баба Марта, Мартинден, Летник и сл. Покрај вообичаеното
народно толкување, дека мартинките се носат за здравје и среќа во текот
на претстојната година/лето, постои толкување и дека тие се носат „за од
змии“, т.е. луѓето да немаат проблеми со змиите преку летото. Вообичаено,
мартинките се носат неколку денови во текот на месецот март и најчесто
времетраењето на носењето на овие своевидни амајлии за заштита на
луѓето од зло, несреќа и разни неволји, односно да им донесе здравје и среќа
(к’смет), зависи од доаѓањето на преселните птици од југ. Имено, според едно
толкување, мартинките се носат сè додека не се здогледа првата ластовичка
или штрк кога, според обредната пракса, мартинката се симнува од раката
и се става под камен. Според друго толкување, пак, тие се оставаат на
трендафил за тие што ги носеле да бидат убави како цвеќето, додека во
некои краеви се носеле сè додека самите не се искинат од носење. Носењето
мартинки како симбол на доаѓањето на пролетта во некои балкански држави
е мошне популарен обичај, така што првиот ден од март е воздигнат,
речиси, на нивó на национален празник. Во Македонија, пак, овој обичај како
постепено да ја губи својата популарност, иако постојат извесни обиди за
институционализирано одбележување на првомартовската обредност со
носење на мартинки.
Клучни зборови: мартинки, обичај, амајлија, симболика, пролет.
Како еден од поинтересните обичаи со коишто се навестува доаѓањето на
пролетта, особено за децата, секако претставува обичајот на изработување и носење
на мартинки. Всушност, обичајот на усукување на црвен и бел конец и носењето на оваа
своевидна амајлија околу раката, вратот или некој друг тел од телото, во некои македонски
предели (Малешево, Пијанец, Горноџумајско, Осоговија, Радовишко, Струмичко, Гевгелиско,
Кукушко, Охридско, Струшко и др.), најчесто е познат токму како мартинки или некое слично
име изведено од месецот март, како што се на пример називите марти, мартенки и сл.1. Во
1 Зоранчо Малинов, Традицискиот народен
календар на Шопско-брегалничката етнографска
целина (Скопје : Институт за фолклор „Марко
Цепенков“, 2006), 146.; Райна Дражева,

„Календарни празници и обичаи,“ во Пирински
край, ур. Веселин Димитров Хаджиниколов
(София : БАН, 1980), 439.
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најзападните македонски предели, пак, за овие амајлии може да се сретне и друго име,
како на пример, моњаци или м’лњаци - во Мијачијата, т.е. во пределот Мала Река и некои
соседни предели2, односно мањаци - кај Македонците со исламска религија во некои од
селата во Струшки Дримкол3.
Во Бугарија, каде што носењето на мартинки е застапено, речиси, во целата
држава, обичајот најчесто се нарекува мартеница или мартеничка4, додека кај Романците
и Молдавците е познат како mărţişor (марцишор)5. Кај другите балкански народи каде што
овој обичај е помалку застапен, се среќава и како Μαρτ΄ς (мартис) кај Грците, односно verore (вероре) кај Албанците 6.
Изработувањето на мартинките, најчесто со усукување на црвен и бел конец,
вообичаено се прави во денот пред Први март или пред изгрејсонце на самиот празник.
Овој празник, којшто го одбележува календарскиот почеток на месецот март, во различни
региони од македонскиот етнографски простор е познат под различни имиња: Марта, Првна
Марта, Баба Марта или Мартинден - во источните предели7, односно Летник - во некои од
пределите во западниот дел на Македонија8. Според едно толкување регистрирано во с.
Габревци, во Радовишка Лакавица, мартинките се правеле одвечер, бидејќи не чинело
да се усукуваат конците на самиот празник „за да не се сукаат змиите околу тебе, кога ќе
работеш преку летото на полето“9, додека во самиот град Радовиш, мартинките се правеле
рано наутро, пред изгревот на сонцето на самиот празник10. Пред изгрејсонце мартинките
ги правеле и во Горноџумајско11, додека во Кукушко12, кај Мијаците13 и кај Македонците
со исламска религија во Струшки Дримкол14, мартинките, односно моњаците (мањаци)
се изработувале на денот пред Летник и тоа, вообичаено попладнето, односно одвечер.
Според записите, пак, на Панајот Ѓиновски, во мијачкото село Галичник, некои ги правеле
м’лњаците спроти Летник, а други, рано наутро на самиот празник15.
2 Весна Петреска, Пролетните обичаи, обреди
и верувања кај Мијаците (Скопје : Институт за
фолклор „Марко Цепенков“, 1998), 46.; Панајот
Ѓиноски, Зборник од Панајот Ѓиноски од село
Галичник од Дебарско, ур. и обр. Кирил Пенушлиски
(Скопје : Матица македонска, 1995), 50.
3
Р. Ибушовски „Пролетните обичаи кај
Македонците муслимани од Струшки Дримкол,“
во: Македонци муслимани (Материјали од првиот
научен симпозиум одржан на 3 и 4 октомври 1981
година во Кичево), ур. Глигор Тодоровски (Скопје :
Нова Македонија, 1984), 246.
4 Лозинка Йорданова, Обичани обичаи : Към
проучването на народните мартеници в България
(София : Тилия, 1996), 66.; Любомир Миков,
Първомартенска обредност. Български празници
и обичаи (София : Септември, 1985), 46-66.
