




Предговор

Оваа публикација за Мапирање на oбичајот Мартинки во 
Скопје и Скопско произлезе од истоимениот проект, како 

резултат на теренските и кабинетските истражувања на тимот на 
ХАЕМУС кои се одвивааа во периодот на пролетта и летото 2022 
година. Во овие истражувања, како и во реализацијата на оваа 
публикација, беа вклучени и студенти од различни години на 
Институтот за етнологија и антропологија при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Публикацијата е изработена со цел да се обезбеди достап ност 
на релевантни информации за нематеријалното културно наслед 
ство обичајот Мартинки за пошироката јавност. Ова култур но 
наследство е впишано на Репрезентативната листа на УНЕСКО, 
преку негово научно истражување, едукација, презента ци ја и 
популаризација.

Обичајот Мартинки е еден од примерите каде што луѓето по 
свој избор, без разлика на нивната етничка припадност, религија, 
пол или возраст, преку практикување, голема социјална инклу 
зија и интерактивен пристап, го споделуваат и пренесуваат 
македонско то, но истовремено европско и светско нематеријално 
културно наследство.

Ова електронско издание е кофи нан 
си  рано од Министерството за култура и 
прет   ста  ву ва почетна база за изра  бот ка на 
податоци за ова културно добро како дел 
од Националниот регистaр на културно 
наследство.

Василка Димитровска
ХАЕМУС

05.09.2022
Скопје
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Вовед

Во определени региони на Балканот (Македонија, Бугарија, 
Романија, Молдавија) постои обичај поврзан со првиот ден 

на месецот март. На овој ден луѓето на оние коишто ги сакаат или 
им се блиски подаруваат рачно изработени амајлии изработени 
од црвен и бел усукан конец. Се работи за карактеристичен тра 
диционален украс создаден од црвени и бели висулци, топ чи   ња и 
исплетени бразлетни кои се разменуваат или се пода ру ваат со 
позитивна порака кон најблиските.

Се носат сѐ додека не расцве та прво  то дрво 
или додека не се види првиот штрк или 
ластовица, кога мартинката најчесто 
се зака чу ва на гранка од дрво или се става 
под бел камен. Оваа традиција, за  која се 
верува дека има предхристи јанско 
потекло, во себе носи  различни верувања, 
пред сѐ поврзани со заштитата и магијата 
на црвената и бела боја, но и со одбеле
жувањето на доаѓањето на пролетта 
и првиот ден од новата аграр на година.

Постојат разни обичаи при традиционалното подарување на една 
мартинка, поточно елементи од обичајот кои се својстве ни за 
одредени региони, но генерално таа секогаш е двобојна и се смета 
дека црвената боја ја симболизира бојата на крвта, додека пак 
белата ја симболизира чистотата.1 Според голем број фор мал ни и 
неформални извори, оваа традиција е запазе на кај скоро сите 
народи кои живеат на територијата на Македонија.

1 Димитровска, В., 2021. Обичајот Мартинки. Скопје: Центар за научно истражу вање и 
промоција на културата  ХАЕМУС.

_____________________
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Амајлиите кои се даруваат за време на овој празник се поз нати 
под повеќе локални варијанти на истиот назив, во зависност од 
поднебјето на кое можат да се сретнат: мартинка (Македонија), 
 мартеница (Бугарија), марти шор (Романија и Молдавија). Тие 
се поврзани со прославата на пролетниот македонскиот народен 
празник имену ван како „Марта“ или „Баба Марта“, којшто кај 
македонскиот народ е исто така познат и под името Летник.2 Овој 
празник денес најчесто се практикува на 1 март според новиот 
кален  дар, но може да се прославува и на 14 март според стариот 
календар. Во поглед на датумот кога се чествува, празникот 
„Летник“ на 14 март се поклопува и со соодветната прослава на 
„Дита е Верес“ кај Албанците, кога за време на овој празник исто 
така се даруваат мартинки. Разликата во календарското просла 
ву вање со некои дру  ги држави каде што се практикува овој 
пролетен обреден цик лус е тоа што во Македонија е силно 
задржан традиционалниот народен календар.3 Тоа знае да напра 
ви забуна во прославување то на оваа практика за чие чествување 
сепак се зема 1 март според грегоријанскиот календар, а многу 
поретко се прославува на 14 март.tt

