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Проект: „Богатството се чува дома“ 
 

Опис на тоа „богатство“ и негово приближување до посетителот 
 Како и секој народ и ние имаме свое „Традициско културно наследство“. Тоа е нашето богатство 
– единственото кое го имаме!!! Некои го нарекуваат „етнолошко“ или „етно – културно наследство“, 
некои „традициска култура“. Како и да е, мислиме на исто: Наследство од минатото, кое е натрупано 
и (во огромен дел) е „живо“ и ден – денес. Уште поеќе, нашиот живот е проткаен со него. 
 Некои ова културно традициско наследство го мешаат со религијата, но тоа е потполно одделно 
нешто, иако понекогаш изгледа како едно. Така, на пример, прославата и/или одбележувањето на 
Коледе, Бадник, Лазара... изгледаат како црквени (верски) празници, иако содржината на овие обичаи 
е „народна“. И верувањата – поврзани со најголемиот број празници се „народни“, но имаат верска 
обвивка. 
 Традиционалните предмети се „материјална култура“ и лесно се идентификуваат: Пегла на 
жар, огламник, поскурник, маша, народна носија, опинци, самар, сандак за облека, ноќви, синија, 
црепна, кавал, тапан, ѓум, сан .... Некои се од народна изработка, некои од занаетчиска. Со нив е лесно 
и музеите (најчесто) ги земаат овие „мртви“ предмети, кои веќе не се употребуваат и ги ставаат во 
депоите и изложбите.  

Но, што со старото радио? И тоа повеќе не се употребува, некогаш било важно, но сега - веќе 
не. Дали е и тоа „материјално културно наследство на нашиот народ“? Што со поскурникот? Ретко кој 
меси поскура, но некои и месат, нели? Дали е поскурникот за во музеј или не? 
 Како и да е, со материалните предмети е лесно, посебно кај нас, кои не сме биле многу богати 
во минатото, па да имаме неброено многу видови предмети. Исто така, многу историски стилови 
(барок, рококо, готика...) нас нѐ прескокнале. 
 Ние сме многу богати со нематеријална култура: Од обичаи за секоја прилика и неприлика, до 
верувања, приказни, митови, легенди, народни песни, игри, детски игри, броенки, гатанки, поговорки, 
специфични движења, гестови, мимики, фацијални изрази, празноверија, верска митологија, 
верување во свети и вакафни места, табуи, стратегии за воспитување деца1, уредување на односите 
во селото, во градот, во семејството, во поширокото семејство, односи меѓу половите, односи помеѓу 
машките и женските деца, односи со верски и други функционери, мислења околу храброста, 
младоста, староста, убедувања во „оптимален тип човек и жена“, што е „пожелно“, а што е непожелно, 
па дури и неестетски, некултурно, неетички, како да се одговори во различни животни ситуации, колку 
и како да се има и печали, верувања во задгробниот живот и што треба да се прави за да се достигне 
„рајот“... Сето тоа е дел од духовната култура и таа и ден –денес говори од нас.  
 Слободна волја и семоќната традиција  

Ние мислиме дека е тоа наш избор, заради тоа што сме „современи“, но само запрашајте се од 
каде иде тоа да му помогнеш на човек – посебно на дете во невоља, да ги нарекуваш луѓето „тетко“, 
„стрико“, „брате“ ... кога ти треба помош, да даруваш на други, да се лутиш кога не си даруван, да 
истапуваш против силните – во заштита на слабите, да не оправдуваш многу различни поединци или 
одредено однесување, иако е тоа сосема согласно законот, да сметаш одредено облекување за 
нескромно, да се драпаш со претерувањата на луѓето, а во исто време да пречекаш гости со многу 
повеќе храна – од потребната, да дозволиш претерувања за матура, свадба, веридба, Нова година?  
Од каде тоа да оправдуваш претерана употреба на алкохол во некои прилики, а во други не? Од каде 
тоа да говориш за девојка дека е неморална ако менила повеќе партнери, а истото тоа не важи за 
машките?  
Од каде убедувањата дека треба да се биде скромен, оти „ништо на оној свет нема да однесеш – гол 
се раѓаш и гол си заминуваш“? Од каде потребата да се натпреваруваш со луѓето, па дури и со членови 
на сопственото семејство, да не поднесуваш туѓ успех, да мислиш за некој – кој успеал во бизнис и 
политика дека „некој одозгора го крепи“? Од каде тоа на потполно непознат човек да можеш да му 

                                                
1 „Дете да го миливаш само кога спие, да не се вообрази“; „Ќотекот од рајот излегол“, „Со деца не се срка маштеница“ и 
сл 
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кажеш најинтимни проблеми, а на најблиските не можеш? Заради што ни се интересни филмовите, во 
кои постои човек дојден од страна, кој дошол во некое место и таму „решава некои неправди“ и се 
бори со злото? Од каде е изреката „родиме мајко и фрлиме на улица“, во која не само што веруваме, 
туку е основа на нашата вера во „способност“? Заради што еднаш говориме едно, а друг пат (кога е 
поинаква ситуацијата) сосема спротивно? Заради што скоро секое семејство имал свој предок, кој се 
вратил од Америка, Австралија ... со една тепсија злато? Заради што веруваме во среќа, во лотарија, 
во коцка, кога знаеме дека шанските нѝ се поголеми да нѐ удри молња во затворен простор? 