5 Наталия Геннадьевна Голант, Мартовский
обрядовый комплекс румын и болгар в
этнокултурной традиции карпато-балканского
региона
(Докторска
дисертација,
СанктПетербургский Государственный Университет,
2007), 93-94, (http://cheloveknauka.com/martovskiy-obryadovyy-kompleks-rumyn-i-bolgar-v-etnokulturnoy-traditsii-karpato-balkanskogo-regiona).;
Анна Аркадьевна Плотникова, „Мартовские
сюжети в полевых иследованиях под Бузэу,
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Румыния“ во Мартеница. Мărţişor. Μάρτ’ς. Verore…,
ур. И. А. Седакова (Материалы Круглого стола 25
марта 2008 года), (Москва : России̌скя академия
наук, 2009), 135.
6 Ирина Александровна Седакова, „От
редколлегии,“ во: Мартеница. Мărţişor. Μάρτ’ς.
Verore…, ур. И. А. Седакова, (Материалы Круглого
стола 25 марта 2008 года), (Москва : России̌скя
академия наук, 2009), 4.
7 Малинов, Народен календар, 145.
8 Марко Китевски, Македонски празници (Скопје:
Менора, 2001), 95.
9 Малинов, Народен календар, 146.
10 Зорка Делиниколова, „Обичаи сврзани со
поедини празници и неделни дни во Радовиш“,
Гласник на Етнолошкиот музеј бр. 1 (1960): 154.
11 Христо Поп Стоиловъ, „Народни обичаи
отъ Горна Джумая. Мартинчета“, Известия на
Народния етнографски музей въ София год. VIII-IX
(1929): 220.
12 Миладиновци, Зборник 1861-1961, Димитар
Митрев, Константин Пенушлиски и Александар
Спасов (уредници) (Скопје: Кочо Рацин, 1962),
474.
13 Петреска, Пролетните обичаи, 46.
14 Ибушовски, „Пролетните обичаи,“ 246.
15 Ѓиноски, Зборник, 50.

З. Малинов - Мартинките како симбол на доаѓањето на пролетта

Без оглед на тоа, дали според локалната традиција, мартинките, односно моњаците се
изработуваат претходниот ден или на самиот празник, заедничко за овие изработки од
усукани конци или преѓа е тоа што, при усукувањето најчесто се употребува материјал со
црвена и бела боја. Како исклучоци, кај македонските мартинки од вообичаената црвенобела комбинација, можеме да ги споменеме случаите кога се комбинира со црна и бела
волна во некои села во Дебарца16, потоа црвено-модрата комбинација во некои случаи во
с. Габревци, во Рaдовишка Лакавица17 и црвено-црната комбинација во некои села во Голо
Брдо18. Во еден публикуван материјал се споменува и бело-жолта комбинација, но за жал,
не се наведува во кој крај се изработувале такви мартинки19.
Што се однесува, пак, до самиот материјал од којшто се изработувале мартинките,
може да се сретнат најразлични податоци, но во секој случај најзастапен материјал е
волната, без оглед на тоа дали таа е преработена во форма на преѓа или волнени конци
или, пак, се работи за сирова оскубана волна од овците, собирана по плотовите, смреките и
други места каде тие минувале или престојувале како што, на пример, правеле во пределот
Дебарца20. Но, освен од волнен материјал, мартинки се правеле и од комбинација на црвен
волнен и бел памучен конец21 или, пак, и двата конца да се од памучен материјал22. Во
постарите записи може да се сретне и комбинација на бел ленен конец и црвен копринен
(свилен), како што ни соопштува П. Ѓиноски за обичајот што се практикувал во втората
половина на XIX век23, а свилени и памучни (бобаќарни) конци се користеле и во другите
мијачки села24.
Мартинките, вообичаено, ги изработувале постари жени или девојки, што значи
дека овој обичај спаѓал во женската обредна пракса. Но, што се однесува до самото
носење на мартинките, покрај најмладите - децата, овие амајлии од црвен и бел конец во
некои случаи ги носеле и повозрасните. Така, на пример, во с. Габревци околу половината
носеле мартинки „за да не ги боли преку годината кога ќе жнеат“25, а меѓу преселниците
од с. Зарово, Лагадинско, кои по Втората балканска војна се преселиле во пиринскиот
дел на Македонија, е регистриран податокот дека момите носеле марти до жетвата, па
кога започнувале да жнеат, своите мартинки ги врзувале за првото ожнеано снопче26. Во
некои случаи, можело да се носи и по повеќе мартинки како што е, на пример, случајот во с.
Галичник каде што, освен својот м’лњак, децата носеле и за братот, за таткото итн., односно
„кољку мошки (можи, момчиња и мoшки деца) се во секоја куќа, тољку м’лњаци клавајет“27.
Но, во другите мијачки села е забележано дека мажите и сами си ги носеле своите моњаци,
и тоа обично во џебот28.
Освен со усукување на црвен и бел конец, мартинките се правеле и со
пришивање на метална пара29, а во некои случаи како, на пример, во Галичник, парите биле
16 Китевски, Македонски празници, 95-96.
17 Малинов, Народен календар, 146.
18 Миленко С. Филиповић, Голо Брдо : белешке
о насељима, опреклу становништва народном
животу и обичају (Скопље : ,1940), 79.
19 Марика Хаџи-Пецова, „Први дан пролећа у
македонским обичајима,“ во Рад IX-ог Конгреса
Савеза фолклориста Југославије у Мостару и
Требињу 1962 (Сарајево: 1963), 318.