По предлог на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ од 
Скоп је, во 2014 година Управата за заштита на културното 
наслед ство, која функционира во рамките на Министерството за 
култура, донесува решение за прогласување на духовното култур 
но добро обичајот Мартинки за значајно културно наследство.4 

_____________________

2 Ковачева, Л. и Боцева, Л., 2014. Речник на македонските народни празници, обичаи и 
верувања. Скопје: Центар за културно и духовно наследство. 209210.
3 Малинов, З., 2007. Традицискиот народен календар на Шопскобрегалничката ет но 
графска целина. Скопје: Институт за фолклор ‘Марко Цепенков’; Трпески, Д., 2015. 
Годишни обичаи кај Македонците: [живот според народниот кален дар]. Скопје: 
Младинска книга.
4 Елаборатот за валоризација на обичајот мартинки е изработен од Институтот за 
фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје, а потоа доставен до Управата за заштита на 
културното наследство при Министерството за култура, која го носи споменатото 
Решение заведено под бр. УП.1 10104 од 26.02.2014 година..
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По неколкугодишни обиди, мултинационалната апликација за 
„Културните обичаи поврзани со прославувањето на 1 Mарт“ 
под  несена од страна на Македонија, Романија, Бугарија и Молда 
ви ја станува дел од светското нематеријално културно наследство 
со што обичајот Мартинки во 2017 година се впиша во Репрезен 
та тивната листа на УНЕСКО. Македонскиот дел од оваа мултина 
цио нал на апликација меѓудругото се темели и на работата и под 
дршката која во писмена форма ја дадe ХАЕМУС, со што ХАЕМУС 
стана правен носител на ова културно добро од Македонија во 
УНЕСКО.

По впишувањето на листата на УНЕСКО, донесени се уште две 
нови одлуки со коишто овој статус на обичајот Мартинки, прак 
ти  ку ван кај скоро сите народи кои живеат на територијата на 
Македонија, се подигнува на повисоко ниво со Одлука за 
прогласу  вање на нематеријалното културно добро обичајот 
Мартинки за културно наследство од особено значење, подка 
те го рија исклучително значење,5 но исто така донесена е и 
Одлу ка за прогласување на нематеријалното културно добро 
„Ди та е Верс кај Албанците во Република С. Македонија“ за 
кул  турно наследство од особено значење, подкатегорија големо 
значење.6

Би сакале да потенцираме дека ХАЕМУС како правен носител на 
обичајот Мартинки во УНЕСКО е вушност претставник на 
локалните заедници во Македонија кои сѐ уште ја негуваат оваа 
тради ција. Оттука, сите анкетирани во публикацијата кои ја 
честву ваат оваа традиција се идентификувани како директни 
носители на обичајот. 
_____________________
5 Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро обичајот Мартин ки за 
културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучител но значење. Службен 
весник на Р.М. бр.150 од 23.07.2019. Скопје. 67.
6 Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро "Дита е Верс кај 
Албанците во Република С. Македонија" за културно наследство од особено значење, 
поткатегорија големо значење. Службен весник на Р.М. бр.150 од 23.07.2019. 34.
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Методолошки пристап 

Нашиот тим спроведе различни видови на истражувања за да 
се соберат колку што е можно повеќе информации, со цел 

да ги согледаме сите сличности и различности поврзани со 
обича јот Мартинки. На овој начин ХАЕМУС сега располага со 
сни мени аудио материјали од повеќе соговорници, кои се разли 
ку ваат по старосна, родова, но и етничка позадина. Ваквиот вид 
на истражување ни даде квалитативни податоци, бидејќи и 
покрај однапред определените прашања, имавме можност да 
поставуваме и така наречени слободни прашања, кои произлегу 
ваа во зависност од текот на разговорот. Покрај снимените аудио 
материјали направени за време на манифестацијата „Среќна Баба 
Марта 2022“ и за време на теренските активности во Скопје и 
околината, фондот е збогатен и со пишани одговори кои беа 
добиени по пат на анкета. Преку грижливо дизајнирана онлајн 
анкета се добија и квантитативни податоци,7 што овозможи да се 
направи и подетална споредба на добиените информации. Во неа 
беа поставени седум главни прашања поврзани со податоците за 
личноста која дава одговари, нивните сеќавања околу обичајот, 
како и прашање што мислат тие дека треба да се направи за да се 
популаризира овој обичај. 

