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Апстракт: Во народната култура на Македонците пролетниот циклус 
на обичаи зазема важно место поради верувањето за почетокот на новата 
година со доаѓање на пролетта. Пролетта е период на заживување на земјата. 
Тоа е почеток на вегетативниот циклус и во овој период голем дел од 
обредната активност, всушност, е прослава на: обновувањето, 
воскреснувањето на природата и на нејзината плодоносна моќ. Бидејќи 
плодоносната моќ е женска карактеристика, а обредните активности треба да 
обезбедат плодност и бериќет, главни учесници во активностите биле 
женските членови на заедницата. Затоа пролетниот циклус на празници 
изобилува со мноштво обичаи поврзани со вегетацијата, како што се берење: 
билки, цвеќе, запотки, нишање на нишалки закачени на родно дрво, обичаи 
поврзани за здравјето и плодноста на луѓето, верувања и обичаи во врска со 
будењето и излегувањето на животните, како и враќањето на птиците 
преселници. Паралелно со будењето на пролетта се започнувало со стопански 
активности, проследени со многу обичаи и верувања поврзани со: почетокот 
на земјоделските активности, стоката, колењето на јагне, обичаите за 
почетокот на нови работи и слично. Ѓурѓовден се смета за ден на пролетта, 
поточно празник, кој го одбележува започнувањето на летната половина од 
годината. Во народната традиција, Свети Ѓорѓи е заштитник на земјоделието и 
стоката, па во негов лик се изразени стремежите и условите на луѓето тие 
навистина да бидат заштитени. 

Клучни зборови: обред, обичаи, народен календар, Ѓурѓовден, 
ѓурѓовденски песни 

Ѓурѓовден 

Вистинската пролет со раззеленета вегетација и целосно 
заживување на природата, може да се каже дека започнува нешто 
подоцна од астрономскиот почеток на пролетта, па од тие причини и 
обредите што ги придружуваат овие природни феномени ги 
издвојуваме во посебен обреден комплекс, кој го нарекуваме 
среднопролетен. Главни празници на овој период од годината се 
Велигден и Ѓурѓовден, па затоа, овој обреден комплекс се нарекува и 
велигденско-ѓурѓовденски (Малинов 2006: 151). Во овој труд, акцентот 
е ставен на ѓурѓовденското празнување, заедно со сите негови 
специфични и карактеристични обреди. 

Ѓурѓовден е еден од најбогатите празници со разни обреди и 
верувања, пролетен празник што го прославуваат повеќе етнички 
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групи. Многуте обредни активности имаат: претхристијански, аграрни, 
стопански и други видови обележја, а обредноста, во врска со овој 
празник, најчесто започнувала уште од 5 мај, ден пред самиот празник 
Ѓурѓовден. Според податоците од етнологот Зоранчо Малинов, 
подготовките за празнувањето на празникот Ѓурѓовден во пределот 
Пијанец започнувале уште во четвртокот со одржување панаѓур и со 
продавање разновидни билки (Малинов 2006: 168). Ѓурѓовден на многу 
места низ источниот регион на Македонија, па и пошироко, се 
празнувал различно. Се береле билки со кои се вршеле разни обредни 
дејствија за плодност и се пееле песни. Основната и најзначајната 
врска во ѓурѓовденските празнувања се обредите и песните при 
берењето билки и лулањето, чие обредно значење е директно поврзано 
со здравјето на луѓето. Обредите со вегетација биле поврзани со 
берење на раззеленети билки и правење букети – запотки. Дента пред 
Ѓурѓовден се береле билките и тоа: здравец, коприва, дебелика, 
вратлика, петров крс, среќиче, срчаник, лепич или лепавец, млечка и 
други. На ноќта спроти Ѓурѓовден ѝ се придавало големо значење на 
ноќта од аспект на можноста за магиско дејствување, особено за 
обирање на бериќетот од нивите и на млекото од стоката. Со билките, 
кои се береле на денот пред празникот, се кителе стопанските објекти, 
како и ведрото во кое се собирало млекото од првото замолзување, 
бутинот, овцата молзница и луѓето. Вечерта пред Ѓурѓовден речиси во 
сите овие предели се ставале во вода дел од набраните билки во која 
имало црвено јајце и со водата, следниот ден, ги бањале децата. Со 
другиот дел од набраните билки измешани со светена сол, утрото пред 
изгрејсонцето се закрмувала стоката. Со берење на билките и со 
закитувањето се верувало во преносливата моќ на заживеаната плодна 
природа и во пренесувањето на моќта и во својствата на самите 
растенија врз сѐ што се закитува. Здравец се берел за здравје; огојка, 
дебелика или тиквинка – за згојување; млечка – за млекото на стоката; 
среќиче – за среќа; лепич или лепавец – за да се лепат ергените за 
девојките и обратно; врбови гранчиња и верувањето поврзано со 
врбата – како симбол на обновената вегетација и плодноста. 
Плодотворната и заштитната сила на растенијата се пренесувала на сѐ 
и на секого во куќата. Како превенција од активностите на 
маѓосниците за обирање на бериќетот, според податоците пишани од 
Малинов, во пределот Малешево, уште рано во зори селаните ги 
посетувале нивите – за родот да не отиде во туѓа нива (Малинов 2006: 
171, 173). Авторот посочува дека во целата Шопско-брегалничка 
етнографска целина е застапено обредното миење, каде што на 
Ѓурѓовден, уште рано изутрина, пред да изгрее сонцето, младите одат 
до блиската река или поток и таму, како за адет, се топеле во водата за 
да бидат здрави преку годината. Во Малешево овој обред го 
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поврзувале и со водениците, особено со оние што мелеле со камен што 
се врти налево. На пример, во Малешево, некои се замивале со водата 
што течела низ таква воденица. Обредните миења се одвивале во 
изворите во кои младите фрлале дел од набраните растенија, а потоа се 
замивале со водата. Се миеле и со утринската роса. Се верувало во 
прочистителната моќ на водата, а пролетните миења го штителе 
здравјето и обезбедувале плодност. Водата во овие обичаи се сметала 
за прочистувач и обновувач на животот. 

