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ÒÐÀÄÈÖÈJA
ТРИМЕРСКИ ДЕНОВИ   

Во минатиот број чи та-
телите на "Македонско 
сонце" ги запознавме со 

содржината на струмич киот 
карневал. Важен дел од него 
се суштинските карак те рис-
тики на тримерските све че-
ности, за што разго ва рав ме со 
Илија Сувариев, виш кус тос-
етнолог во За водот за заш ти-

"Струмичкиот карневал се одржува тради цио-
нално, секоја го дина, во рамките на Три мер-
ските денови, односно на по че токот на го-
лемиот Велигденски пост. Името карневал 
по текнува од римскиот збор sagle - месо и 
vali - збогум, од нос но збогум месо. Тоа асо-
цира на почетокот на постот а во овој случај 
станува збор за Велигденскиот пост", објас-
нува Сувариев, виш кустос.

Целта на маскирањето била да им се посака и да 
им се обезбеди среќа, радост, успех во бра-
кот и многудетност на идните брач ни дру-
гари, бидејќи карневалот се поклопува со 
Три  мерите, односно со празникот на арма-
саните. 

та на споме ниците на кул ту-
рата и музеи - Стру ми ца. 

"Кога се зборува за ма ски-
рањето и за обичаите под мас   -
ки, не може а да не се спо мне 
карневалот во Стру мица ка-
ко една од позна чај ните ма-
ни фестации во Маке до нија 
ко   ја се одржува по веќе го-
дини. Преку овој кар невал 
оп с    тојуваат обичаите и се 
про        должува традицијата. Мо-
жеби стру мичкиот карневал 
постигнал најзначителна тра н  -
сформа ција од сите тра ди ци-

онални игри под маски, како 
по вре мето на одр жу ва ње-
то,така и по својата цел и 
функција", вели Илија Су ва-
риев.

"Струмичкиот карневал - 
објаснува Сувариев - се одр-
жува традиционално, секоја 
година, во рамките на Три-
мерските денови, односно 
на почетокот на големиот Ве-
лигденски пост. Името кар-
невал потекнува од римскиот 
збор sagle - месо и vali - збо-
гум, односно збогум месо. 
Тоа асоцира на почетокот на 
постот, а во овој случај ста-
нува збор за Велигденскиот 
пост. Почетокот на постот, 
односно првите три дена се 
наречени Тримерски денови 
и секогаш почнуваат од не де-
ла, вечерта на Прочка и траат 
до среда. Во текот на овие де-
нови, односно во вторникот 
вечерта се одржува тради-
ционалната карневалска ве-
чер, кога маскирани групи 
шетаат низ градот и одат во 
куќите каде што има вере-
ници, армасани девојки и во 
нивните домови остануваат 
до раните утрински часови". 

ВРЕМЕНСКА 
ПОВРЗАНОСТ

Што се однесува до по-
врзаноста на карневалот со 
Тримерските денови треба 
да се направи дистинкција, 
всушност треба да се напо м-
не дека нивната поврзаност 
е само временска т.е. тие 
временски се совпаѓаат, но 
не и суштински бидејќи по 
својата суштина Тримерите 
се христијански обичај, до-
дека карневалот претставува 
остаток од култ од паганско 
време.

Карневалот во Струмица 
има долга традиција и него 
го спомнува патеписецот Ев-
лија Челебија уште во 1670 
година. Минувајќи низ Стру-
мица тој запишал: "Дојдов до 
еден град расположен во по-
лите на еден висок баир, и 
видов како таа ноќ мас ки-
рани луѓе претрчуваа од ку-
ќа во куќа, низ смеа, писок и 
песна", што јасно укажува на 
можноста дека се работи за 
Тримерските карневалски 
све   чености во Струмица. 
Значаен показател и веро-
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      ВО СТРУМИЦА

достоен податок и симбол за 
древноста на овој карневал 
е фактот дека многу белези 
на маските, носиите и пред-
метите кои останале во упо-
треба (облеки од кожа, ро-
гови од разни животни, бик, 
прч, овен), како и алузијата 
на многуте инвалиди кои се 
движат со патерици (се по ја-
вуваат на карневалот а имаат 
значење на истерување на 
лошите духови, желбата за 
здравје, плодност итн.), се ка-
рактеристични само за него-
вата изворна паганска фор ма, 
која подоцна доживува од     -
редена трансформација во 