Спојувањето на квалитативните и квантитативните податоци е 
клучен елемент во создавањето на оваа публикација, која ќе 
сведочи за обичајот во времето кога таа е пишувана. Во анализите 
на елементите и варијациите на обичајот ги гледаме како тековен 
процес кој со текот на времето можат да станат и обележје на 
одреден предел. 

_____________________
7 На онлајн анкетата за практикување на обичајот Мартинки во Скопје и Скопско 
спроведе на од ХАЕМУС, одговори дадоа околу 50 испитаници; за време на теренските 
истражувања беа документирани околу 10 испитаници; за време на манифестацијата 
„Среќна Баба Марта“ во период од 20212022 беа  интервју и рани неколку десетици 
анкетирани во форма на аудио запис.
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Текстот подолу е посветен на одговорите од соговорниците за 
обичајот Мартинки,8 но сепак би го спомнале и непознавањето за 
оваа традиција кај извесен дел испитаници. Најчесто тоа го пос 
ведо чивме кај помлади лица (1216 годишна возраст) кои беа 
случај ни минувачи на нашата манифестација, но исто и кај 
повоз   рас  ните. Ова за нас претставува еднакво важен елемент око 
лу познавањето на одредено културно наследство, како и моти 
вација за понатомошно популаризирање на истото.

_____________________
8 Одговорите од испитаниците на нашата анкета се добиени преку теренско истражу 
вање, и понатаму во белешките кон текстот ќе бидат означени со ТИ.  
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Потекло на носителите на обичајот 
Мартинки во Скопје и Скопско

Испитаниците чиишто одговори се вклучени во оваа публи 
кација процентуално најмногу се од Скопје или Скопско. 

Потоа, дел се со место на раѓање во границите на Македонија 
(конкретно градови те: Кратово, Дебар, Гостивар, Охрид, Свети 
Николе, Струга, Велес и Тетово), но и надвор од македонските 
граници — Солотурн во Швајцарија и Ајндховен во Холандија. 
Овие испитаници потоа мигрираат во Скопје и околината, каде 
што го пренесуваат обичајот на следните поколени ја, со дода ва ње 
на елементи карактеристични за нивното место на раѓање.

Графикон бр.1: Место на раѓање на носителите на 
обичајот Мартинки во Скопје и Скопско
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Сеќавања за практикување на обичајот 
Мартинки во Скопје и Скопско

Во истражувањето генерално беше опфатена популацијата 
која го практикува обичајот Мартинки. Од одговорите, се 

наметна заклучокот дека постојната просечна возраст на испи та 
ни ците не е релевантна и не секогаш се совпаѓа со нивната 
возраст кога тие почнале да ја практикуваат оваа традиција.  

Од одговорите на нашите испитаници доаѓаме до заклучок дека 
за прв пат се сретнале со обичајот Мартинки како деца, однос но 
во периодот на раното детство, од 34 годишна до 10 годишна 
возраст. Иако поголемиот дел од нив практиката ја доз нале од 
нивните семејства, најчесто по женска линија од мајки и баби, 
оние кои не ја имале оваа обредна практика во семејството, за неа 
дознале во основно или средно училиште од наставничките или 
од другарките со кои најчесто разменувале мартинки. Интере сен 
факт е што повеќето од испитаниците независно од возраста, 
полот или образованието, не знааат од каде или од кога точно 
потекнува овој обичај. Општо познато е дека во етно графии те на 
прашањата како „зошто го практикувате овoј обичај“ најчесто 
добиени одговори се: „така е адет“, „така (не)чинит“, а во 
нашите истражувања особено би сакале да го истакнеме 
одговорот — „така останало од старите“.9

_____________________

9 ТИ, Злате Боневски, роден 1962 во Скопје, со место на живеење во Солотурн.
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Религиска и етничка припадност на 
испитаниците кои го практикуваат 
обичајот Мартинки во Скопје и Скопско

Во пополнетите анкети наидовме на поединци со различна 
религиска припадност односно христијани  со различна 

конфесионална припадност (православни и католици), муслима 
ни, но и без религиска ориентација, т.е. атеисти и агностици. Во 
поглед на етничката припадност исто добивме одговори од три 
различни позадини, односно Македонци, Македонцимуслимани 
и Албанци. Голем процент се запознаени, но и сѐ уште го практи 
ку ваат обичајот Мартинки. За нас ова беше од голема важност 
при донесувањето на заклучок дека обичајот пред сѐ е пренос „од 
колено на колено“ преку социјализацијата, без разлика на 
религиската припадност или воопшто на практикувањето на 
верски обичаи и различната етничка припадност.