Ние за сето тоа не размислуваме и мислиме дека „од небото паднало“ или дека „сами сме го 
смислиле“. Тоа не е возможно, затоа што такво искуство не би можел да спечалиш ниту за 10.000 
години живот, а гледаме дека и седумгодишните деца сето ова го знаат. Тоа значи дека не е наше – 
приватно, туку нашата култура го „вградила“ во нас. Ние сме клонови на нашата култура. Без неа, на 
седумгодишна возраст сите ние би биле на ниво на едномесечно бебе. Културата те учи низ сложен 
лавиринт од симболи, гестови, движења, животна драма, секојдневни настани, конкуренција за љубов 
на најблиските, начин на хранење, ритам на говор, галење, хранење, казнување, чувствување на 
чудното чукање на срцето на мајката – споредено со нејзиниот смев и љубезност, па знаеме дека 
„нешто не е во ред“... Така учиме да не веруваме секогаш кога некој е љубезен и насмеан... 
 Како работи културата? 

Верувањето во слободна воља на единката да ги осмислува сопствените желби, потреби и 
причини е мошне смешна работа. Животот не е сексуален партнер, па „ќе одам или нема“. Животот се 
погрижил „да работи“ и без наша согласност!!! Можеби заради тоа над 92% од нашата свест е во 
несвесното? Во нашиот случај „животот“ е „културата“! Без неа, ние сме животни!!! 

Ете тоа е таа нематеријална или недодирлива култура. Суштински, НИЕ сме НАШАТА социјална 
и духовна култура. Таа без нас не може да преживее ниту 1 секунда. Таа е како нас. 

Таа е: 

 невидлива, за да не можеме да ја менуваме како сакаме;  

 озаконета, за да не можеш да ѝ се противиш;  

 неомилена, а сите работат за неа; 

 едукативна, затоа што сѐ сѝ има своја поука;  

 подмолна, затоа што таа треба нас – самите да нѐ заштити и од другите и од самите – себе; 

 расипана, затоа што треба да нѝ обезбеди максимум корист – спрема нашите можности и 
таленти; 

 лажлива, затоа што треба да нѐ заштити од нас самите, а и од другите;  

 филозофија на животот, но само за нас и кај нас и како таква - треба да се погрижиме да можеме 
да ја препознаеме, како што треба да сме способни да препознаеме и други модели на 
социјална култура, кои кај нас нема да функционираат, како што нашите нема да 
функционираат на други места; 

 право и правда и разлика помеѓу едното и другото, таа е и неправда – кога е потребно да 
извршиш лошо дело за да заштитиш некој свој или мил; 

 казнувачка, затоа што „ќе те јаде“ кога ќе прекршиш некакво социјално правило; 

 збунувачка, затоа што ти говори „или да се живее како човек или да се умре како човек“, но 
истовремено и дека „наведната глава сабја не ја сече“;  

 префригана, затоа што те учи како да ја надмудриш свекрвата, но да внимаваш, оти таа му е 
мајка на маж ти; 

 мудра,  затоа што треба да владееш со своето семејство, а сепак да го земеш презимето на 
мажот, а во исто време да го направиш „мажот – маж“, заради сопствениот статус;  

 немилосрдна, затоа што ќе те натера да примениш казни и прекори на тие најмногу што ги 
сакаш; 

 неблагодарна, затоа што те учи да бидеш со жената – против своите родители, дури и кога таа 
не е вредна ниту презир; 
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 сурова, затоа што ќе мораш да ја оставиш сопругата / сопругот, ако направил/а престап против 
семејниот морал; 

 „прецизна хирургија“ на животот, која ги одредува најсуптилните нијанси на заедништвото во 
постојани (семејство, работно место, пријатели...) и привремени заедници (луѓе во ист автобус 
на летовање, навивачи на фудбалски тим, 2 групи случајно сретнати на планина...). 
 
Секоја НКН е оригинална 
Социјалната традициска култура понекогаш ја нарекуваме (под влијание од странство) и 

„недодирливо културно наследство“ (НКН). 
Како и да е, за исто говориме и значи нематеријално наследство (од едно движење, гест, 

мимика, обичај или  зборче, па до цела филозофија, верување или колективни претстави на цел 
народ). 

„Богатство“ е затоа што е ретко и го имаме само ние – вакво какво што е и никаде на светот 
исто такво нема. Можеме да го земеме НКН на друг народ и да сакаме да влеземе во него – како дел 
од тој народ, но, верувајте, нешто во вас ќе се буни и нема да ве остави на мира.  

Мајмунот станал мајмун, затоа што гледал мајмунски работи. Македонецот/ката станал/а 
Македонец/ка затоа што гледал/а „македонски работи“   – болно просто, не? Исто е со секој друг 
народ на светот, па НКН никој не бара „на заем“ по комшии или странства.  
  
 Пред поимот НКН 

Нематеријалното културно наследство професионалците го делат на: 
1. Духовна култура 

... обичаи, верувања и ставови на луѓето, човеково творештво (гатанки, приказни, митови, 
легенди, вера и верување, верско однесување, симболика, знаковни јазици, народна естетика, 
етика, логика...), но и секој производ на човековиот дух на една група луѓе (не само производ 
на етноси, туку и помали племенски или малцински групи), кој се смета за општ, народен, 
национален, морален и етички.  
Најчесто, духовната култура се чини многу различна кај различни народи, но за 
професионалците таа е мошне слична по својата суштина, како по логика и по функција, така и 
по самата цел на еден обичај, верување или прослава.  
Кај етничките групи таквата различност (дури и најситни разлики) на духовната култура буди 
чувство на различност со другите групи, иако тие не ги гледаат сличностите, туку различностите. 
Тие различности, од еден регион – до друг, во ист етнос, можат да бидат поголеми, отколку со 
друг етнос, но „народот“ тоа нема да го види. За нив и најразличното – ако е од сопствениот 
етнос, ќе биде слично. 

