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 UDC 316.734:791(592.3) 

INFUSING LOCAL CULTURE IN SINGAPOREAN ANIMATION -  
DEVELOPING A FRAMEWORK OF CULTURAL SPECIFICS FROM

A STUDY OF CONTEMPORARY CINEMA IN SINGAPORE 
Ang Qing Sheng 

LASALLE College of the Arts, Singapore 

Abstract: Notwithstanding a materializing Singapore cin-
ema, research attention has not been given to how ani-
mated cultural products can make an impact on the con-
struction of a local identity. This can be considered detri-
mental to the cultural promotion of a local but heteroge-
neous mediascape. The practice-based research attempts 
to outline a practical framework of cultural specifics ca-
pable of producing an animated film that is identifiably 
‘Singaporean’ to a global audience. Resistance against the 
Marcusian One-Dimensional Man theory, the premise of 
Kenneth Paul Tan’s Cinema and Television in Singapore, 
will be the basis of this research in order to understand 
the emergence of contemporary Singaporean films. Alfian 
bin Sa’at’s definition of Heartlander, a recurring and 
highly relatable element in Singaporean cinema largely 
due to geographical statistic of the population percentage 
living in HDB, provides the social semiotics needed by the 
research to understand Singapore culture. Films like Ilo 
Ilo by Anthony Chen and Sandcastle by Boo Junfeng will 
be analyzed according to five indicators – setting, charac-
ters, mise-en-scène, language and premise – as they man-

ifest Singaporean traits in their attempts to integrate lo-
cal culture. The same indicators are used to analyze films 
like “Tatsumi” by Eric Khoo so as to locate cultural defi-
ciency within these local animated features. “Flats” by 
Ervin Han and similar animated shorts are subsequently 
examined as examples of attempts at infusing local cul-
ture into an animated production. The practical result of 
the research is presented as a production journal of an 
animated short explicating the socio-political aspects of 
local identity. 

Keywords: media, animation, culture, identity, singapore 

I. INTRODUCTION 

For several years, film and animation from Singa-
pore have appeared on the global stage, be it in enter-
tainment broadcasts or international film festivals. In 
the light of a materialising Singapore cinema, the global 

5



Investigating Culture 3 / 2019

2 

audience might be starting to know what a “Singapo-
rean film” looks like. However, the notion of an authen-
tic “Singaporean animation” remains unfamiliar. 

There are only four animated feature films produced 
in Singapore. Albeit being made locally, these films are 
not identifiably “Singaporean” as there is no apparent 
Singaporean trait present in them. On the other hand, 
live action films like “Ilo Ilo” by Anthony Chen and 
“Sandcastle” by Boo JunFeng have been recognized by 
international film festivals such as the prestigious 
Cannes Film Festival to be “Singaporean films”. These 
films use local stories and themes to communicate a 
global message to the audience. 

Referencing live-action films made locally, can the 
same attributes, including but not limited to - setting, 
ethnicity and nationality of characters, exposition of 
culture through mise-en-scène1, language spoken and 
last but not least, narrative premise - make an animated 
film identifiably “Singaporean” to a global audience? 
These attributes constitute the hypothesis of the re-
search. 

II. PURPOSE OF RESEARCH

The lack of a research in the field of media and iden-
tity can be considered detrimental to the cultural pro-
motion of a local but heterogeneous mediascape in Sin-
gapore. Research attention has not been given to how 
animated cultural products can make an impact on the 
construction of a local identity. Hardly any qualitative 
analysis on the current landscape of animated films 
produced in Singapore has been published. 

Fig. 1 Dream Defenders by Tiny Island Productions 

Dream Defenders from Tiny Island Productions, (Fig. 
1) for example, has been sold worldwide, primarily fo-
cused on the U.S market. Spycat and the Paper Chase 
(Fig. 2), a short graduation film from Nanyang Techno-
logical University (NTU), has made over a thousand 
screenings in more than 30 countries and won 7 awards. 
However, the absence of cultural identifiers in animated 
films like these makes it impossible for the  
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global audience to recognise their origin, rendering any 
success a limited one. 

Fig. 2 Spycat and the Paper Chase (2011)  
by Derwin Silamaya Suhali, Chun Hong Fung,  

Yu Xian Soh and Darren Lim from NTU 

Singapore is a young nation and it is crucial to foster 
identity by establishing a cultural background with ar-
tistic products (Soon, 2001). It is imperative for Singa-
porean animation filmmakers to seek a voice of their 
own rather than to mimic and add on to the sea of com-
mercial productions driven by short-lived market inter-
ests. The “cultural desert” (Tan, 2012: 152) can be nur-
tured into lush plethora of new ideas if animators are 
willing to take risks in finding the path towards an au-
thentic ‘Singaporean’ animation. 