Графикони бр.2 и 3: Eтничка и верска припадност на испитаниците кои го 
практикуваат обичајот Мартинки во Скопје и Скопско
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Елементи на обичајот Мартинки

Доколку сакаме да појасниме како се случува некои луѓе од 
исто место на живеење да знаат и да го практикуваат оби 

чајот Мартинки, а нивни сограѓани да не се запознаени со истата 
традици ја, може да се повикаме на начинот на географска дис 
три буци ја на дел од елементите или на целиот обичај Мартинки. 
Ова најмногу се должи на миграцијата од едно во друго населено 
место, каде носителот на обичајот ја пренесува делумно или во 
целост научената традиција. Од таа причина на теренските истра 
жувања кај соговорниците, покрај нивното име и презиме, прибе 
ле жана е и годината, местото на раѓање и сегашното место на 
живеење, во случајот Скопје и неговиот поширок регион. 

Од денешната состојба на зачуваност на обичајот Мартинки 
можат да се издвојат елементи кои го сочинуваат првичниот слој 
на обичајот и кои го определуваат неговото толкување и пре 
несува ње, како и елементи со сличен или сосема поинаков 
карактер коишто се инкорпорирале со текот на времето. Познати 
елементи на обичајот Мартинки се усукување на двобоен, однос 
но (најчесто) црвен и бел конец, изработка на мартинка, врзување 
на некој дел од телото (како алка) или прикачување за дел од 
облеката (како беџ), носење на мартинката, верување дека истата 
се носи за среќа, вадење на мартинката, закачување на дрво или 
поставување под камен, замислување на желба, верување дека 
желбата ќе се исполни.10

_____________________
10 Dimitrovska, V., 2016. Cultural practices on the Balkans: Grandma March Day = Културни 
обичаи на Балканот = Културни обичаи на Балканите = Traditii în Balcani. Skopje: 
HAEMUS  Center for scientific research and promotion of culture. 1115.
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Варијации на дел од елементите во 
рамките на обичајот Мартинки

Од варијациите на дел од елементите во рамките на практи 
ку вање на обичајот Мартинки би можеле да го издвоиме 

следниот: „Најинтересно ми беше тоа што се оставаше мар 
тин  ката по чергата и што се веруваше дека каков човек ќе ти 
влезе прв во куќата таква ќе ти биде годината.“11 Овој елемент 
како дел од обичај е познат во друга варијанта и е поврзан со 
сосема друг празник,12 тоа зборува прелевањето и инкорпори 
рањето на елементи од еден во друг, сосема поинаков обичај. 

Покрај практиките кои се директно поврзани со мартинката, 
како алка или беџ, празнувањето може да се одбележува и преку 
други елементи како храната, која е поврзана со календарските 
празници и која има култна заштитна функција. Таков пример 
има во Охридско, каде што вареле пченка претходно измиена со 
пепел и засладена со шеќер,13 а се додавало и орев.14