2. Социјална култура 
Оваа култура е невидлива, затоа што живее под нашата кожа и ја учиме и усвојуваме од 
мајчиниот стомак, па до смртта. Социјалната култура е „регулативна култура“, „култура на 
социјализацијата“, „култура на меѓусебните човекови односи“, „Упатство како да бидеш дел од 
семејството и групата, а сепак да се разликуваш“, „Учебник како нееднакво и искрено - 
неискрено да им припаѓаш на семејството, маалото, роднинските групати, училишните групи, 
спортските групи, хоби – групи, политички патии, професионални здруженија, случајни 
друштва..... да чувствуваш дека им припаѓаш, а сепак да си во остра конкуренција и завист со 
сите нив и со секој поединец – посебно и сето тоа да не ти пречи да имаш пријатели од тие 
групи, за кои велиш дека ги сакаш најмногу. Таа исто така ти го одредува твоето „замислено 
место“ во „замисленото општество“, што мислиш дека ти припаѓа -  што не, што и како ќе се 
осмелиш – а што не, па дури и делува на чувствата и влијае на изборот на партнерот / 
партнерката. 
Скоро секој личен став е стекнат во раното семејно воспитување, без било какво лично 
размислување и волја, затоа што е сето тоа влезено во секој од нас „на мала врата“, а не како 
свесно кажување. Голем дел од тоа „стекнато богатство“ е неговорно (слика и чувство), туку сме 
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го примиле со емитирање, вежбање на она што сме го виделе, постојано повторување, 
постојано и секојдневно испитување на „табиети“ и „животни стилови“ (модели на стилови) на 
другите, во детските игри, каде го добиваме поимот за сила, соработка, брзина, различни 
човекови карактеристики, расипаност во детските игри – за да победиш, преку чувството дека 
некого повеќе го сакаат од нас, дека со нас се праведни или неправедни и сл. 
Некои социјалната култура ја поврзуваат со духовната и велат дека „социјалната култура е 
чувството додека ја практикуваш духовната култура“. Секако, ова не е точно, затоа што 
духовната култура не е ниту 1 промил од социјалната култура. Духовната култура може и да 
изумре во некои случаи (како што е преселувањето во далечен предел и сл), но социјалната не! 
Таа може да се измени во долг период, кога одредена личност намерно сака да стане лојален 
член на некоја друга заедница, па сака „да ја заборави“ својата култура. Најчесто е тоа 
невозможно, затоа што сме сите ние „клонови на сопствената култура“. 
Масовната култура ги рециклира етничките НКН 
Сепак, најголем непријател на социјалната култура е „масовната култура“, која има извонредна 

сила „да се залепи“ на нашата социјална култура и да ја менува од внатре. Најпрво, таа се внесува како 
надворешен елемент, а потоа се „акултурира“ и станува „наша“, па ќе стане дел од нас. Тие елементи 
од други култури или од масовната култура не се пасивни. Тие се како гените. Во нашата култура ќе 
започнат сопствен живот и ќе почнат да се претвораат во својата култура – од каде што дошле, а со тоа 
ќе ги менат основните карактеристики на домашната социјална култура и ќе создадат нови 
размислувања, навики, ставови, нов естетика... и на крајот, ќе го убијат „својот домаќин“ 
(националната социјална култура). 

Затоа и пробуваме да ја заштитиме на овој начин. 
Малку дефинирање 
Социјалната култура е: Збир на 1. традиционално зададени односи (модели на односи) во 

заедницата на сите нивои, 2. секоја друга манифестација на човековиот дух, која не се смета за 
уметничка, 3. личниот генетски потенцијал (дарби, способности, интелигенција и социјална 
интелигенција) и неговите врски со 4. несвесните елементи на културата (емоциите, вредностите, 
верувањата...), кои се поврзани со социјализацијата на децата, градењето личност во сопственото 
опкружување, работно и конкурентско оспособување – приспособено на одреден менталитет (кој, за 
разлика од бр.1, може да се менува, но како целина). 
 

Што сакаме да направиме со проектот? 
 Основен проблем 

Дали сме „заостанати“? 

Основен проблем е стереотипниот и застарен начин на презентација на нашето традициско 
наследство, искључено од секојдневниот живот (го третираме како „мртво“, а не „живо наследство“) 
како „заостанато“, „застарено“ и неприкладно. Тешко видливото и прикажливо НКН, експертите и 
институциите го избегнуваат, НКН полека се гасне и местото го препушта на неконтролирани влијанија. 

Суштински, никој не е против интеракцијата на нашата духовна и социјална култура со 
„масовната култура“, што ќе даде сопствен резултат или „културна промена“, која (сеуште) ќе биде 
НАША. Никој не може да ги спречи масовните трендови! Културата и менталитетот се променливи и на 
нив делуваат и пронајдоците и цивилизациските вредности, па нема заради што да ја браниме нашата 
некогашна „стерилна култура“ од влијанија.  

Дали е масовната култура вистинска култура? 