20 Китевски, Македонски празници, 96.
21 Хаџи-Пецова, „Први Дан,“ 318.
22 Делиниколова, „Обичаи,“ 154.
23 Ѓиноски, Зборник, 50., Првично, фолклорните

и етнографските материјали на П. Ѓиноски
се публикувани во Санкт Петербург, во 1899
година, во списанието Живая старина, со
наслов: „Сборникъ Панаіота Дыновскаго изъ
села Галичника (изъ Дебрахъ)“, ЖС, выпуск I, годъ
деветый, С. Петербургъ, 1899.
24 Петреска, Пролетните обичаи, 47.
25 Малинов, Народен календар, 146.
26 Дражева, „Календарни празници,“ 439.
27 Ѓиноски, Зборник, 50.
28 Петреска, Прoлетните обичаи, 47.
29 Делиниколова, „Обичаи“, 154.; Китевски,
Македонски празници, 96.
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сребрени (старицели) и златни (ж’лтици), па така нанижани на усуканиот конец се нарекувале
низаљче30. Мартинките, односно м’лњаците со пари вообичаено се носеле околу вратот
(гуша, грло, шија), за разлика од останатите кои најчесто се носеле околу раката, поточно,
околу зглобот на дланката, а во поретки случаи и на нозете, како што се правело во Кукуш31,
односно на прстите од нозете и рацете, како што ги носеле во Гевгелиско32. Веќе е споменато
дека мартинки во некои случаи се носеле и околу половината, а во некои мијачки села тие
се носеле и на ушите, но такви носеле само девојчињата, и тоа само оние чии уши сè уште
не биле дупнати33.
Според најчестите толкувања, мартинките, вообичаено, се носеле заради здравје,
односно луѓето, а особено децата да бидат бели и црвени, потоа за сонцето да не ги изгори
преку летото, за да не ги касаат змиите преку летото, да не ги боли половината кога ќе
жнеат, да не ги „разбие“ пилето (кукавицата), за од молњи, а во секој случај, како еден вид
амајлија, служеле и за заштита од уроци34. Во некои села во Голо Брдо, црвено-црните
конци усукани со рацете одзади, па потоа зашиени назад на клашеникот, служеле како
апотропеон за заштита од гробник или вопер (вампир)35. Во одредени случаи, мартинките
служеле и за оние што често се сопнувале при одењето, повеќе да ги немаат тие проблеми,
па затоа мартинките ги врзувале околу прстите на нозете36. Магиската моќ на мартинките
можела да влијае и на белењето на платното или на биењето на млекото, а во одредени
случаи како, на пример, во некои села во околината на Велес, мартинката можела да го
заштити и селото од чумата37.
Периодот на носење мартинки во различни краеви е различно, но најчесто
може да се слушне изреката: „додека да се видат првите ластовички или штркови“38, а
во Радовиш, дури и самите мартинки што се носеле на рацете биле одредени за овие
преселни птици. Така, тие што се носеле на левата рака биле за ластовичките, а на десната
за штрковите39. Во некои краеви мартинките се носеле и преку целиот март како, на пример,
во Горноџумајско40, во Мијачијата ги носеле до Благовец или до Ѓурѓовден41, а до Ѓурѓовден
се носеле и во голобрдските села42. Во Гевгелиско, пак, мартинките ги носеле на прстите од
рацете и нозете сè додека, едноставно, самите не се искинеле43.
Во некои места, мартинките, освен што вообичаено се симнувале во определен
термин, туку тоа се правело и на обреден начин. На пример, во Радовиш децата кога
првпат во годината ќе здогледале штрк, ќе му испееле посебна обредна песничка, а потоа
ја симнувале мартинката од десната рака и скришум ја ставале под некаков камен, со
верување дека штркот ќе им донесе кошула. Бидејќи ластовичките доаѓале нешто подоцна,
мартинката на левата рака се носела некој ден повеќе44. Со надеж дека овие преселни птици
што се враќаат од југ ќе им донесат нова кошула, децата и во други македонски краеви ги
30 Ѓиновски, Зборник, 50.
31 Миладиновци, Зборник, 474.
32 Стеван Тановић, „Српски народни обичаји
у Ђевђелијској кази,“ во Српски етнографски
зборник, књ. XL, Живот и обичаји народни, књ.16
(Београд-Земун : СКА, 1927), 42.
33 Петреска, Пролетните обичаи, 46.
34 Ibid, 47.; Малинов, Народен календар, 146.
35 Филиповић, Голо Брдо, 79.
36 Ефтим Спространовъ, „Народен календар (отъ
Охридъ),“ во Сборникъ на народни умотворения и
книжнина, кн. XVI-XVII, Записалъ Е. Спространовъ,
(София : Държавна печатница, 1900), 29.
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37 Хаџи-Пецова, „Први дан,“ 318.
38 Малинов, Народен календар, 146.; Китевски,
Македонски празници, 96.
39 Делиниколова, „Обичаи“, 154.
40 Дражева, „Календарни празници“, 439.; Поп
Стоилов, „Народни обичаи“, 220.
41 Петреска, Пролетните обичаи, 46.; Ѓиноски,
Зборник, 50.
42 Филиповић, Голо Брдо, 79.
43 Тановић, Народни обичаји, 42.
44 Делиниколова, „Обичаи“, 154.