Овие одговори, иако се однесуваат за Охрид ско, за нас се еднакво 
важни, бидеј ќи истите тие личности мигрирале во некои од под 
рач  ја та на Скопје, а дополни тел но сѐ уш те го практикуваат 
обичајот поврзан со мар тин ките. Стоиме на мислење дека такви 
те елементи, иако донесени од друг предел, може да се вкоренат 
во пределот кој во даден момент ни е предмет на интерес. Од таа 
причина, важно е и следењето на новите варијации кои можат да 
се пројават, нивното менување и континуирано мапирање.
 _____________________
11 ТИ, Ива Наумоска, родена 1991 во Скопје, со место на живеење во Скопје.
12 Се работи за обичајот Полазеник“ и оваа традиција во некои делови на Македонија се 
изведува на 2 јануари, на денот на Св. Игнат, кој се нарекува уште и Прв Божиќ. Според 
овој обичај за полазеник се сметал првиот гостин што доаѓал и го пречекорувал прагот 
на куќата. Каков ќе биде полазеникот, таква ќе биде и годината за семејството. За повеќе 
види: Ковачева, Л. и Боцева, Л., 2014. Речник на македонските народни празници, оби 
чаи и верувања. Скопје: Центар за културно и духовно наследство. 26226; Костић, П., 
1986. Пас полаженик. Гласник Етнографског музеја у Београду. књ. 50. 187200.
13 ТИ, Лилјана Карајованоска Цветкоски, родена 1982 во Охрид, со место на живеење во 
Скопје.
14 ТИ, Сена Ариф Шешум, родена 1959 во Охрид, со место на живеење во Скопје.
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Оставањето на мартинката под чергата од влез на та врата е дел 
од варијациите кои се практикуваат во Скопје и Скопско.
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Друг пример за кружење на традицијата ни дава соговорничка од 
Скопје, во кој обичајот мартинки ѝ е во сеќавање од нејзината 
баба која била од Воденско Поле, од јужнoмакедонската етно 
граф ска целина. Покрај носењето на алка или беџ, носеле и 
шноли со истата симболика,15 a личноста и до ден денес ги следи 
практиките поврзани со обичајот и го поврзува носењето на 
мартинки со следното верување: „Носете мартинки за да не ве 
изгори сонцето, бели да сте за убавина, црвени за здравје“.16 
Практиката на правење мартинки кај Македонците кои живееле 
во јужномакедонската етнографска целина е потврдена и со 
записите на браќата Миладинови во нивниот познат зборник. во 
којшто оваа традиција ја заведуваат под годишни обичаи кои се 
практикуваат во Кукуш, а подоцна се пренесени во Струга: 

15ТИ, Светлана Богоевска, родена 1970 во Скопје, со место на живеење во Скопје.
16 Исто
17 Миладинов, Д. и Миладинов, К., 1962. Зборник: 18611961. Скопје: ‘Кочо Рацин’, 474.

„Дента спроти Марта сучат црвено и бело 
предено со цело; и утрината го клавает на 
децата на грло, на р'це и ноѕе за здравје. Тие се 
викает мартинки, и со ним в Струга сретват 
ластoвиците. Таја вечер пременувает местата, 
к'де спавале до тога, за да не ги јадат болви. Тој 
ден малите деца прават ластовица от дрво 
шикосано, и пејет по к'штите: `Ластовица 
идеше, црно море пливаше...”17 

_____________________
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Во однос на различностите во практиката, би се надоврзале и на 
варијациите од Дебар, каде се носеле мартинки за: „…лето да 
бидеме црвено, бело и црвено…“, односно во текот на летниот 
период да ги следи добро здравје. Ставањето на мартинка, во вид 
на алка, било исклучиво на 14ти март, а ден пред тоа се вареле 
јајца и се бојадисувале со боја добиена од лушпа од црвен кромид. 
Исто се станувало рано наутро и се одело на планина за да се 
соберат диви цвеќиња, кои служеле за украсување на домот. Да ја 
цитираме нашата соговорничка Љуљзиме:

„На 13ти вечерта се оди во планина и со собираат 
билки, претежно диви цвеќиња, се варат јајца кои порано 
не се фарбале но сега се фарбаат (со љушпи од кромид или 
со перца од праз).  Ги носиме во ќесе и се шетаме по цел 
ден, како прерушени                         во невеста и младоженец, 
со музика и пеење,                                   потоа седиме на некоја 
планина, палиме                                    оган и се дружиме и тоа 
е денот посве тен                               на Дита е Верес. На 6ти, 
на Ѓурѓовден                                          мартинката се вади и се 
става на дрво                                  и си замислуваш една 
желба за да ти                                                 се исполни.“18

Се чини дека практикувањето на обичајот Мартинки кај Албан 
ци те од југозападниот дел на Македонија, визуелизиран преку 
празникот „Дита е Верс“ (во оригинал „Dita e Verës“) кој се 
практикува на 14 март, во себе вклучува низа  обредни активности 
кои не само што се одвиваат според точно определено време, 

18 ТИ, Љуљзиме Хуса, родена 1981 во Дебар, со место на живеење во Скопје.