На Ѓурѓовден на родно дрво (даб, дрен, леска) се закачувале 
јажиња на кои се извршувало обредното нишање. Се нишале моми и 
ергени и пееле песни, со кои отворено се искажувале симпатиите. Во 
актот на нишањето била содржана оплодителна и брачна функција, 
нишањето значело симулација на полов акт, па во тој контекст е 
нишањето на младите, кои биле пред стапување во брак, кои јавно, 
преку песна, ги искажувале своите симпатии. Постарите биле сведоци 
на нишањето, преку кое се носела порака за желбите на младите луѓе. 
Тоа бил еден од начините да се покажат чувствата на младите и 
нивната желба за идниот брачен партнер, за кои требало да ги разбере 
заедницата. Мерењето на кантар одбележувало симболично 
премерување на зрелоста како доказ за подготвеност за влез во новиот 
статус на брак и активирање на плодоносната сила. Во селото Ињево и 
во дел од селата што му припаѓаат на овој Радовишки Регион, 
обредното лулање го изведувале на вториот ден од Велигден и на 
празникот Ѓурѓовден. Лулката ја правеле од јаже, ја закачувале на 
зелено дрво на Спасовенско место, а на лулката седнувале обично 
млади девојчиња и момчиња; друга група, пак, девојки отстрана пеат 
во два чета пригодна песна за здравје. Црвеното јајце што момчето и 
девојчето го држеле в раце за време на лулањето, потоа го давале на 
мажот што ги лулал. Во Малешево, пак, ова лулање се правело на 
првиот ден по празникот Ѓурѓовден, кој е познат како моминден, затоа 
што на овој ден девојчињата се лулале, а момчињата ги гледале. 

Сточарските активности се особено присутни бидејќи Ѓурѓовден 
е најголемиот сточарски празник. На празникот, во некои краеви, 
јагнињата ги одвојувале од овците, кои за прв пат се замолзувале 
обредно. Ведрото, во кое се молзело првото млеко, се китело со билки 
заврзани со црвени конци, а првата овца, околу вратот, се китела со 
венец од билки. Истиот податок го посочува и Малинов, каде што во 
неговите истражувања во селото Дедино (Радовишко), бутимот се 
кител со разни предмети со апотропејска функција: коприва, црвен 
волнен конец и ѓердан со сребрени пари, а жената што го бие млекото, 
на главата, имала погача. Во некои случаи се водел и обреден дијалог, 
на следниот начин: Јасно ли е небото?, на што се одговара со: Јасно е, 
над сите куќи јасно, над нашта темен облак стои, и тоа се кажувало 
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три пати. Додека се водел овој дијалог, домаќинката три пати обредно 
се завртувала околу бутимот и три пати обредно заматувала (Малинов 
2006: 178). 

Обредниот леб, кој се месел за овој празник, во овие предели се 
украсувал со симболички фигури. Во Пијанец е познат како шарена 
погача, а во Малешево, погачата е без знаковни фигури, каде што само 
се месела, се носела в црква и се раздавала, како што е обичај и во 
повеќето села од Радовишкиот Регион. 