III. LITERATURE REVIEW

Although limited, similar research with the intent of 
infusing a particular culture in an animated product has 
been conducted. 

A. Attempt at ‘Indonesian’ Animation 

Hafiz Aziz Ahmad from the Graduate School of Com-
puter Design, Woosong University, South Korea, pub-
lished a thesis paper titled A Thesis on Implementation 
of Culture and its Visual Representation in Indonesian 
Animation – Based on Case Study of Japanese and Ko-
rean Animation. 

This paper begins with an overview of cultural stud-
ies, identifying semantics and semiotics in culture and 
identity, providing a comprehensive introduction to an-
imation in Asia and categorizes culture and non-cul-
ture-focused themes in animated cinema. Examples of 
Japanese and Korean animated films are analysed, fol-
lowed by the implementation of Indonesian culture in 
an animated film production with the focus on depicting 
everyday life. 

Fig. 3 Still images from the practical component 
of Ahmad’s research 
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However, the practical component of the research 
(Fig. 3) is problematic. The inclusion of Korea as setting 
may not deviate away from Indonesian culture. The re-
search also lacks a conclusion on audience reception. 

B. Exploring ‘Singaporean’ Animation 

Assoc. Prof. Hans Martin Rall from NTU Singapore 
has published a book entitled Singaporean Animation 
for the 21st Century. His research involved students de-
veloping artistic visions for stories from Asian folklores 
that will ultimately represent cultural identity through 
the animated medium. 

The research method offers students freedom in de-
picting their own culture through animation and has re-
sulted in impressive and diverse art styles, such as the 
use of pastels for an adaptation of a folklore of Sister’s 
Island. Rall focused on aesthetics to infuse culture into 
animation. 

Fig. 4 Production Design of Two Sisters  
by Henry Zhuang and Harry Zhuang 

However, the title of “Singaporean Animation” is pe-
culiarly elusive when only one out of six chosen text is 
Singaporean. Two Sisters (Fig. 4) sets in the 1800s when 
Singapore is still a rural village, thus having no distinc-
tive trait or identity representing current time. “21st 
Century” timeframe is thus misrepresented without ref-
erence to present time stories and culture. 

IV. SINGAPORE: AUTHORITARIAN CAPITALISM

In order to understand Singapore cinema, one must 
first be familiar with Singapore. 

Singapore operates on a free market with significant 
government intervention in the domestic economy. 
Government-Linked Companies (GLCs) such as Te-
masek Holdings forms the nation’s investment front. 
Grassroots Organizations (GROs) such as People’s Asso-
ciation (PA) serves to bridge different communities to-
gether. Healthcare is only subsidized for the lower and 
middle income class and all residents have to contribute 
to the Central Provident Fund2 (CPF) to prepare for 
medical emergencies, pay insurance premiums or even 
buy an apartment. 

The People’s Action Party (PAP) has been the ruling 
political party of Singapore since 1959. Strict laws en-
force forms of control on the citizens, restricting free 
speech through Internal Security Act3, Sedition Act4, 
Maintenance of Religious Harmony Act5 and Societies 
Act6. Anyone wishing to raise a social or political issue 
has to apply for a permit to legally speak to the public in 
a designated area of the speaker’s corner at Hong Lim 
Park7. Other forms of control include National Service8 
(NS), procreation policies using monetary rewards, 
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manpower policies attracting foreign talents, mass me-
dia control and education policies like 
bilingualism. 

Fig. 5 HDB apartments in Singapore 

It is important to note that home ownership is com-
mon in Singapore, with 82% of the resident population 
staying in public housing known as HDB (Fig. 5), named 
after the Housing Development Board of the state. HDB 
apartments can range from 1-room to 5-room, each 
with a living-room, bedroom(s) and kitchen. Typical 
HDB apartments are high-rise and high-density with a 
serviceable lift, common corridors and void decks 
maintained by the Town Council. 

As of June 2014, the total population of Singapore 
stands at 5.47 million, of which 1.6 million are foreign-
ers. The Chinese ethnic group makes up the largest pro-
portion of residents at 74.3%, followed by Malays at 

13.3% and Indians at 9.1%. Eurasians make up the 
other significant ethnic group. 