_____________________

Љуљзиме Хуса, родена во Дебар,
 со место на живеење во Скопје
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прос тор и јасно утврден ред, туку наликуваат на еклек тичност од 
елементи на обреди кои ги препознаваме во многу од народните 
празници кај Македонците.19 Носителите на ова културно добро 
по пат на усни преданија ги пренесуваат инфор ма циите на своите 
поколенија и тие се вкоренуваат во местото каде што живеат или 
пак престојуваат на пократок или подолг период.

19 Делот од прославата кој во себе содржи пеење и играње или пак некаква практика е 
позната  како собор на село; палењето на оган најчесто се случува на Коледе; во однос на 
„обредот под маски“ може да се препознаат елементи од празникот Василица; бојадису 
вањето јајца е дел од обичајот на христијанс киот празник „Велигден“.

_____________________
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Како дел од обичајот Mартинки, овие традиционални украси се закачуваат
на првото расцветано пролетно дрво или пак се ставаат под камен



Техника на изработка на мартинките

Од научните извори, но и од секојдневиоето, познато е дека 
за изработка на мартинките се бирал материјал кој 

претежно имал црвена и бела боја, како и различна должина или 
дебе лина. Во минатото се користеле природни материјали како 
волна, волница, коноп, лен и различни видови конци кои им биле 
дос тап ни на луѓето. Техниките на изработка на оваа амајлија исто 
така биле биле различни, но најчестата пракса било да се земе 
матери јалот, да се усукаат нитките и да се врзат на краевите за да 
не се одмотуваат. Денес, во зависност од достапноста, се употре 
бу ваат секакви видови на современи природни и вештачки 
матери јали, како и дузина различни техники за изработка на 
овие амајлии. Честопати се додаваат и разни приврзоци (срце, 
детелина, фигуринки) за дополнително  да ја потенцираат апо 
тро пејската моќ на украсот.20

Во одговорите на испитаниците добиваме дополнително обја сну 
вање за правилниот начин на плетење мартинки: „...Притоа, 
[мартинката треба] да биде изработена со најразлична 
техника за плетење — со макраме техника, со вртење на двете 
бои бела и црвена, како јаже за да не се расплетува, јас правам 
и со хеклање“.21

Покрај ова, во некои делови на Скопско, изработувањето на 
мартинки задолжително се  правело во тишина.22 Имено, се 
започнувало со раскажување на приказната за Баба Марта, потоа 
се изработувале мартинки молчејќи и се носеле во двор каде секој 
скришно ја ставал својата мартинка под камен. Другиот ден 

20 Димитровска, В., 2021. Обичајот Мартинки. Скопје: Центар за научно истражување и 
промоција на културата  ХАЕМУС.1013.
21 ТИ, Каранфилка Гицева, родена 1978 во Скопје,  со место на живеење во Скопје.
22 ТИ, Теута АгаиДемјаха, родена 1965 во Скопје, со место на живеење во Женева 
(Швајцарија).

_____________________
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истите се ваделе од под каменот и се врзувале на зглобовите, 
проследено со зборови за благослов за младите и природата:

„Кога мартинките беа готови, се упату вавме 
кон градината, ги стававме мартинките под 
камени ги остававме таму преку ноќ. Целиот
процес требаше да се одвиваво тишина
и никој не требаше да го види нашето 
кришно место.Ова беше делот кој
најмногу ни сe допаѓаше. Магијата!
Тишината! Следниот ден, тогаш
ќе ги извадевме нашите мартинки 
од под скриените камења и мојата 
нона Фатиме ќе ни ги врзеше околу
зглобовите, одеднаш ќе почнеше
да нѐ благословува нас и природа
та, посакувајќи да пораснеме и да 
цветаме како дрвја и цвеќиња! 
И ќе си замислевме желба!“23

Во минатото во Скопје и Скопско 
мартинките се изработувале рач  но 
од природни материјали.

Во врска со техниката на изработување, значајно е и прашањето 
кој ја правел мартинката, како и целиот процес околу подарува 
њето на истата. Заклучувиме дека подарувањето на мартинките, 
како и нивната изработка главно се правело по женска линија, 
пример во одговорите се потенцираат членовите од фамилијата 
како: мајка, баба, тетка, но исто така и оние кои не се во крвно 
сродство: комшивка, учителка...Се разбира дека и помладата 
возрасна група, како и онаа најмладата, учествувале во процесот 
на плетење мартинки, конкретно во одговорите е потенциран 
делот од празнувањето каде врсниците се собирале во дворовите 
и заедно плетеле.24

23 Исто
24 ТИ, Зорица Николовска, родена 1974 во Скопје, со место на живеење во Скопје.