Сепак, ниту масовната култура не може да биде прифатена правилно, морално и естетски без 
филтрите на социјалната култура, која (единствено) ја познаваме. Ние можеме да говориме дека сме 
многу современи и дена живееме „современо“. Ние ги прифаќаме само оние елементи на масовната 
култура, која нѝ служат да создадеме „пожелен современ лик“, додека целината на таквата култура 
останува непозната за нас. Така градиме „Квазимодо“ култура (дискурзивна култура), која не е 
базирана на вредности и нема ниту една оска за социјална ориентација. Тоа е празна мода, која ниту ја 



6 
 

разбираме, ниту води до вредности, ниту води до наша ориентација во општеството. Ние, со таква квази 
– култура стануваме „Летечки Холанѓани“, кои нема да го најдат својот мир, затоа што тој „МИР“ е 
дефиниран во нашето рано детство и не може да го има без вредностите на таквата „оригинална 
култура“. Ние живееме квази – масовна култура, која ја руши нашата индивидуална психичка структура 
– стекната (најдоцна) до седмата година од животот.  

Пример како квази – културата ја уништува социјалната култура  

Како пример, да ги земеме вредностите (поуките) содржани во поговорката „кој високо лета – 
ниско паѓа“, придружени со стотици приказни и митови за тоа дала нашата култура, каде се говори за 
стапицата на брзиот успех, неспремното настапување, непроценување на опасностите, потценување на 
расипаноста на луѓето, верување на измамници...., кои, под влијание на „митот за индивидуалната сила 
на единката и слобода на изборот“ – пласиран во рекламните спотови, резултира со стотици негативни 
ефекти, во кои влетува нестрпливата младина. Така, наместо достапните информации да водат до 
намалување на криминалот, раната сексуалност, намалување на трговијата со луѓе, малолетничката 
проституција, намалување на употребата на опасни супстанци, компресирање на опасните постапки... 
дава точно спротивен ефект. Дури и да сме спремни „да ја платиме таа цена на новото“, младите немаат 
реални оски за социјална идентификација како личности, што (докажано) води од нереални проценки 
и консеквентен слаб животен успех, па до депресија, анксиозност, ретроактивности и крајно - 
деструкција на личноста. Едноставно, пораката од нашите предци била дека суетата („високото 
летање“) и себеславењето имаат секогаш лоши ефекти за единката. Тие нѐ учат дека: трошењето време 
во задоволување суета е залудно потрошено време, дека стекнуваме непријатели со тоа, не сме 
омилени – туку спротивно, не сме будни, па нема да ја видиме опасноста... Тие разумни пораки се 
покриени со: „ти можеш“, „ти одлучуваш“, „биди каков сакаш – тоа е твој живот“, „ти имаш сила“, „ти 
само еднаш живееш“... Ништо не е подалеку од вистината отколку ваквите максими! Тие не се поентата 
и не се пласирани да влијаат врз личноста, туку само да ти го земат вниманието да погледнеш што се 
рекламира и да ти се чини дека токму тоа ти е потребно. Така, младиот човек станува потрошувач, кој 
мисли дека купува слобода, моќ, убавина, стил и го материјализира сопствениот процес на формирање, 
станува глупав, необразован, едностран, искључив, тап, пасивен, несреќен и неспособен за подлабоки 
контакти. 

Друг пример: Невербалната комуникација (мимики и гестови) во традицијата е мошне позната, 
а тоа е и природен тренд (затоа и сме ги изгубиле влакната на лицето и сме добиле десетици нови 
мускули на лицето). Сепак, непознавањето на невербалната комуникација на врсниците и суптилните 
знаци за опасност и спас од неа, може да предизвика последици и води токму до погоре – споменатите 
појави, а да не говориме за самата морална структура на човековата интерација.   

Социјална ориентација 

Масовната култура се базира на прости инстикти (инстикт за парење и за „алфа позиција“), а 
социјалната култура токму на култивирање на истите (никој не е против тие инстикти, туку против 
нивното неетичко, неестетско и неморално експлоатирање), во прифатливи норми, кои не ја рушат 
општествената и морална структура на единката и социумот. Ако масовната култура биде претставена 
„на бината“ на нашта социјална култура, таа нема да им смета на младите социјално да се ориентираат 
(кој сум, што сум, колку можам, дали сум харизматичен/на, колку сум сексипилен/на и што со тоа може 
разумно да се направи, со кого разговарам, заради што разговарам, кои би биле мотивите за 
интеракција, како е мојот стил поврзан со моите убедувања.....), да ги проценат своите можности и 
место и да превземат лична акција. Вака, тие тргнуваат од непостоечко место и се борат за непостоечки 
цели, а самиот процес на себевеличање е цел – сама по себе. Погодувате, разочарувањето е 
загарантирано. 

Иако не е лесно за разбирање, корисно е барем да ја сфатиме силуетата на 
трикот со современоста. 
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Намери на проектот:  

Проектот има намера да ја искористи богатата духовна и социјална култура на нашиот народ 
(НКН) за да ги запознае младите, посебно директно инволвираните во овој проект, со неговата висока 
вредност, дури и денес, чии принципи функционираат сеуште во поинаква - современа форма. Се 
разбира, начинот на презентација на сите овие видови недопирливо културно наследство и 
инволвирањето на младите во проектот ќе се одвива на игровен начин, со што проектот ќе стекне и 
широка фејсбук публика и популарност. 

Сакаме и да помогнеме НКН – јавноста да ја препознае и свати како една наша голема предност 
пред другите народи и простори, затоа што е една од најбогатите во светот.  
  