Languages spoken in the country are diverse, rang-
ing from English, the main language of trade, to Chinese, 
Malay or Tamil, the mother tongue. Chinese dialects like 
Hokkien and Cantonese are still common among pio-
neer generations. Singapore Colloquial English, also 
known as Singlish, is a result of such a multilingual 
amalgam and widely used among Singaporeans. 

With such systems in place, Singapore closely meets 
what American economist Christopher Lingle describes 
as “authoritarian capitalist” society. The government 
has set a ground where justification of “coercive powers 
to risk-averse, pragmatic, and materialistic Singapore-
ans who only desire to live in peace, safety, comfort, and 
affluence, preferring to believe that support for the in-
cumbent government, with its consistently stellar rec-
ord, remains the best guarantee of a safe and comforta-
ble life” becomes easy
(Tan, 2012). 

With the instilling of meritocracy, a consumerist so-
ciety is formed, where citizens believe that hard work is 
rewarded by acquiring ‘false needs’ glorified by the sys-
tem. For instance, the 5 ‘C’s – car, condominium, credit 
card, cash and country club membership are widely ac-
cepted by the society to be indicators of success and 
happiness. Any obstacle towards fulfilling these indica-
tors are deemed dangerous. This eventually leads to a 
totally administered lifestyle in 
Singapore. 

Kenneth Paul Tan recognizes the authoritarian and 
patriarchal system of Singapore to echo what Herbert 
Marcuse describes as a one-dimensional society. A one-
dimensional man refers to “Individuals who identify 
themselves with the existence which is imposed upon 
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them and have in it their own development and satis-
faction” (Marcuse, 1964). With the repeat success of the 
ruling party in the 2015 elections, majority of Singapo-
reans can be assumed to have their self-interests 
aligned with that of the government, opting for benefits 
like HDB upgrading projects and higher property resale 
prices in areas governed by PAP. The utopian notion of 
“Singaporean” is thus closely related to the notion of 
one-dimensionality. 

V. IMAGINED COMMUNITY: HEARTLANDER 

The term “imagined community” is first coined by 
Benedict Anderson in 1983 to explain how and why 
members of a community may stand together regard-
less of differences. People of dissimilar race, religion, 
language or birthplace perceive themselves as part of a 
group, negotiating differences and embracing similari-
ties, ultimately recognizing themselves strongly with a 
common goal. 

Singapore only gained independence in 1965 and 
has witnessed several racial riots. With such heteroge-
neity, nationalism has remained a delicate issue for the 
country. The problem worsens in the face of globalisa-
tion as foreign workers continue to overpopulate the 
workforce. The Singapore government had to find a so-
lution to prevent the resentment among citizens from 
intensifying. 

In 1998, then Prime Minister of Singapore Goh Chok 
Tong raised the term “Heartlander” in his National Day 
Rally in a bid to formalize identity among local citizens. 
As observed by playwright and poet Alfian bin Sa’at, the 
term heartland is inspired from the term hinterland, 
which refers to “a site where traditions could be pre-

served and maintained, geographically located at a re-
mote distance from the city and thus isolated from its 
influence” (Tan, 2012). 

An ideal Singaporean heartlander is one who lives in 
HDB, speaks local languages like Singlish, is communi-
tarian and upholds conservative values and sense of be-
longing for the country. This is a natural reaction 
against rapid globalisation and economic progress 
where foreign talents are perceived as cosmopolitans, 
creating a heartlander-cosmopolitan divide in the soci-
ety. Cosmopolitans are highly skilled and well-paid citi-
zens with high social mobility, driven by economic in-
terests and have a preference for Standard English as 
their language. They serve as a threat to the local cul-
ture with their global outlook. 

In the context of Singapore, the heartlander-cosmo-
politan divide forms the driving force in identity for-
mation. Heartlanders depend on cosmopolitans for eco-
nomic gains while serving as moral markers for the so-
ciety. 

VI. SINGAPORE LIVE-ACTION CINEMA

Singapore cinema is stylistically discontinuous 
when one attempts to survey films from the 1950s to 
2010s. In order to study the authentic “Singapore” es-
sence in local cinema, live-action films produced be-
tween 1995 and 2015 are selected as they manifest two 
important traits of present-day Singapore culture. 