Еден од најважните обреди што се врши на празникот Ѓурѓовден 
е колењето на јагнето. На самиот празник, пред изгрејсонцето, се давал 
курбан – обредно колење на најубавото бело јагне. Се верувало дека 
крвта од закланото јагне има магиска моќ. Обичаите со магиски 
елементи и верувања биле поврзани со: магиско одземање или 
заштитување на млекото, бериќетот и плодноста на семејството и 
луѓето. За празнувањето на Ѓурѓовден во пределот Малешево најчесто 
јагнето се колело пред трлото и се настојува крвта да тече на нешто 
зеленко, т.е. на шума од зелени гранчиња. Со гранчињата натопени од 
крвта од закланото јагне, се попрскувале воловите за да не штрклеат. 
Многу е проширен и обичајот на бележење на точка со крвта од 
јагнето, особено на децата – за да бидат здрави. Во овие предели се 
случувало закланите јагниња да се јадат за време на прославувањето во 
селото, а додека во некои малешевски и пијанечки села постои обичај, 
едната плешка од јагнето, вообичаено десната, како и кожата, да му се 
даде на попот, кој пак, со молитва ги благословувал домаќините 
(Малинов 2006: 179). 

Ѓурѓовденските песни и нивните карактеристики 

Познато е дека ѓурѓовденските песни се дел од календарско-
обредните песни што, по своето потекло, се длабоко пагански, кои, 
заедно со другите обредни песни, го сочинуваат најстариот тип на 
фолклорот. Како и сите обредни песни, и ѓурѓовденските песни се 
поврзани со постојан датум (6 мај). Се изведуваат на одреден ден во 
годината и во одредено обредно време, кое се смета за свето време. 
Ова свето празнично време е во основа поврзано со: цикличните 
промени во космосот, природата и човекот, кое, преку свесна 
интерпретација во обредот, има цел да обезбеди плодност, бериќет и 
благосостојба. Обредните песни се строго поврзани со народните 
обичаи иако се лирски, по својот општ карактер и тон. Бидејќи се 
поврзани за конкретни календарски денови, уште се нарекуваат и 
календарски песни. Темите на ѓурѓовденските песни се разновидни. 
Најчести мотиви се: љубовта, женидбата, за род и приплод 
(Пенушлиски 1988: 11). Тие се условени, пред сѐ, од потребите на 
обредот и од реалните услови што ги содржи животот. Во нив се 



 
 

Гордана Тасева-Илиевска – Обреди и песни поврзани со празнувањето на... 
 

177 

 

одразени разните желби на луѓето во форма на желба за: здравје, 
љубов, женидба и сл. Според тоа, желбите, по својата концепција, не се 
разликуваат многу по сижеата на магичните зборови, бидејќи моќта на 
магичните зборови и обреди, е само средство за реализација на 
саканата цел. Песните што се пеат по тој повод, претставуваат 
нераскинлив дел од обредот, а главни носители на ѓурѓовденската 
обредност и пеењето се жените и девојчињата. Тие одат на берење 
билки еден ден пред Ѓурѓовден, при што пеат „биљарски“ песни 
(Величковска 2008: 40). Берењето билки и вршењето разни обредни 
дејства за плодност, како и обредното лулање, во некои места низ 
Македонија, се одвивале околу Ѓурѓовден, а на други места од 
Ѓурѓовден до Спасовден (Величковска 2008: 42). 

Ѓурѓовденските песни се пееле на два гласа, наизменично во 
чети (антифоно), односно првин се пеел едниот чет, па потоа другиот 
чет го преземал пеењето на истата мелодиска линија. Тука главна улога 
има средникот од двете групи. Тие ги започнуваат песните, а 
крајниците или слагачките на одреден тон ја придружувале првата 
мелодиска линија, позната уште и како бордунска мелодиска линија. 
Најголем дел од песните се пееле во стоечка позиција, подредени една 
до друга. Во Радовишко, поточно во селото Ињево, се забележува 
обредното лулање или благо приклонување на телото нанапред додека 
четите (групите) ја изведуваат песната, што наликува на нишање 
напред-назад. Обредните ороводни песни се изведуваат без музичка 
придружба и нив ги изведувале исклучиво жени и девојки. По форма 
тие се движат во обичен круг (во оро), или оро во оро. Местото на 
нивното изведување не е строго фиксно. Ѓурѓовденските ороводни 
песни се одат (Димовски 1974: 21) и се изведуваат на ридот ‒ над 
селото, место што е познато како Спасовенско. Ѓурѓовденските песни 
ги одат само жените што се движат паралелно зад големото оро. Во 
вокалното исполнување учествуваат само шест жени поделени во два 
чета, а до нив се фаќаат, под рака или за појас, повеќе други жени, кои 
не пеат. Песните се пеат слободно, поточно во rubato-ритам, во кој се 
насетуваат контурите на метро-ритмичката структура.  