Но, како, кога не можеме ниту да ја воочиме? 
 Преку обновување на народното нараторство како лична вештина и знаење да раскажуваш за 

себе, за твоите, за комшиите, за подалечните, за Бога и другите натприродни суштества, за 
ситуациите и состојбите:  

 „зошто е вака – како што е“,  

 „зошто сме такви – какви што сме“,  

 „зошто така мислам – како што мислам“,  

 „заради што ми е нешто естетски, а нешто не“,  

 „заради што нештото го сметам за морално или неморално“,  

 „заради што нешто ме лути, а нешто ме радува и го чувствувам блиско“,  

 „зошто правиме вакви гримаси, мимики, гестикулации и движења и од каде нив ги 
познавам, можам да ги употребам и знам што значат“,  

 „како знам да почувствувам и видам знаци, кои ми кажуваат дали сум пожелен или не, 
дали ме ценат или не, дали кај нив котирам високо или не“,  

 „како знам што смеам, а што не“, „од каде ми иде да почитувам постар, да заштитам 
дете, да не увредам некого од спротивен пол или непознат“,  

 „заради што народните изреки ми се чинат точни“,  

 „специјален начин на говор, кој одма го разбирам, иако не сум го чул“, ...  
 Преку реставрирање на некои народни игри и некогашните забави за млади! 
 Преку учење да го препознаеш НКН, да го пре-осмислиш во некоја видлива форма, да го 

презентираш и да го снимиш, како производ. 
Народни наратори (прикажувачи) 

 Некогаш, ова народно нараторство (во Италија на пр. се нарекува „козерство“) се 
сметало за голем дар од Бога. Кажувачите на приказни биле центар на јавниот живот во 
селата.  

 Дали е денес променето? Никако, само е видоизменето. Сека кажувачите на приказни 
се на ТВ, на социјалните мрежи, но нивната порака не мора да биде естетска, етичка, 
морална, корисна... Најчесто и не е.  

 Тоа се современите „шамани“, на кои им веруваме или не, но сепак се интересни за 
гледање.  

 Популарноста, која не е заслужена, веродостојна и општествено корисна не е приказна 
со тежина. Ниту политичката приказна ја нема таа тежина, ниту самоправдањето, ниту 
саморекламирањето.  

 За разлика од тоа, народното кажување не мора воопшто да се проценува дали е точно. 
И да не е, вам ви се чини точно, безгрешно, невино и правилно. Тоа е силата на 
акумулирани вештини и содржини од стотици илјади години. 

Овие вештини за креирање готов (финален) културен производ – наменет за јавност (посебно 
на социјални медиуми), користи говор, песна, драматика, ритмика, стилски фигури, но и телесни 
движења, мимики, гестови, фацијални експресии, знаковен јазик, традициски знаковни брендови, 
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вештина на конкурентска, но и неконфликтна комуникација (козерство). Ние велиме „го бидува“, ама 
не можеме да загребеме подлабоко што е тоа. 

Овие вештини можат да бидат семејни и да помогнат во многу ситуации за правилно 
воспитување на децата, но и во ситуации како оваа со ковидот, затоа што не ни е прв пат ова да се 
случи. Епидемии имало и порано и постои мошне корисно етно – медицинско знаење кај народот и 
искуство што да се прави, а што не. Не мора „да ти препишат“ лек, но ќе ти кажат „што не чини да 
правиш“ (табуи), ќе се насмееш со домашниот хумор и со спомените, кои сега изгледаат толку 
„одлепено“, но си имале своја функција и корисност.  

Овие вештини служат да го градат ликот на младиот човек и неговите вештини, ја намалуваат 
анксиозноста и депоресивноста, го насочуваат интересот на младиот човек / жена, го јакнат 
офанзивниот карактер на младите, било за љубов, било за бизнис, било за општествено признавање.  

Игрите и приказните отсекогаш биле од голем интерес за општеството, а посебно сега. Нашата 
култура, како и светската популарна култура е „култура на раскажување приказни“. Не е случајно 
внесено на фејсбук „мојата приказна“, како најсилен медиум за самопромоција. И тука ќе имате успех, 
ако подобро раскажете за себе. Краткото „твитер“ информирање не е ново. Што значат народните 
изреки: „Брат – брата не рани, тешко кој го нема“ или „неканет гостин зад врата стои“?  

Што се тие вештини ако не современи, иако се прастари? Во најтешки и најопасни моменти, 
вештите луѓе смислувале стратегија, „ја свртувале работата од кавга во разговор“, агресивните ги 
дисциплинирале низ совети и низ издигање за лидер на разговорот. Видете на социјалните мрежи 
дали агресивците се омилени.  

Тие вештини не учат дека и во својот дом постојат правила, чие непочитување не водат до беда 
и лош живот. Што се друго народните приказни ако не тоа? Тајмирањето на активностите, храброста 
да се преземе активност, претпазливоста при тоа... сето ова е основа на духовната, а посебно на 
социјалната култура.  

Паметна приказна: „Кои се нашите Викинзи“? 
Таков „паметен производ“ е културен производ, кој може и да се продаде. Еве, вештините да 

поправиш намештај веќе се искористени за видеа за поправка на намештај, за што може да се наплати. 
И додворувањето и барањето партнер / партнерка е снимено како конкретна приказна и можеме да 
го видиме на ТВ. Што е тоа ако не мошне стар обичај, наречен „нозбаџија“, кој сега само сме го 
осовремениле? А маскираните поворки за прочка? А постот за бајрам? А некое вакавно место во 
близината? Сите тие бараат вешта приказна, за да можат да станат видливи, интересни за гледање, а 
потоа и да бидат видена приказна од некого.  

Викинзите се наплатени стотици пати низ илјадници приказни. Ние ги немаме? Мислите дека 
тие приказни се „оригинали“? Не, тие се сценарија, кои режисерите ги направиле приказни. Сепак, со 
ќеф ги голтаме тие приказни.  