З. Малинов - Мартинките како симбол на доаѓањето на пролетта

пречекувале ластовичките на сличен начин, па така, во некои села во Струшки Дримкол,
населени со Македонци со исламска религија, тие ги оставале мањаците на трендафил
„за да бидат убави како цвеќето“, при што требало да изговорат: „ластовичке мајчичке, еве
ти мањак, дај ми кошула“45. На трендафил, моњакот се оставал и кај Мијаците за да бидат
како него „црвени и бели“, а сребрените и златните пари од низалката се чувале в ковчег за
наредната година46. Во краевите, пак, каде што имало обичај мартинките да се ставаат под
камен како, на пример, во Горноџумајско (денес Благоевградско) и некои соседни предели
во Пиринска Македонија, утредента или понекаде, пак, после три дена, се гледало какви
животинки ќе се насоберат околу мартинката, па според тоа, какво животинче имало до
неа, се верувало дека и таква среќа, според симболиката на животинчето, ќе го следи
сопственикот на мартинката во текот на годината. Така, на пример, во некои благоевградски
села се гатало на тој начин што, доколку до мартинката се забележат мравки, во тој случај
се верувало дека на сопственикот ќе му се намножел ситниот добиток (овци, кози), доколку
имало црвец (својак) ќе имал коњ, а пајакот значел дека ќе има магаре. Во некои села, пак,
бубамарата (калинка, божја кравица) симболизирала множење на говедата47.
Мартинките како амјлии не ги носеле само луѓето, туку во некои краеви, црвенобели или некаква друга комбинација на усукани конци се ставала и на нозете од добитокот48
додека понекаде, пак, на овците им врзувале црно-бели мартинки49. Мартинки се ставале и
на некои предмети од покуќнината, а со нив најчесто се кител бутимот - за млекото да се бие
побрзо50. Во некои средини како, на пример, во с. Габревци, мартинката што се ставала на
бутимот била направена од црвен и модар конец51.
Но, амајлии направени од усукани конци не се правеле и носеле само во март. На
пример, во некои предели во источниот дел на Македонија, вакви црвено-бели амајлии од
усукани конци се правеле и во денот пред Ѓурѓовден за да се носат на самиот празник, па
затоа за нив може да се сретнат и називи како ѓурѓевденки или ѓурѓевки. Овие амајлии од
црвен и бел конец во некои кочански села се носеле за заштита од змии52, а вакви амајлии ѓурѓевденки носеле и некои деца во Штип, на кои имало пришиена стара пара53. Во Кратово,
пак, спроти празникот се изработувале амајлии за заштита од уроци од црвен и бел конец
на кои се пришивало и продупчена паричка, па така, оваа амајлија наречена ѓурѓевка
одвечер се ставала на трендафил, а после полноќ овие амајлии се закачувале на вратот на
секој член од семејството. За заштита, пак, од треска, во истиот крај, луѓето на раката носеле
црвен конец кој, исто така, спроти Ѓурѓовден престојувал на ружа (трендафил) или на некое
друго цвеќе54. Сличен обичај со изработка на амајлија спроти Ѓурѓовден е регистриран и
во селата на јужните падини на Скопска Црна Гора, при кој, се оставало дебелика (бот.:
Brionia alba ) да преноќи на бочва, па утрото на празникот пред изгрејсонце, се врзувала
со бел и црвен конец и се ставала на децата околу вратот да бидат преку летото дебели,
бели и црвени. На конецот се врзувало и по некоја сребрена пара, а девојките, пак, вака
украсената дебелика ја вденувале во коцелот55.
Доколку се направи анализа на обредноста во врска со носењето амајлии
45 Ибушовски, „Пролетните обичаи,“ 246.
46 Ѓиноски, Зборник, 50.
47 Поп Стоилов, „Народни обичаи“, 220.; Дражева,
„Календарни празници,“ 439.
48 Ибушовски, „Пролетните обичаи“, 246.
49 Хаџи-Пецова, „Први дан,“ 318.
50 Ibid, 318.
51 Малинов, Народен календар, 146.
52 Ibid, 146.

53 Александар Донски, Фоклорното богатство
на Штип (Штип : Друштво за наука и уметност,
1989), 388.
54 Драган Георгиевски, Традиционалната народна
култура во Кратовскотовскиот регион (Кратово :
ОУ Музеј на град Кратово, 2012), 332-333.
55 Атанасије Петровић, „Народни живот и обичаји
у Скопској Црној Гори“, во Српски етнографски
зборник, књ. VII (Београд : СКА, 1907), 448.
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за заштита од уроци и било какви други негативности по здравјето на луѓето, односно за
обезбедување здравје во текот на претстојната година, ќе се забележи дека, не случајно,
овие обичаи се јавуваат на првиот ден од март и на најважниот пролетен празник Ѓурѓовден. Имено, на истражувачите на историјата на календарот добро им е познато дека
пред повеќе од два милениума, календарската година во Рим започнувала со месецот март,
а не со јануари како што било после реформата на календарот во 153 год. п.н.е., а коешто
останало и до денешни дни во современиот календар56. Според многу индиции и новата
година кај древните Словени започнувала со март, односно започнувала со доаѓањето на
пролетта, на што ни укажува и самиот назив за првиот ден во март - Летник кој, всушност,
претставувал и првиот ден во годината57. Во тој случај сосема станува јасно зошто луѓето
настојувале преку изработувањето на мартинките, како еден вид амајлии, позитивно да
влијаат врз своето здравје во текот на претстојната година, во некои случаи и врз здравјето
на добитокот, а со тоа индиректно и врз економската благосостојба. Имено, според
теоријата на обновувањето на времето на светски познатиот историчар на религијата од
романско потекло, Мирча Елијаде, смената на годишните циклуси, односно заминувањето
на старата и доаѓањето на новата календарска и стопанска година е идеален период
за разни обредно-магиски постапки со кои се настојува да се влијае врз суштинските
егзистенцијални потреби на луѓето, како што се здравјето, среќата, плодородието
(бериќетот), економската благосостојба итн. 58. Доколку и празникот Летник (Првна Марта)
се согледува како некогашен календарски почеток на годината, во тој случај е сосема јасна
календарската лоцираност на обредната пракса во врска со мартинките на самиот почеток
од месецот март.