Firstly, it is not the one-dimensionality of Singapo-
reans that shapes the voice of films from Singapore, but 
rather the refusal of repression against the hegemonic 
system. Characters alienated from globalised society 
becomes a common premise in Singaporean films, act-
ing as an avenue of realistic expression against the au-
thoritarian capitalist state. 
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The second common trait is the theme of heart-
lander struggle. While society paints an image where 
economy thrives with the success of governmental pol-
icies, the lower and middle class gradually suffers from 
problems like rising cost of living. These citizens, often 
heartlanders, find themselves left behind by society, un-
able to cope with the endless pursuit of material. 
Filmmakers begin to find stories from the heartlander 
perspective more relatable to the local audience. 

Besides the abovementioned traits governing the 
premise9 of a film, what truly identifies a film to bear the 
Singaporean culture would be four other cultural indi-
cators: setting the film in Singapore; using Singaporean 
characters with a mixture of ethnicity or nationality; 
having a HDB apartment mise-en-scène; characters 
speaking Singlish, Chinese dialects or a mixture mother 
tongue. 

A. Ilo Ilo (2013) by Anthony Chen 

Fig. 6 Still from Ilo Ilo (2013) 

Being the first Singaporean film to secure the Cam-
era d’Or at Cannes Film Festival as well as the Best Film 

at the 50th Golden Horse Award, Ilo Ilo (Fig. 6) serves as 
a hallmark of contemporary Singapore cinema – one 
with a local story communicating to a global audience. 

Set in 1997 Singapore, Jia Le’s family hired a maid 
from The Philippines to take care of the young boy and 
their household chores. Soon after her arrival, problems 
such as the lack of mother’s attention, a financial crisis 
putting the father out of job, issues of pregnancy and job 
security for the mother as well as managing family rela-
tionships between one another in the family start to 
surface. 

Fully set in Singapore in the 1990s, Anthony de-
mands the characters speak in natural Singlish and Chi-
nese. He is also directly involved in casting the charac-
ters during pre-production to find the right local for 
various roles. 

Fig. 7 Jia Le and his maid against the unique window grills 
of 1990s HDB 
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Intricate care is taken to showcase the mise-en-scène 
of that time, such as the unique grill patterns of 

the HDB apartment window which the director himself 
calls “Anthony grills” (Fig. 7). The audience also get to 
witness the 1990s office environment with the old IT 
equipment and coiled telephone cords. 

The hiring of maids has become a necessity to many 
in Singapore due to rapid economic progress, requiring 
both parents to work in order to sustain a living. Maids 
are also often seen at Lucky Plaza10 during their off days, 
which is carefully captured in the film. 

Fulfilling the five cultural indicators, Ilo Ilo allows us 
to appreciate the struggle against economic pressures 
that is affecting fragile family relationships from a 
heartlander’s point-of-view. 

B.   Sandcastle (2010) by Boo Junfeng 

Fig. 8 Still from Sandcastle (2010) 

Sandcastle (Fig. 8) by Boo Junfeng was invited to the In-
ternational Critics’ Week11 at Cannes Film 
Festival. It also managed to clinch the Best Feature Film 
and Best Director awards at Vietnam International Film 
Festival. 

A copious amount of footage from the national ar-
chives on Singapore in the 1950s and 60s occupies the 
film, which centres itself on a nationalistic theme about 
the arresting of the alleged “communist” in the history 
of Singapore. En, a young man about to be enlisted into 
National Service, progressively learns about the past of 
his father who died of cancer. His father was one of the 
student rebels against the national policy of converting 
Chinese schools to English. 

The film opens immediately with national songs and 
archival footage of patriotism towards Singapore. It 
takes place in the 1990s and features a Singaporean set-
ting and HDB mise-en-scène, as well as an old private 
estate. 

Characters speak fluent Hokkien, English and Chi-
nese. The inclusion of a girl from China having intimate 
relationships with En shows the diversity of nationality 
- a trend in globalised Singapore. The struggles of the 
heartlander, such as the problem of taking care of age-
ing parents and conflict of religious beliefs among the 
family members are prevalent throughout the film. 

By exploring coming-of-age issues, Boo has success-
fully resonated the teenager’s troubles along with the 
troubles faced by a young nation. Such is a reflection of 
the heartlander struggle against the authoritarian soci-
ety of Singapore. 
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A summary of the analysis of a typical Singaporean 
live-action films is shown in Table 1. 

Table 1 Summary of Singaporean Live-Action films 
Setting Singapore 

National-
ity/Ethnicity 

Multicultural, multiracial 

Mise-en-
scène 

Mainly HDB 

Language Presence of Singlish/Chinese  
dialect 

Premise Heartland struggle against the  
authoritarian society 

VII. SINGAPORE ANIMATED CINEMA

Little is known about animation produced in the his-
tory of Singapore. The only known dedicated compa-
nies producing animated content in the 90s were Ani-
mata and Animasia. Even then, feature films were inex-
istent till 2006, and animated content are limited to TV 
commercials and cartoons for overseas markets. 