_____________________
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Дополнителни белешки 
за обичајот Мартинки

Најголемиот дел од анкетираните носители на обичајот 
Мартинки сметаат дека треба да се направи нешто повеќе во 

однос на едукација, промоција и популаризација на оваа убава 
традиција. Според нив обичајот не е доволно познат кај луѓето, а 
голем дел од нив сметаат и дека не е доволно распространет и 
дисеминиран низ Македонија.

Нивните сугестии се движат од едукација на родителите, поголе 
ма медиумска покриеност, повеќе објаснување на соијалните 
мрежи, креативно изразување на младите во градинките и 
основните училишта, застапеност во учебниците, дополнителна 
едукација на наставниците, како и организација на разни настани 
и натпревари. Ова се само некои од предлозите кои како канали 
би послужиле за информацијата да стигне до сите заинтереси 
рани, особено до децата и младите, со што оваа традиција би се 
зачувала.

Исто така, теренските информатори не дадоа конкретни по да   
тоци за начините на набавување на мартинките при практику 
вање на обичајот. Можеме да дадеме забелешка дека тие најчесто 
ги купуваат, а поретко ги изработуваат самите. Доколку ги изра 
бо  ту ваат самостојно, во анкетата не е наведено кои материјали ги 
употребуваат, а исто така се чини и дека типот на материјалите од 
кои се изработени новите модерни мартинките, нема влијание 
при нивниот избор за практикување и продолжување на тради 
цијата.
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Заклучок

Со проектот Mапирање на обичајот Мартинки во Скопје и 
Скопско, се обидовме да дојдеме до заклучок за постоењето, 

распространетоста, практикувањето и варијантите на дел од еле 
мен тите на обичајот Мартинки во овој регион. Преку теренската 
идентификација на носителите на обичајот Мартинки во форма 
на аудио и видео записи, како и обемна анкета одговорена по 
пис мен пат, се реализираше ограничено мапирање со цел нив на 
евиденција која би послужила за создавање на почетна база на 
податоци во Националниот регистар на културно наследство.

Методолошките истражувања на овој проект покажаа дека пора 
ди малиот број на пишани извори, народниот обичај поврзан со 
празнувањето на првиот ден на пролетта преку практикување на 
обичајот Мартинки се следи полесно преку усните сведоштва на 
луѓето, како дел од нивниот идентитет и белег на нивното 
духовно и кул турно наследство.

Конвенцијата за нематеријално културно наследство на 
УНЕСКО25 дава соодветни препораки и благодарение на овој 
документ многу традиции во Македонија, меѓу коишто е и 
обичајот Мартинки, побудуваат поширок интерес кај јавноста.26 
Се пак би го акцентирале мислењето на стручните лица кои 
учествувале во изработката на првичниот елаборат за 

25) Конвенцијата на УНЕСКО за заштита, афирмација и промоција на светското 
нематеријално културно наследство донесена во 2003 во Париз, ратификувана е од 
Владата на РМ во мај 2006 година. Види: Закон за ратификација на Конвенцијата за 
заштита на нематеријалното културно. Служен весник на РМ бр. 59. 12.05.2006. 172201.
26) Андоновска, Н., 2020. Нематеријалното културно наследство и неговата сочуваност во 
Скопје и Скопско, во Велев, И. и ЈакимовскаТошиќ, М. (едитори)., 2020. 
Популаризација на културното наследство во Скопје и Скопско: зборник на трудови од 
Конференцијата Популаризација на културното наследство во Скопје и Скопско, 
Институт за македонска литература во Скопје и Марков манастир ‘Св. Димитрија’, 11 и 
12 април 2019. Скопје: Институт за македонска литература. 109.

_____________________
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прогласување на обичајот Мартинки како културно наследство, 
кои пројавиле загриженост дека доброто се смета за загрозено од 
аспект на живо практи кување.