 
Што ќе произведува проектот? 

Обуки за наставници и едукатори на училишни драмски секции за да креираат такви 
перформанси и презентации; 

Глумечки перформанси со млади за: бајковни нарации, презентации, кратки перформанси, 
досетки, народен хумор и слични производи за социјалните мрежи 

 

Предмет на проектот  

Предмет на проектот се сете форми на НКН:  

 „Фацијално и кинетичко традициско реагирање на изјава“, говор на телото и фацијална 
експресија  

 народна нарација (легенди и приказни, гатанки, броенки, максими, поуки, кратки форми),  

 љубовно козерство, вештини и приказни за управување со ситуации  

 приказни и митови поврзани со народни вештини и занаетчиство,  
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 чаршиско оговарање за стил и облека, морал, статус на семејство и сл. 

 вербална илустрација на народни поговорки,  

 дејствие на народна приказна во современи услови,  

 изведба на пригодни песни – поврзани со големите празници (велигденски, „мрсни 
василичарски“, иванденски... песни),  

 народни текстови на песни во современ музички стил (рапување, рок музика, блуз...),  

 изведба на народни игри за подома (броенки, „задевалки“, чимитек, петкамен, „ништа – 
мотало“, ашик,  на буква, на буква, „каладонт“...)  

 Други НКН производи, но нарациски изведени: легенди за места, за самовили, демонски 
суштества, за чудесно излекување, за милениците на Бога, за к’сметот, нарации за скриено 
богатство и сл. 

 Нарации за: снајдување во простор и во социјален простор, седативни митови, социјална 
кинетичка експресија, социјализација на децата, градење пожелен карактер, забрани и табуи, 
пожелно однесување, однос кон натприродното, стекнување работни вештини, народна етика 
и естетика, однос помеѓу половите, однос кон постари, кон авторитети, кон „нашите“ и 
„нивните“... 

 Народни празноверија, како баење, етномедицински постапки, знаења за табуирани места и 
денови, верувања во посебни својства на места, одредени денови во годината, одредени 
личности од минатото и/или од верските книги,  

 Скриено народно учење и социјализација (да не се сети тој што му кажуваш)  
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Обука  
за наставници, училишни драмски координатори и раководители 

за 
Недопирливо културно наследство и социјална култура 

 

 Финален производ (апликативност на НКН) 
Многу се говори за нашата култура, а сепак туристот не може да чуе приказна за местото – каде 

стасал. Ние сме најмузикални, културата нѝ е богата и разновидна, најдобри танчери сме на светот, а 
туристите и гостите на кафеаните не можат да видат некаква пејачка или игровна програма, како да е 
нешто невидено културно – уметничко друштво или млади, кои ги играат народните танци и ора, да 
изведат кратка програма во кафеаните и хотелите и се разбира, за тоа да бидат платени. 
Поинаку кажано „многу муабет, ама производ за туристот - нема!“ 
 Едно е да се спремаат трудови за зборници, друго е да се филозофира, а сосема трето да се 
направат производи наменети за туристи или за пласирање до населението. Првите две ги правиме, а 
за третото никако да започнеме. Затоа и скоро да не можеме да чуеме приказни и митови за населени 
места, за места во природата, затоа немаме туристички тури на одредени места со карпеста уметност, 
извонреден предел, добар пејзаж, комбинација на култура и природа. Тоа бара работа, знаење и 
креативност, но најмногу верба. Ние само одмавнуваме и прашаме: „А кој тоа ќе го види“? 

Стратегијата на „финален производ во културата“ е малку позната кај учениците, наставниците 
и туристичките агенции, па овој проект има амбиција да се посвети на техничка едукација на 
учениците за финализација и искористување на локалната и регионална култура, како извор и ресурс 
за туристичка и други видови експлоатација и работа. Со тоа, „музејскиот производ“ може да премине 
од „експонат“, во „нов простор“ за искористување. 

Новиот простор е истиот оној – кој веќе го имаме, но нему мораме да му „накалемиме“ 
приказна, нов начин на гледање, ново акцентирање на содржината. Така безличниот, но прекрасен 
простор, ќе стане простор со различни наслови – како кога читаме или гледаме содржини на интернет. 
Човекот сака приказна и приказните го продаваат производот. Што друго е рекламата освен добро 
смислена приказна? 

 
Како НКН да се осмислува како производ? 
Основа на овој проект е социјалната култура, како најспецифичен и најтежок вид НКН, како 

заради тоа што таа нема „тело“, невидлива е и недопирлива, но исто така, заради тоа што е скриена 
во нас. Ние сме створени од таа социјална култура и затоа не ја гледаме. Да била видлива, би можеле 
да ја менуваме, па така, таа се „заштитила од нас“, како што светите книги се штитат од нашата 
интервенција, преку својата светост. 

Тоа не значи дека еден наставник/чка, не треба да ја препознава, да ја одделува од други 
форми на култура, да твори наставни целини и да ги користи предностите, што оваа култура ги има. 
Верувајте, она што се прима со свеста е многу послабо од она што се прима несвесно, низ домот, 
социјализацијата, улицата, роднинаската група, што се прима на свадби, крштевки, сунети, игри, 
песни, припрема на руба, градба или доградба на куќа и сл. Така, сите ние сме „на свесната страна“, 
односно страна на едукацијата, а учиме како несвесното да го употребиме во едукацијата за заштита 
на сопствената култура.  