Што се однесува, пак, до поврзувањето на носењето мартинки и сличните на
нив амајлии со Ѓурѓовден, исто така тоа може да се доведе во врска со календарската
лоцираност на самиот празник. Имено, Ѓурѓовден, како празник со кој, според народната
традиција, започнува летната, односно топлата половина од годината, а со тоа и економски
поактивната сезона59, истовремено е погоден период за обредно-магиски постапки со кои
се настојува да се влијае врз егзистенцијалните потреби, а во тој контекст и на здравјето на
луѓето. Затоа, во некои предели (Мијачија, Голо Брдо), амајлии од усукани конци се носеле
дури до овој празник, а во други, пак, како на пример во Кочанско, Штипско Кратовско и
Скопска Црна Гора, на овој празник започнувало носењето на ваквите амјлии.
Доколку се осврнеме, пак, на симболиката што ја придружува обредноста
поврзана со изработувањето и носењето на мартинките и сличните на нив амајлии, ќе
56 Татьяна Давыдовна Златковская, „Исторические
корни европейского календаря,“ во Календарные
обычаи (и обряды в странах зарубежной Европы,
Исторические корни и развитие обычаев (Москва
: Наука, 1983), 34.
57 Ненад Ћ. Јанковић, „Астрономија у предањима,
обичајима и умотворинама Срба“, во Српски
етнографски зборник, књ. LXII (Београд : САНУ,
1951), 169-170.; Светлана Толстој, „Словенски
народни календар,“ Расковник, год. XXVI, бр. 100
(Београд : 2000), 11.
58 Посочувајќи низа обреди кај некои од
индоевропските заедници (Германи, Словени,
Грци, Римјани, Иранци), но и кај остантите народи
од умерениот појас на северната хемисфера
(семитските народи - Сумери, Египќани, Евреи,
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потоа кај Јапонците и др.), Елијаде констатира
дека годината започнувала со март во многу од
овие цивилизации и дека во периодот на премин
од зима во пролет, т.е. во текот на последните
денови од годината што е на заминување и во
првите денови од годината што започнува, се
јавува годишна криза на духот која, eдноставно,
претставува физиолошка формула на регресија
во неизвесност, реактуелизација на „хаосот“. Во
таа смисла би требало да се сфатат и обредите
коишто се одржуваат во периодот на смената на
годишните циклуси, кои се прават за да го спречат
сето тоа Mirča Eliade, „Obnavljanje vremena,“ Polja
br. 206, april ’76, (1976): 7-9.
59 Толстој, Словенски, 12.
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забележиме дека амајлиите од усукани конци и нивното врзување околу некој дел од
човековото тело (врат, половина, рака, нога, прсти), всушност, претставуваат еден магичен
круг кој служи како профилактичко средство за заштита од латентните опасности како што
се, на пример, штетните демони. Имено, според народните верувања, доколку и успеат да го
пробијат магичниот круг, овие суштества ќе се заврзат за амајлијата, а при заштитната улога
на магичниот круг на амајлијата, важна улога имала и самата боја на конците60. Како што е
добро познато, црвената боја игра значајна улога во магиските обреди. Оваа боја е симбол
на огнот и крвта, а со оглед на тоа што крвта се поврзува и со животната сила, односно со
животниот принцип (крвта е услов за живот, кога таа е скриена, а кога е пролеана значи
смрт), црвената боја симболизира и здравје и плодност, како и самиот живот и животната
радост61. Белата боја, пак, освен со чистотата, невиноста, животот и љубовта, во некои
случаи се поврзува и со смртта, погребот и оној свет62.
Од досега изнесеното во врска со симболиката на црвено-белите мартинки од
усукани конци и врзани околу некој дел од човековото тело, може да се заклучи дека тие
имаат за цел да ги заштитат луѓето (понекогаш и добитокот, средствата за производство итн.)
од злите сили кои, според претставите, верувањата и толкувањата во традициската култура
се најактивни токму во периодот на смената на годишните циклуси, кога умира старата, а се
раѓа новата година. Токму во овој кризен период за природата и социумот постои и голема
веројатност злите сили, олицетворени во разни антропоморфизирани демонски суштества
(караконџула, чума и сл.)63 да им напакостат на членовите на заедницата и во крајна инстанца
тоа да резултира и со смрт. Впрочем, како што е познато, човековиот организам на крајот од
зимата и почетокот на пролетта е повеќе отколку вообичаено подложен на разни болести,
така што народното верување дека во овој период демонските суштества развиваат
необично силна активност, има и извесна рационална основа. Во тој контекст и носењето
мартинки со воспоставувањето на магиски круг од усукани конци, според Габриела Шуберт,
всушност, претставува и превентивно средство за заштита од злите демонски сили64.