After the millennium, Singapore started aiming to be 
a regional hub for media and has recently constructed a 
media cluster at One-North, home to multi-national 
companies such as visual effects giant LucasFilm and 
games developer Ubisoft. State-owned broadcaster Me-
diaCorp is set to move into the cluster by 2015, while 
film and television content provider Infinite Studios has 
been a notable resident. However, local animation com-
panies barely form an industry with only few players 
like Tiny Island Productions, Omens Studio and One An-
imation, largely due to the absence of a local market. 

As such, only four Singaporean animated feature 
films exist, and they bear little to no cultural traits that 
are identifiably Singaporean. 

A. Zodiac: The Race Begins (2006) by Edward Foo 

Fig. 12 Still from Zodiac: The Race Begins (2006) 

The story is adapted from the Chinese Zodiac my-
thology where the celestial Jade Emperor gave an order 
to the mortal world for the first twelve animals to as-
cend and form the Zodiac cycle through a race. This was 
to prevent a calamity from happening as human beings 
did not have a concept of time. 

The film is set in a fantastical environment and much 
of the mise-en-scène are depictions of forests and Chi-
nese architecture floating in the sky. The main charac-
ters are animals who speak in Chinese and there are no 
indications of ethnicity or nationality. Overcoming ob-
stacles and adversities from the point of view of anthro-
pomorphic characters is insufficient to display any form 
of cultural identity. 
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B. Legend of the Sea (2007) by Benjamin Toh 

Fig. 13 Still from Legend of the Sea (2007) 

The film is another adaptation of a Chinese mythol-
ogy involving the Dragon King that rules the sea. Draco 
the Dragon Prince tries to hide his father’s powerful Lu-
minous Pearl from him out of playfulness, but ends up 
finding out the evil plans of Ocho, an exiled Octopus 
who wants to seek revenge on the Dragon King. He gets 
caught by Ocho but fights his way out with the help of 
his friends. 

Being very similar in plot to Pixar’s Finding Nemo and 
Disney’s The Little Mermaid, the film manifests no signs 
of Singapore culture. Sea characters of no known na-
tionality speak Chinese, and the mise-en-scène is all but 
an underwater galore. 

C. Sing to the Dawn (2008) by Phil Mitchell 

Fig. 14 Still from Sing to the Dawn (2008) 

Sing to the Dawn (Fig. 14) is adapted from a critically 
acclaimed literary text published in 1975 by Minfong 
Ho, an American author, and directed by a foreigner. 

The story is about a girl named Dana who lives in a 
village in Batam. She is forced by her father to marry the 
evil landlord’s son, while the landlord is planning to 
turn the village into a bustling city by evicting the villag-
ers. 

The film sets in an Indonesian village with the Kam-
pong environment as mise-en-scène. Characters are In-
donesian but speak English. The first four cultural indi-
cators are hence unfulfilled. 
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The premise revolves around the idea of resistance 
against the patriarchal system where a daughter’s mar-
riage is decided by the family. Dana tries to go against 
the system with her actions that helped saved the vil-
lage. This briefly echoes a similar tone in ‘Singaporean’ 
films, but as the film barely fulfils any cultural indica-
tors, it is difficult for Sing to the Dawn to be identifiably 
‘Singaporean’. 

D. Tatsumi (2011) by Eric Khoo 

Fig. 15 Still from Tatsumi (2011) set in post-war Japan 

Eric Khoo is the very director who brought Singapo-
rean films to the global limelight with his film Mee Pok 
Man (1995) and 12 Storeys (1997), which are among the 
first Singaporean films to participate in international 
festivals. These films fulfil the cultural indicators very 
well – Singaporean setting, HDB mise-en-scène, multi-
racial, multilingual and demonstrates resistance 
against societal pressures. 

In contrast, Tatsumi (Fig. 15) fails to meet the same 
cultural indicators. The story is about Yoshihiro Ta- 
 

tsumi and his invention of the gekiga genre in Japanese 
comic history. It is set in post-war Japan, with the vari-
ous street scenes, traditional houses, city area and the 
occasional illustrative backgrounds as mise-en-scène. 
Characters are Japanese and speak Japanese. 