односно верените, потоа Ром 
и Ромкиња со бебе, со зна-
чење дека тие се познати по 
тоа што имаат многу деца, па 
така и новите парови да има-
ат бројно потомство, по тоа 
ту    ка е попот кој ги благо сло-
вува младите за среќа, бла-
госостојба и слога во бракот, 
а неизбежно е и при суството 
на ѓаволот, најчесто со ро го-
ви, со опашка од вол или од 
некое друго животно, со ви-
ла во рацете, него сите го бр-
каат, а симболика е бркањето 
на лошите сили и влијанија 
кои би можеле да се појават 
и да им наштетат на мла ден-

дидактичка, всуш ност се са-
ка невестата да се упати и да 
се подготви за брачниот жи-
вот. Задолжи телно се ко рис-
тат и музички инструменти: 
гитара, армо ника, дајре, и со 
нив се соз дава општа ве сел ба 
и рас по ложение во домот на 
арма саните девојки", об јас ну-
ва Сувариев за минатото на 
стру   мичкиот карневал. 

ОБИЧАЈ И ЗА ИДНИНА

"Во денешно време кар не    -
валот ја добива и својата трета 
посовремена, модерна ди-
мен зија, со одредени вли ја-
нија од слични карневали кои 
се одржуваат во светот, а 
преку организираниот и на-
градниот карактер се здо би-
ва со посовремена коно та ци-
ја, но сепак како обичај ос-
танува традиционалноста и 
оде     њето по куќите на ве ре-
ните девојки. Преку ша ре ни-
лото од бои, фигури и маски 
со различни мотиви и теми 
се настојува да се при каже 
вечната борба меѓу доброто 
и злото, реализмот и сар каз-
мот, иронијата, са тирата и тра   -
гедијата, пол тронството и ка-
риеризмот, власта и без влас-
тието, а сè тоа проследено со 
голема живост и динамика 
карак теристични за стру ми-

чани. Во церемонијата учес-
твуваат сите структури на воз  -
раст: социјална, старосна и 
по ло ва. Маските ги избираат 
учес ниците, односно секој из   -
би ра своја тема за мас ки ра-
ње, додека кај групните мас-
ки тоа е заедничка идеја. Име   -
но, учесниците сами ги изра-
бо туваат маските, ретко се 
слу    чува тие да се фабрички 
про изводи - вели вишиот кус-
тос Илија Сувариев.

Имено, подготвувањето од  -
носно изработувањето на мас  -
ките почнува два-три ме сеци 
пред одржувањето на кар-
невалот. Од видовите мас ки 
најмногу се застапени ан тро-
поморфните а се среќа ваат и 
зооморфни и зооан тропо-
морфни". 

"Во текот на овие денови - 
потенцира Сувариев - целиот 
град живее за и со карне-
валот. Тоа е голем настан во 
кој се вклучени повеќе сто-
тици маскирани луѓе кои се 
движат по улиците на Стру-
мица, а во градот доаѓаат и 
неколку илјади посетители 
од другите градови од зем-
јава како и од странство. Та-
ка, секоја година сè повеќе 
се зголемува бројот на учес-
ниците во карневалот и лу-
ѓето кои сакаат да ја видат 
оваа прекрасна традиција". 

традицонална форма, всуш -
ност маска која сè уште ја па-
метат и најстарите стру ми ча-
ни. Целта на маски ра ње то им 
била да им се посака и да им 
се обезбеди среќа, ра дост, ус-
пех во бракот и мно гудетност 
на идните брачни другари, 
бидејќи карневалот се пок ло-
пува со Тримерите, односно 
со празникот на ар масаните. 

"Најчести мотиви се не-
веста со младоженец, кои ги 
симболизираат младенците, 

ците. Многу чест мо  тив се ма-
жи преоблечени во жени и 
обратно, со што најчесто се 
сака да се покаже кои фи зич-
ки особини сака да ги по се-
дува мажот или об ратно же-
ната. Друга карак теристика 
на традиционал ната форма 
на карневалот се бројните 
еротски елементи, песните 
ис    полнети со ерот ски мо ти-
ви, содржини и збо рови при 
што се користат одредени 
пред   мети, а целта  на сè ова е 