Нашата култура е многу посиромашна со материјални богатства – споредено со државите, кои 
биле богати, имале демократија, бизнис, царства и кралства, кои освојувале, земале туѓи пари. 
Народот вели „друго е ако те полази туѓа вошка“. Ете, нас „туѓа вошка“ не нема полазено. 

Но, културата е тука (повторно) семоќна. Она што ти зема како материјална култура, она што не 
ти дала како ефикасни државни институции, како сиромашна историја на настани, на војни, слава и 
херојство... ти го дава како народен гениј, како социјална култура, како духовна култура, како пристап 
кон себе и кон светот. Тоа е една цела филозофија на немоќниот. Така, кај нас, како во минатото, така 
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и сега, недостатокот од училишта, ефикасна настава, зацртани односи во едукацијата, слаби 
методолошки и дидактички можности... е надокнадено со зајакната едукација во семејството, улична 
и социјална едукација, засилен интерес за меѓусебна конкуренција и искористување на приликите.  
 Ние веќе имаме патокази!!! Филозофија на немоќниот се приказните за Итар Пејо. Тој е 
замислен од Стале Попов како немоќен пред властите и богатите, па секогаш осмислувал стратегии, 
итроштини, шегобијски содржини, со кои ем заработувал, „ем сѝ го правел ќефот“. Исто е и со нашата 
народна простотија во „турско време“, која нуди серија идеи за комична експлоатација. Но, не е 
доволно само да се напише, туку и да се одигра, да се сними, да се пушти во етерот, да се брендира. 
Тоа бара и соработка и знаење, но и чувство за бизнис. 
 

 
Каталог: Where has Zduhach gone, Dragan Cicvarić, Сирогорјно 2014, The Open-Air Museum, "Old Village" Sirogojno, 

Илустрација на Tijana Jevtić 
 
 
 

Дебата по поставени прашања: 
 

- Дали „се фаќате самите – себе“ дека сте премногу заштитнички настроени кон своите 
деца?  

- Дека ќе потрошите за чевли и облека, но многу играчки за децата ви се скапи?  
- Дека не знаете што да направите за вечера ако нема леб? Што е толку битен лебот?  
- Дали повеќе се грижите „гостите“ на гробишта да бидат позадоволни, отколку вашето 

најблиско семејство?  
- Размислувате ли дека и последна пара би дале за дар за свадба... 
- Зошто не чувствувате потреба да се спротивставите на ретроградни мислења на 

свекорот, мажот, мајката .... иако знаете дека грешат?  
- Дали сте пречувствителни на постапките на комшијата или колегите од работа, а 

истото би му го дозволиле на непознат странец?  
1. Прашајте се заради што е тоа така!  
2. Укажете и други примери и случаи дека вашето однесување не е баш најрационално од 

гледна точка на современост и цивилизација и дека освен “така треба“ и немате изговор. 
3. Размислете дали се погоре наброените нешта останати како „норми“ во нашите глави? 
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Препознавањето на одговорите на овие прашања може да понуди широк простор за размислување, 
па така најлесно ќе препознаеме како таа социјална култура ни ги измоделирала ставовите и 
однесувањето. 

 
 

 
Додоле, почеток на XX век 

 
 

 

  
Змејови, борба на градоносните и дождовните облаци 

Каталог: Where has Zduhach gone, Dragan Cicvarić, Сирогорјно 2014, The Open-Air Museum, "Old Village" 
Sirogojno, Илустрација на Tijana Jevtić 
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Здухаќи (Србија, Босна, Хрватска, Црна Гора), Змејовци, Змејчиња (Македонија). Деца родени со 

постелка, или со „нишан“. 
Каталог: Where has Zduhach gone, Dragan Cicvarić, Сирогорјно 2014, The Open-Air Museum, "Old Village" Sirogojno, 

Илустрација на Tijana Jevtić 

 

 
Брав – Череп, користен како елемент на маска 

 

Значајни поенти за културата: 
- Не постојат празноверија: И љубовта кон вашиот партнер е празноверие 
- Немојте да ја типологизирате културата – пресложено е 
- Нема повредна и поневредна култура 
- Има повредна и поневредна култура, од аспект на развој, стандард и човекови права 
- Културата е метод, начин на вреднување на асимилацијата на реалноста. Различно може 

да се реагира на иста ситуација и предизвик. Културата вреднува кој е одговор 
најоптимален. 

- Културата е „филтер“ (проценувач) и ја одредува содржината на постапките, односно 
„одговорот“ на заедницата (затоа имаме и различни одговори на иста ситуација) 

- Таа ги одредува мотивите, преваленците, вештини, способности низ повторувачки 
матрици.  

- Ако неповторувачка содржина почнува да се повторува, таа станува дел од културата. 
- Културата прави дихотомија на Ментален и физички труд 
- Постојат 3 главни трендови во однос на културната интеракција:  
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Современа кошула со Источно Европски словенски мотиви 

 

 
Мотив од носија (волнен приврзок). Претстава на Хатхор 
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Фотографија на Мост Еленски Скок, артистичка обработка 

 

 

Форми за изведувачки активности за НКН 
 

Елементи на НКН, кои можат да бидат интересни за обработка 
 

 Тешко изводливи активности 
- Гестови  
- Мимики 
- Мимикрија  
- Традиционален театар на мимики,  
- Кинетички дејствија 
- Фацијална експресија 
- Очекувано однесување во одредени прилики 

 Лесно изведливи активности 
- Приказни, мапи, фотографии,  
- игри, рачно изработени марионети и кукли,  
- уметнички слики и минијатури, скулптура, макети 