Eric Khoo’s motive for this film is no more complex 
than a tribute to the comic artist who was still alive at 
the time. Contrary to Teo’s belief of Tatsumi as “a model 
of anime transnationalism showing how it may be both 
Japanese and Asian through rubber resilience of the me-
dium” (Teo, 2013 : 79), Tatsumi is in no way Singapo-
rean even though it was directed by a Singaporean. 

A summary of the analysis of Singaporean animated 
feature films is shown in Table 2. 

Table 2 Summary of Singaporean animated feature films 
Setting Not in Singapore 

National-
ity/Ethnicity 

No Singaporeans 

Mise-en-
scène 

No scenes of Singapore 

Language Chinese or English or Japanese 
Premise Overcoming adversities 

VIII. ATTEMPTS AT CULTURAL AUTHENTICITY

Conversely, non-commercial animated products 
mostly produced by students are able to meet the cul-
tural indicators more closely as they do not bear finan-
cial risks. The films explore alternative cultures and a 
voice of their own, exhibiting sufficient fulfilment of the 
indicators for them to be appreciated with a cultural 
spectacle. They are analysed with supporting inter-
views with the directors. Transcripts are available in 
Appendix A. 
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A. Flats (2011) by Ervin Han 

Fig. 16 Still from Flats (2011) depicting a Chinese funeral 

Through the eyes of two children, the film guides au-
diences through a multicultural HDB setting where cor-
ridors are filled with potted plants; void decks are occu-
pied by a Malay wedding adjacent to a Chinese funeral 
(Fig. 16); lift lobbies are filled with graffiti by loan 
sharks14 that exposes the unpleasant side of 
Singapore. 

Han reveals that he is interested in telling personal 
stories by embracing childhood memories such as run-
ning around the HDB. The film was made as a pilot pro-
ject for Scrawl Studios, of which he was one of the 
founders. He believes in the universal premise of the 
film – simply kids running around the neighbourhood – 
and is positive that it will relate to a global audience de-
spite the local elements. 

The film has no dialogue, forming the only shortfall 
in fulfilling all indicators of a “Singaporean” animation. 

B. Foreign Plants (2013) by Alex Ng 

Fig. 17 Still from Foreign Plants (2013) 

Ng believes in light-hearted entertainment that can 
relate immediately to his audience and thus chose hu-
mour to depict the social issue of foreign worker influx 
in Singapore. The animation begins with the prolonged 
dry condition experienced in 2013 where trees in Sin-
gapore are struggling with thirst. The child tree hopes 
to visit “Gardens by the Bay”, a tourist attraction in Sin-
gapore, only to find out from his father that the place 
only admits foreigners. 

Besides a Singaporean premise, products unique to 
Singapore, such as “NEWater”, a bottled reclaimed wa-
ter produced by Singapore’s National Water Agency 
PUB, are clearly presented. However, the characters 
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speak English and do not exhibit any form of ethnicity, 
fulfilling only three out of five of the cultural indicators. 
 
C. 1997 (2014) by Wei Choon Goh & Jiahui Wee 

 

 
Fig. 18 Still from 1997 (2014) 

 
Nostalgia stands at the heart of 1997 (Fig. 18) as Goh 

traces childhood memories of Singaporeans who have 
attended public primary education in the 90s. The film 
is almost a visual documentary of objects, sights and 
sounds that teases a resistance against the rapid pro-
gress of society, as highlighted by the significant depic-
tion of toys in the pre-digital age. 

Characters of different skin colour representing the 
different races in Singapore play together, forming the 
multiracial aspect of a “Singaporean” film. No dialogues 
were used in the film. As such, four out of five indicators 
are fulfilled. 

 
 
 
 

IX. “LAK BOH KI” 
 

 
Fig. 20 Still from Lak Boh Ki (2015) depicting a HDB 

 
Lak Boh Ki (Fig. 20) is a Hainanese term that literally 

means “drop nowhere”. A one-and-a-half year old baby 
who dropped his plush Merlion toy onto the ledge out-
side of his HDB apartment window tries to get it back, 
and in the palm-sweating process reveals the contem-
porary Singaporean landscape made up of foreigners. 

 

 
Fig. 21 Singaporean housewife character cooking  

at the kitchen 
 
 
 
 

The film is an exposition of the unspoken conflict in 
culture and identity between native Singaporeans and 
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foreigners in Singapore. It is set in Singapore with a 
HDB mise-en-scène. A Singaporean housewife (Fig. 21) 
speaks the Chinese dialect, Hainanese. Indian neigh-
bours utter Tamil and a Chinese man shouts in Chinese. 
The baby represents the young nation in search of iden-
tity represented by the Merlion toy (Fig. 22), sur-
rounded by other non-native residents. Eventually, the 
toy falls off the 10th floor to the ground while the baby 
helps himself to a similar toy of a different colour from 
another apartment, signifying the acceptance of other 
cultures which echoes how Singaporean culture is orig-
inally formed. 