Мартинките како амајлија, освен што имаат за цел да ги заштитат нивните
носители од разните болести, од нив се очекува позитивно да влијаат врз здравјето и на тој
начин, според принципот на имитативната магија, луѓето треба да бидат „бели и црвени“, што
според критериумите на традициската култура претставува и поим за здрав човек. Впрочем,
и од презентираниот емпириски материјал можеше да се види дека во некои средини
луѓето ги оставаат мартинките на трендафил, за да бидат убави како цвеќето, односно да
бидат бели и црвени како него. Исто така, и поврзувањето на мартинките со преселните
птици, со оглед на фактот што тие во многу средини се носат до здогледувањето на првиот
штрк, односно првата ластовичка, си има своја симболика. Овие птици, не само што го
60 Gabriela Schubert, „Konac, vrpce i tkanina
kao magijska sredstva narodne medicine u
Jugoistočnoj Evropi,“ Македонски фолклор бр. 33
(1984): 137.
61 Jean Chevalier and Alain Gheerbrant, Rječnik
simbola (Zagreb : Nakladni zavod MH, 1983), 80.;
Scubert, “Konac,” 141.
62 Dž. K. Kuper, Ilustrovana enciklopedija tradicionalnih simbola (Beograd : Prosveta - Nolit, 1986), 137.
63 Во февруари постои еден празник, кој
е посветен на светецот Харалампиј, а кој во
народната традиција е познат и како Чуминден.

На Св. Аралампие (10/23.II) во некои средини, како
на пример во Злетовско, се вршеле и конкретни
обредно-магиски постапки со принесување на
бескрвна жртва (варена пченица, погача) на
Чумата, со што луѓето настојувале да се заштитат
од оваа болест. Во Кочанско, овој празник се
смета за последен во старата година, т.е. се смета
за „клуч“ („заклучок“), односно „завршеток на
празниците“, што секако алудира на периодот на
смена на годишните циклуси Малинов, Народен
календар, 125-126.
64 Scubert, “Konec,” 139.
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симболизираат доаѓањето на пролетта туку штркот се поврзува и со култот на плодноста
(„штркот носи бебиња“), култ, кој особено доаѓа до израз во периодот на заминувањето
на зимата и почетокот на пролетта, кога и самата природа повторно се обновува преку
раззеленетата вегетација, цветовите на растенијата и раѓањето на младенчињата на
животните. Симболиката на преселните птици како предвесници на пролетта, не само што
е присутна во балканскиве простори туку оваа симболика е регистрирана, речиси, и кај сите
народи што го населуваат умерениот појас на северната хемисфера во Европа и Азија65.
Извесната сличност на обредноста поврзана со доаѓањето на пролетта кај многу
народи од умерениот појас на евроазиските простори, а меѓу нив и појавата на обичајот на
носење на мартинки - амајлии од усукани црвени и бели конци, создале разни теории за
потеклото на овој обичај. Културно-генетскиот пристап на истражувањето на овој обичај
упатува на древните Тракијци, со оглед на фактот што територијата каде денес е застапен
овој обичај, во југоисточниот дел на Европа (Карпато-балкански регион) и територијата
што ја населувал овој древен индоевропски народ, се совпаѓаат во значителна мера66. Во
Бугарија се лиферува и легенда дека легендарниот тракиски пејач Орфеј, својата лира ја
кител со мартинка, за време на пролетните мистерии кои го симболизирале крајот на студот
и разбудувањето на природата67. Некои љубители на древната македонска цивилизација,
мартинките ги поврзуваат со пролетниот празник на древните Македонци - Ксантика и
обичаите што се практикувале на овој празник68. Следбениците, пак, на прабугарската
традиција, овој обичај го сметаат за наследство на т.н. Прабугари, за што се повикуваат
на легенди кои се поврзуваат со доаѓањето на Бугарите на Балканскиот Полуостров, под
водство на хановите Кубрат и Аспарух69. Но, ситуацијата со потеклото на мартинките
дополнително се усложнува кога кон ова ќе ги додадеме и обичаите на носење црвено-бели
амајлии од усукани конци или, пак, слични амајлии од други комбинации на бои, кои можеме
да ги сретнеме и кај некои од народите во северниот дел на индискиот потконтинент, потоа
кај Калашите на падините од Хиндукуш, во северниот дел на пограничието на Пакистан и
Авганистан, потоа на Тибет, како и кај други народи од овој дел од Азија70. Во секој случај,
тешко дека засега ќе може да се даде прецизен одговор на прашањето за потеклото на
овој обичај, односно кога и која етничка заедница прва го применила носењето на амајлии
65 Chevalier and Gheerbrant, Riječnik simbola, 86,
343, 562-563.
66 Ваня Лозанова, Енциклопедия Древна Тракия
и Траките, s.v. Марта (Мартеница), 2010, www.
thracians.net/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=411&Itemid=106.; Alina Alex, Romania
Welcomes Spring with Martisor Day. History and
Traditions, Accessed march 1, 2012, www. theworldreporter.com/2012/03/romania-welcomesspring-with-martisor.html.; Според податоците
кои се базираат на археолошките ископувања
на мезолитскиот локалитет Скела Клодовеи
во Романија (кој припаѓа на т.н. „култура на
Лепенски Вир“, сместен на левиот брег на Дунав,
неколку километри западно од Турну Северин),
каде што е пронајдена амајлија од црвено и бело
обоени камчиња што се носеле околу вратот, се
претпоставува дека овој обичај е стар околу 8.000
години Adrian Bucurescu, „Martisorul, talisman si
podoaba,“ 26 февруари 2010, http://www.romanialibera.ro/aldine/ history/ martisorul--talisman-
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si-podoaba-178590.; Во тој случај, обичајот со
носење на црвено-бели амајлии е многу постар и
од доаѓањето на Дакијците и останатите Тракијци,
како и на другите индоевропски заедници што ја
населиле Југоисточна Европа.