 Изведувачка уметност 
 Вокална и инструментална музика 

- Работни песни 
- Љубовни 
- Забава и такмичење 
- Традиционални ора (Елено моме,  
- Свадбени, сватовски, невестински, момински 
- Песни за расположение  
- Детски и бебешки песни (приспивни - lullabies) 
- Полифонија 

 Танц 
- Ловечка гестикулација 
- Воена гестикулација 
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- Сексуална гестикулација 
- Имитативни гестови (имитативна магија) 
- Танц и игри со маски 
- Пеење и играње 
- Натпревар (надигрување) 

 Драмски изведби 
- Театарска пантомима 
- Кукларство 
- Пантомима 
- Декорација на телото и украсување 
- Драматизација на приказна (разни начини) 
- Пеени стихови 
- Антички театар 
- Игра на улоги 
- Игра на улоги со заменети ликови 

 Карневали и маскирани поворки, пригодно маскирање,  
- Прочка – маскирани такмичарски поворки 
- Такмичење на традиционални маски 
- Маскирани поворки за Василица (Бабари, василичари,топачето...) 

 Настани поврзани со Цикличност 
- Годишни обичаи поврзани со Нова година и обнова на годината 
- Обичаи поврзани со обнова на природата 
- Обичаи поврзани со жнеидба, сеидба, завршување на пољоделска сезона 
- земјоделски календар, доба и одбележување,  

 Иницијални обреди 
- Матура 
- Прв заб 
- Дипломирање 
- Вработување 
- Прва менструација 
- Припрема за мажење 

 Постови и табуи, со јавно покажување 
- Табуи за одредени активности во одреден ден 
- Табуи за работа во одредени денови 
- Денови за панделки и магиско опкружување 
- Специјални денови за магии 

 Занаетчиски активности 
- Зачувување на процесот на производство и се околу него 
- Летна школа за занаети 
- Работилници за ткаење 
- Денови на (некој) занает (филигран...) 
- Изработка на накит од разми материјали (обнова на стари занаети, кои Прилеп ги имал) 
- Изработка на ритуални и традиционални предмети (Божја брада, торби за на пазар....) 
- Центри за изучување некој занает 
- Занаетчиски панаѓури 

 Настани за реафирмација на идентитетот 
- Драгачевски сабор на трубачи 
- Саеми на тревари 
- Обичаите како историска меморија  
- Жртвување (курбани) по повод разни и црковни настани („давање ручек“) 

 Каравни, трговски и други каравани 
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 Кафана и нејзини традиции – нејзино брендирање во културно наследство (Хотел Југославија, 
„Градска кафеана“), познати келнери, пијаници ... 

 Регионални центри на УНЕСКО 
 

 

Примери на НКН, кои можат да се употребат во Прилеп 
1. Григорие Акиндин и гностиците (исихазам) 
2. Крали Марко 
3. Прилепски панаѓур 
4. Легенди дека до Прилеп стока идела и со камили (ановите и претоварот) 
5. Војнички приказни за стратегиите за одбрана на Пелагонија и превоите  
6. Легенди за Мариово (закопано богатство, Виа Егнација Салутарис, ....) 
7. Легендата за Дедо Богомил и прославите кај Слонот на Маркови Кули 
8. Слава, семејна слава, „крсна слава“ 
9. Новогодишни обичаи  
10. Василица и коцкањето, верба во среќа, безобразен говор, „мрсни песни“, василичарски пити, зелници 
11. Култови на мечката, на волкот – поврзување со занаетчиството  
12. Прочка – Маскирани поворки и Касапите („Мечкари“) 
13. Касапсиот грав за Чисти понеделник – прв ден од велигденските пости (после Прочка) 
14. Легендата за Змевоец 
15. Црквите во Варош 
16. Прилепски кантар со маде 
17. Легенда: „Зошто во Прилеп мајмун не игра“ 
18. Ковачницата за пари на Цар Душан на Маркови Кули (поврзано со Данте Алигиери и „Пеколот“) 
19. Обредна молитва на Ѓурѓовден  
20. Филигрански занает  
21. Лазарки 
22. Градски песни 
23. Селски песни со вистинска случка во позадина 
24. Варење ракија (разни видови) и користење разни дрва за боја и вкус 
25. Биволско кисело млеко – постапки 
26. Собирање цвеќиња за здравје, во разни прилики и празници 
27. Здравици, блосоења, клетви 
28. Етномедицина 
29. Видовништво 
30. Побратимство, кумство, шишано кумство 
31. Иницијации 
32. Семејна обредност 
33. Обреди на премин 
34. Чаршиска итроштина, шеги, познати личности 
35. Занаети, еснафи, производи, чаршиски зафрканти 
36. Богаташи, зеленаши 
37. Итроштини на пазарен ден со селани – дојдени за еден ден на пазар 
38. Големи љубовни приказни, трубадуди, тамбураши, смрт заради љубов, скарани фамилии со меѓусебно вљубени 

деца 
39. Јазично депо  
40. Маала во Прилеп и значење на зборовите 
41. Годишни собири и Обичаи на Роми 
42. Прочка и други маскирани поворки и нивни карактеристики (спрема местата од каде дошле прилепчани) 

 
 
 
 
 
 

http://nkns.rs/cyr/popis-nkns/slava-krsno-ime-krsna-slava
http://nkns.rs/cyr/popis-nkns/molitva-djurdjevdanski-obichaj
http://nkns.rs/cyr/popis-nkns/filigranski-zanat-krist-berisha-kujundzhija