Песните што се дадени во прилог, се разликуваат во тоа што 
ињевските имаат кратки извикувања: првото извикување се јавува по 
15-тиот слог, т.е. во петтиот слог од второто повторување на 
мелострофата (што всушност претставува повторување на слоговите); 
а второто извикување се јавува на крајот од двапати повторената 
мелострофа. Вториот чет, мелодијата ја презема од првиот чет, штом 
ќе извикне по втор пат. Распоредот на извикувања е ист како првиот 
чет, како што е во примерот на првата варијанта на песната „Ѓурѓице, 
кадан убава“.  
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Во пролетниот циклус, низ вековите се создал еден своевиден 
манир на гласно резонирачко пеење на отворен простор, кој ги опфаќа, 
покрај пролетните и разните други видови летни, а исто така и лирски 
песни, кои се, условно сместени, во пролетно-летниот циклус 
(Величковска 2008: 44). 
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GJURGJOVDEN IN THE PIЈANEČKO-MALEŠEVSKI REGION AND 

RADOVIŠKO POLE 

Gordana Taseva-Ilievska 
Independent Researcher, Skopje 

Summary 

The Macedonian folk calendar is a rich treasury of cultural and spiritual 
wealth, connected with many beliefs and ritual activities. People organized life and 
activities according to their folk calendar, which is a complex system of behavioral 
rules. The folk calendar explained the cyclical changes in nature and natural 
phenomena. The year was perceived as a closed circle that has its own beginning 
and end but also has the quality of rebirth, i.e., renewal. The beginning of a new 
annual cycle represented a re-actualization of the cosmogony, which implies a 
repetition of time from its beginning, whatever it was in the moments of its creation. 
By establishing the system of holidays throughout the year, people realized the 
periodic re-actualization of the original memories. Therefore, the holiday is a non-
working day, it is not an empty day, but on the contrary, it is densely filled with 
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many ritual-magical activities, through which the participants manage to perform 
another type of work. 

The importance and significance of all holidays, as well as the St. George's 
Day holiday and the festive ritual in it, have a crucial significance for the cultures 
that have the holiday system as a form of regulation of social relations in their 
system, as it is in the folk culture of the Macedonian people. 

ПРИЛОЗИ 
Нотни и текстуални примери 

 
1. Ѓурѓице, кадан убава1 

 

– Ѓурѓице, кадан јубава, леле,  
Ѓурѓице кадан, и!, (е) јубава, и!  

Та што си толко јубава!  
Дал си од бога паднала,  
дал си од земја никнала?  
– Нит сум од бога паднала,  
нит сум од земја никнала  
и мене мајка родила,  
и мене како и тебе.  
На Велигден ме родила,  
на Ѓурѓовден ме крстиле,  
Ѓурѓа ми име туриле,  
с рујно вино бајнале,  

 
1 Мелографирала и дешифрирала: Родна Величковска. Мелограмата е 
преземена од нејзината книга Картографирањето и ареалните 
истражувања во етномузикологијата (2009; видете во делот Литература), на 
страна 141, песна бр. 104. Податоци за песната: АИФ м.л. 2706, с. Ињево, 
Радовишко; Снимил: Ѓорѓи Ѓорѓиев; Пеат: Горица Ристова (родена 1943 г.) и 
Верка Витанова (родена 1932 г.), во улога на „крајници“. 
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пресно ме млеко доиле,  
на топола ме лулале.  
За тој сам тенка висока, 
за тој сам бела црвена. 

 
2. Ѓурѓице, кадан убава2 

 
Ѓурѓице, кадан убава, мори, 
Ѓурѓице, кадан, мори убава! 
 
Зашо си толку убава, мори 
Зашо си толку мори, убава? 
Дал си од земја никнала, мори 
Дал си од земја мори, никнала? 
Ил си од бога паднала, мори, 
Ил си од бога мори, паднала? 
– Нит сам од земја никнала, мори, 
Нит сам од земја мори, никнала. 
– Нит сам од бога паднала, мори, 
Нит сам од бога, мори, паднала. 
И мен ме мајка родила, мори, 
И мен ме мајка, мори, родила. 
На Велигден ме родила, мори, 
На Велигден ме, мори, родила. 
На Ѓурѓовден сам крстена, мори, 
На Ѓурѓовден сам, мори, крстена. 
Ѓурѓа ми име ставиле, мори, 
 
 
 
 

 
2 Изведува: женска пејачка група; етнички предел: Пијанец, Делчевско; 
снимила, дешифрирала и мелографирала: Гордана Тасева-Илиевска. 
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Ѓурѓа ми име, мори, ставиле. 
Со пресно млеко доила, мори, 
Со пресно млеко, мори, доила. 
За тој сам бела црвена, мори, 
За тој сам бела, мори, црвена. 
 