67 Ирина Гигова, „Бели и червени, здрави и
засмени,“ Пристапено 01 март 2014, http://fakti.
bg/bulgaria/89694-beli-i-cherveni-zdravi-i-zasmeni.
68
Ангелина Маркус, Ксантика - древно
македонско празнување (Скопје : 2010).
69 Ермина Стоянова, „Легенда за мартеницата,“
Пристапено 28 февруари 2006, http://www.azdeteto.bg/index.php?id=837.; Иглика Мишкова,
„Мартеницата никога не се исхвърля, за да
не си изхвърли човек и късмета,“ Пристапено
01 март 2011, http://www.focus-news.net/
opinion/0000/00/00/17209/.
70 Даниел Илиев, Мартеницата - български и
индо-ирански обиачай, Пристапено 22 февруари
2011, http://bulgaria-is-alive.com/obichai-martenica%202.html.
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слични на мартинките. Обредното одбележување на заминувањето на зимата и доаѓањето
на пролетта, а како што споменавме претходно, тоа во многу култури во умерениот појас
на евроазиските простори значело и смена на годишните циклуси, било манифестирано
на разни начини71, а еден од нив, на дел од просторот на Југоисточна Европа, бил и
профилактичкиот апотропеон од усукани црвени и бели конци.
Доколку, пак, на мартинките се осврнеме од аспект на современата состојба, во
тој случај ќе забележиме дека во некои средини како, на пример, во Бугарија, Романија и
Молдавија, овој обичај што се практикува на првиот ден од март е воздигнат на нивó на
национален настан, со оглед на фактот дека добар дел од луѓето во овие држави настојуваат
да набават мартинки за да ги носат лично или, пак, да ги подарат некому. За овој обичај
известуваат и националните и локалните телевизии и весници, се прават интервјуа со
еминентни етнолози во врска со овој обичај, во музеите се организираат изложби со
мартинки, децата во градинките се обучуваат да ги изработуваат мартинките итн. Во
споменативе земји, не само што се изработуваат едноставни мартинки од усукани црвени и
бели конци туку понекогаш тие претставуваат и вистински уметнички дела со разни украси
со реси од различни должини, топчиња (туфки), потоа со додатоци во вид на метални пари и
разни други приврзоци, а некои мартинки се изработуваат и со антропоморфни фигурки од
машки и женски пол. Затоа, не случајно, бугарските етнолози истражувајќи ги мартениците
како амајлии, но и како украси, констатираат дека покрај профилактичката функција како
заштитно средство - апотропеон, тие поседуваат и извесни уметнички перфоманси72.
На културолошкиот феномен на мартеницата во современата градска култура во
Бугарија, посебно научно внимание му посветила и рускиот истражувач Ирина Седакова
која констатира дека овој обичај што потекнува од селските средини, пренесен во
градските средини, здобива и поинакви конотации. Врз основа на спроведената анкета во
врска со носењето мартeници, поставени на неколку десетици испитаници, таа констатира
дека, иако анкетираните лица истакнуваат дека мартениците немаат никаква врска со
идеологијата во однос на периодот на социјализмот, авторката на статијата не се согласува
со тој став. Ставот на бугарското општество кон идејата за националното, олицетворено во
етнографијата и фолклорот, сега е поинаков, и повикот: Нека съхраним българщината
(„да ја сочуваме бугарштината“), звучи сè посилно во бугарски дискурс, а тоа се согледува и
во обичајот на дарување мартеници73. Состојбата со марцишорите во Романија и Молдавија
во денешни дни, во однос на нивната популарност помеѓу населението на овие две земји,
може да се спореди со сличната состојба во Бугарија, на што нè упатуваат и разните статии
по весниците, ТВ-емисиите итн.74.
Но, за разлика од Бугарија, Романија и Молдавија, во Македонија, обичајот на
71 Пример на обредно одбележување на смената
на годишните циклуси со доаѓањето на пролетта
претставува празникот Невруз (Неврус, Новруз), кој
се совпаѓа со пролетната рамноденица и се смета
дека е востановен под влијание на древната
персиска (иранска) култура. Овој празник, освен
иранските народи (Персијци, Афгани, Таџици,
Курди) го празнуваат и други народи кои биле под
влијание на оваа древна култура, а кои подоцна
го примиле исламот, како што се Азерите,
Туркмените, Узбеците, Киргизите, Казасите,
Турците, како и припадници на некои народи
во Пакистан, Индија, Кина, Руската Федерација
итн. Eтимолошки Невруз се доведува во врска

со персискиот збор now ruz, што во превод би
значело „новиот ден“. Овој празник и денес
претставува првиот ден од календарската година
според современиот ирански календар, https://
en.wikipedia.org/wiki/Nowruz; https://en.wikipedia.
org/wiki/ Iranian_calendars.
72 Миков, Първомартенска, 64.