Fig. 22 Merlion plush toy on the ledge 

A summary of Lak Boh Ki’s cultural indicators is 
shown in Table 3. 

Table 3 Summary of Singaporean Live-Action films 
Setting Singapore 

National-
ity/Ethnicity 

Multicultural/Chinese and Indian 

Mise-en-
scène 

HDB 

Language Hainanese, Tamil and Chinese 

Premise Baby struggling to retrieve a toy in a 
multicultural neighbourhood 

Preliminary private screenings has revealed its po-
tential as an authentic “Singaporean” product as sur-
veyed audiences can relate to the narrative and appre-
ciate its cultural elements. Further feedback needs to be 
collected from its reception at international film festi-
vals. The production journal containing notes about the 
story, design and still images are available in Appendix 
B. 

X. CONCLUSION 

Film is undoubtedly a domain of cultural exposition 
through its ability to represent reality via sight and 
sound. It is never a singular transfer of thought from au-
teur to audience, but “the result of meaning-making by 
its makers and viewers” and are “discursively mediated” 
by audiences of different cultural background (Cahoone, 
1988: 248). 

Through an analysis of Singaporean live-action films, 
we identify consistency in cultural traits through five 
indicators – setting, ethnicity and nationality of charac-
ters, mise-en-scène, language and premise. They tend to 
exhibit a passive but strong message echoing the re-
sistance against a one-dimensional society by having 
the premise pivoting around characters struggling 
against the authoritarian system. Success attested by 
international awards and sales accompanies these films. 
The lack of Singapore culture in local animation will 
prove detrimental to both identity-formation and sur-
vivability of the animation industry as success is com-
parably limited. 

By attempting to create an animation culturally 
identifiable to be “Singaporean”, fresh ideas are un-
locked and market interests are challenged. 
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Animation directors interviewed in the research 
project have voiced concerns about global reception as 
audiences must have heard of Singapore to be able to 
identify and relate to “Singapore” culture. From a per-
sonal point of view, as long as the premise is universal, 
audiences will still appreciate an animated film infused 
with culture unknown to them. 
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ENDNOTES 

[1] Mise-en-scène in film refers to the arrangement of all visual as-
pects of the film such as props and sets. 

[2] Central Provident Fund (CPF) is a compulsory savings plan for 
all Singaporeans and permanent residents primarily to fund 
their retirement, healthcare and housing needs. 

[3] Internal Security Act grants the power to enforce detention on 
individuals deemed subversive to the law and order of  
Singapore. 

[4] Sedition Act prohibits acts and speech deemed to incite discon-
tent to lawful authority. 

[5] Maintenance of Religious Harmony Act prohibits any incite-
ment of hostility against a religion. 

[6] Societies Act requires all societies to be registered with the gov-
ernment so as to enforce regulations to uphold law and order. 

[7] Hong Lim Park is the only area in Singapore where public pro-
tests are permitted once registered. 

[8] All male Singaporeans and permanent residents must serve at 
least 22 months in the Singapore Armed Forces (SAF), Singa-
pore Police Force (SPF) or Singapore Civil Defence Force (SCDF) 
depending on physical and mental fitness. 

[9] A film premise can be understood as the inciting incident that 
develops the narrative of the film. 

[10] Lucky Plaza is a shopping mall located at Orchard, Singapore. 
[11] International Critics’ Week is a parallel competition of the 

Cannes Film Festival showcasing first and second features of di-
rectors around the world. 

[12] Hawker centres are open-air eateries with numerous stalls sell-
ing inexpensive food and drinks. 

[13] Coffeeshops in Singapore are smaller versions of hawker cen-
tres usually found on the ground floor of HDBs.  

[14] Loan sharks are illegal money-lenders with exorbitant interest 
rates. 

[15] YouTube is a popular on-line video sharing website. 
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APPENDICES 

A. Interview Transcript 

The following transcript records a phone interview 
with Ervin Han, director of Flats. 

Tell me a little more about yourself. 
I previously worked at the Media Development Au-

thority in the Industry Development team for animation, 
then moved on to Scrawl Studios and eventually, Robot 
Playground Media. 

What motivated you to make an animated film 
that puts Singapore culture as a driving force? 