Мапирањето на обичајот Мартинки во Скопје и Скопско се одвива 
во време на силна глобализација, замирање на домашни и сѐ 
поголемо практикување на популарни и туѓи, помодарени 
обичаи.27 Големата миграција на населението од другите градови 
и региони кон Скопје ни нуди палета на одговори за асоцијаци 
јата која ја имаат испитаниците кога зборуваме за овој обичај.28

Традицијата е посведочена во Скопје 
и Скопско каде преку обреди поврза 
ни со вегетацијата пред сѐ бил прос 
ла  ву   ван празникот Летник.29 Со мали 
исклучоци, голем дел од варијаци ите 
кај Македонците од Јужно македон 
ската етнографска целина, потоа и 
кај Македонците и кај Албанците од 
Брсјачка етнографска целина (Охрид 
и Струга), од Дебарскореканската 
етногра фска цели на (Дебар) и од 
другите подрачја на Македонија се  
веќе при бе ле жени од страна на 
истражувачите.30

27 Пример за тоа е обичајот Св. Трифун кој се чествува на ист ден со празникот Св. 
Валентин. За повеќе види: Малинов, З., 2018. Св. Трифун и Св. Валентин  двајца 
светци, а еден празник: (судир на традицијата и помодарството). Македонски фолклор 
бр. 74. Институт за фолклор. 3748.
28 Првата асоцијација која се наметнува во низата одговори е пролет, потоа следуваат 
март, Баба Марта, детство, сонце, потопло време, крај на зимата, среќа, свежина, 
традиција, нов почеток, споделување на мартинки со другарките на училиште, кај некој 
буди спомени и сеќавање за семејството, пријатели, на баба и дедо, јадењето ланска 
варена пченка и уште многу носталгични спомени.
29 Зафировска, Ф. (едитор)., 2018. Пролетни празнувања = Spring celebrations. Скопје; = 
Skopje: Музеј на град Скопје; = Museum of the city of Skopje. 89.
30 Китевски, М., 1996. Македонски народни празници и обичаи. Скопје: Менора. 7276.

_____________________
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Би сакале да напоменеме дека без разлика на потеклото обичајот 
се практикува и е посведочен кај сите етнички заедници во 
Македонија, но и пошироко, доколку мигрирале во други држави 
низ Европа и светот. Во некои региони обредните практики 
поврзани со обичајот Мартинки се многу пообемни (се пееле 
песни, се палел оган, се вареле јајца, се маскирале носите лите на 
обичајот) од она што е денес познато за оваа традиција и што 
најчесто се практикува, а понекогаш може да се најде сличност 
или преклопување на елементи со други празници и обичаи.  

Се наметнува заклучокот дека најголем дел од испитаниците 
носат мартинка или пак знаат за обичајот Мартинки, бидејќи 
живеат во опкружување во кои се делат истите вредности. Но има 
и такви кои не ја познавале оваа традиција кога биле деца, а со 
неа се сретнале подоцна во својот живот кога и започнале да ја 
практикуваат. Одговорите на прашањето: Дали мислите дека 
сите околу вас знаат за обичајот Мартинки, а доколку не 
слушнале на што би можело тоа да се должи? — се поделени. 
Голем дел се цврсто убедени дека луѓето се запознаени со оваа 
про лет на традиција и истата е во тренд на зголемување на луѓето 
кои ја практикуваат. Други велат дека луѓето не знаат, не се 
запоз на ени, или пак има и такви кои одбиваат да ја чествуваат 
оваа традиција со образложение дека станува збор за пагански 
обичај. Сепак, би го акцентирале податокот дека овој обичај се 
пренесува по женска линија, независно дали теренските соговор 
ници се од машки или женски пол.

Обичајот Мартинки е карактеристичен за целиот регион на 
Југоисточна Европа, вклучувајќи ја севкупната територијата на 
Македонија и обработениот регион на Скопје и Скопско. На тра 
ди ци јата со текот на годините и децениите ѝ влијаеле глобалните 
случувања во државата во форма на културолошки, политички, 
миграциски, етнички и верски промени. Поради самата природа 
на нематеријалното културно наследство, сметаме дека дел од 
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добиените резултати се подложни на можни промени. За веро 
дос  тојно и успешно и да ја следиме динамиката на обичајот 
Мартинки во Скопје и Скопско, но и во другите региони на 
Македонија со цел да се добијат попрецизни податоци и пореле 
ван тна состојба, потребни се дополнителни истражувања, анали 
зи, како и покренување иницијативи за негување, промоција и 
популаризација на оваа традиција.
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