73 Ирина Александровна Седакова, „Мартеница
в современой городской културе Болгарии,“
во Мартеница. Мărţişor. Μάρτ’ς. Verore…,
(Материалы Круглого стола 25 марта 2008 года),
отв. редактор И. А. Седакова, (Москва : Российскя
академия наук, 2009), 146.
74 Bucurescu, “Martisorul.”
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носењето мартинки како да не е на нивóто, во споредба со претходно споменатите држави.
Еден од проблемите на којшто наидува традицијата со носењето мартинки претставува
и самиот календар, односно прецизното лоцирање на празникот на којшто треба да се
носат мартинките. Имено, според црковниот календар каде што во употреба е јулијанскиот
календар, мартинките би требало да се носат на 1-ви март, кога е и празникот посветен на
Св. Евдокија, празник кој во народот, како што посочивме, е познат и како Летник, односно
Првна Марта. Во календарот, пак, којшто е во граѓанска употреба, во грегоријанскиот, тогаш
се паѓа 14-ти март, односно тој ден не е првиот ден во месецот март, според календарот
што е во секојдневна употреба. Затоа, во Македонија постои еден вид колизија во однос на
носењето мартинки и прославувањето на празникот посветен на почетокот на месецот март,
бидејќи овој обичај сега се прави на првиот ден од март во календарот што е во граѓанска
употреба, односно се поместил за 13 дена во однос на останатите празници, кои си го имаат
задржано своето место во црковниот календар.
Од друга страна, пак, институционализираното одбележување на првомартовската обредност со носење на мартинки, како што го опишавме претходно во трите
споменати држави, во Македонија, речиси, и да не постои. Иницијативите од страна на
некои воспитувачки и наставнички за изработка на мартинки во мал број на детски градинки
и во пониските одделенија на некои училишта, како и активностите на некои невладини
организации и здруженија за зачувување на културното наследство (Хемус, Струма), коишто
изработуваат и подаруваат мартинки на фреквентни локации во главниот град, ни оддалеку
не може да се спореди со состојбите во Бугарија, Романија и Молдавија. Можеби состојбата
со носењето мартинки во Македонија ќе задобие поинаков тек по донесувањето на
решение за прогласување на обичајот мартинки за значајно културно наследство, од страна
на Управата за заштита на културното наследство при Министерството за култура на РМ75,
како и одлуката на истото Министерство да се поднесе заедничка апликација на Романија,
Молдавија, Бугарија и Македонија за поставување на овој обичај на репрезентативната
листа на нематеријалното културно наследство на човештвото на светската организација
за образование, наука и култура - УНЕСКО76.
Се надеваме дека соодветното тело на УНЕСКО, Меѓународниот Комитет за
заштита на нематеријалното културно наследство, на заседанието што треба да се одржи
во декември 2015 год. ќе донесе позитивна одлука за поставување на овој обичај на
репрезентативната листа на нематеријалното културно наследство на човештвото, со што
обичајот мартинки како симбол на доаѓањето на пролетта би постанал културно наследство
признато и во светски размери. На тој начин би се надминале теснонационалните рамки
на обичајот мартинки (мартеници, марцишор), како што сакаат да го претстават некои од
споменатите држави, во прв ред Бугарија, кога на овој обичај му се придаваше национален
контекст. Со поставувањето на репрезентативната листа на нематеријалното културно
наследство на човештвото, на овој обичај би му се верификувал наднационалниот
карактер, каков што е и во суштина, односно би прераснал во културно наследство и на
светско нивó.

75 Елаборатот за валоризација на обичајот
мартинки е изработен од стручен тим што
го формира Институтот за фолклор „Марко
Цепенков“ во Скопје (во тимот беше вклучен и
авторот на овој текст), а потоа го достави до
Управата за заштита на културното наследство
при Министерството за култура за понатамошна
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постапка, која и го донесе споменатото Решение
заведено под бр. УП.1 10-104 од 26.02.2014 г.
76 Иницијативата произлезе од романска страна
и беше презентирана и пред други земји каде
што е застапен овој обичај, но зад официјалната
апликација застанаа само четирите споменати
држави.

З. Малинов - Мартинките како симбол на доаѓањето на пролетта

SUMMARY
MARTINKI AS SYMBOLS OF THE ARRIVAL OF SPRING

Zorancho Malinov

The custom of making martinki of twisted threads, usually in red and white, is associated with the first day of the month of March, a date which is known in the folk calendar under
several names, including Martha, Martha blossom, Baba Marta, Martinden, and Letnik. In addition to the usual folk interpretation that martinki are worn to bring health and happiness in the
coming year / summer, there is another interpretation that they are worn as protection from
snakes, ensuring that people won’t be endangered by snakes through the summer. The martinki
are usually worn for several days during the month of March. The duration of wearing these amulets, whether to protect people from evil, accidents and other troubles or to bring health and
happiness (fate, kismet), depends on the arrival of migratory birds from the south. According to
one interpretation, martinki are worn after the first sighting of a swallow or stork; and according
to ritual practice, martinki should later be taken off the wrist and placed under a stone. Another
interpretation prescribes that they should be left on a rose so that those who have worn the
martinki will be as beautiful as flowers, while in some areas they are worn until they have torn
themselves from the case . Wearing martinki as a symbol of the arrival of spring is a popular
custom in some Balkan countries, and the first day of March is elevated almost to the level of
a national holiday. In Macedonia, however, this custom is gradually losing its popularity, though
there are some attempts to institutionalize the celebration of 1st March by wearing martinki.
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