It was more of a pilot project to test our pipeline, and 
to be a sample work to propose a bigger project that is 
something like an anthology of local short stories show-
casing facets of Singapore. This is something the com-
pany can use as a portfolio to show what we can do. 

Tell us more about your film! 
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I had a desire to tell a personal story. I wrote the 
treatment and directed the art. This is not a commis-
sioned project and we own the IP. I had others super-
vising the storyboard and animation. 

Making animated films is my passion, my avenue of 
creative expression. Flats relates to me as some kind of 
an early childhood memory. It is character-driven - two 
siblings playing in the HDB neighbourhood and the 
younger sister got lost. It will relate to the international 
audience as well because this can happen anywhere in 
the world. There is a universal quality to the story. The 
film isn't complete due to financial 
challenges. 

What were the challenges met in the process of 
crafting the story? 

Not much as it is more of a personal story which we 
as filmmakers excel at. 

In your opinion, what do you think are ingredi-
ents that would make an animated film distinctly 
"Singaporean"? 

The target audience of the film is important. Only 
Singaporeans or someone who have lived or worked 
here would be able to identify that. It needs to relate to 
them on a personal level. 

Are you working on any new projects that are re-
lated to Singapore? 

We are working on a project that is a combination of 
four 3 1/2 minutes long animation that goes through 
the history of Singapore from 1930's to present time. 
Each has a little story that weaves through a particular 
time period. The project is funded by the Singapore 
Memory Project, titled The Violin. 

The following transcript records an email interview 
with Alex Ng, director of Foreign Plants. 

Tell me a little more about yourself. 
I'm basically just someone who loves 2D animation 

as a hobby. It all started back then before YouTube vid-
eos existed, where Flash animation was popular. Alt-
hough I studied animation at the Institute of Technical 
Education, my skills are mostly self-taught. 

My first job was in a small art studio where I learn a 
lot about the industry the hard way. My experience 
there was tough and harsh but rewarding. I worked 
there for around 2 years before leaving the company 
due to medical issues. 

What motivated you to make an animated film 
that puts Singapore culture as a driving force? 

I was pretty much the only person producing online 
animation, so why not include Singapore culture to get 
more attention! Most local animation are in the form of 
demo reels while I believe in independent online enter-
tainment. 

My first attempt was an animation of Hossan 
Leong's parody song We Live in Singapura. 

Tell us more about your film! 
Foreign plants was more or less an impromptu idea 

that I pulled off one day during the last weeks of the 
haze issue in Singapore. Seeing how bad the haze has 
affected everyone outdoors, I started realizing there are 
actually ‘prestigious’ plants being housed in a 
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dome safe from the harsh environment. I tried to 
mock this "huge class divide" on the plants here. Basi-
cally I just wanted to put a dash of dark humour for the 
ending. 

What were the challenges met in the process of 
crafting the story? 

My major challenge was working with my Japanese 
friend for the voiceovers as he had a very tight schedule. 
The release was delayed, so the impact might not be as 
good as it could be as the haze was gone. 

In your opinion, what do you think are ingredi-
ents that would make an animated film distinctly 
"Singaporean"? 

It would probably be situations that Singaporeans 
can easily related to, like National Service, of which I 
produced SAF Fantasy showing our experience in army 
like a Final Fantasy game. 

I try to stay away from local accent as I want the in-
ternational audience to catch the joke too. When there 
is a current affair worth animating, I would attempt to 
ride on the media attention with my perspective of the 
situation. 

Are you working on any new projects that are re-
lated to Singapore? 

I’ve been trying to make an animation relating to the 
Mass Rapid Transit trains in Singapore. I also have an-
other idea about an anthropomorphic local fruit work-
ing in Singapore. 

The following transcript records an email interview 
with Wei Choon Goh, director of 1997. 

Tell me a little more about yourself. 
I am a Malaysian who has been studying in Singa-

pore since 7 years old, so I sort of grew up in both Ma-
laysia and Singapore. Malaysians think I'm very Singa-
porean-like and Singaporeans think I'm very Malay-
sian-like. I've always been struggling with national 
identity, constantly back and forth between two coun-
tries that are so similar but yet fundamentally different. 

What motivated you to make an animated film 
that puts Singapore culture as a driving force? 

I wouldn't say Singapore culture was a driving force 
for our film. For our Final Year Project, my partner Jia-
hui and I basically wanted to make a film that was hon-
est and personal. We just started yammering about our 
childhood and decided to go deeper in that direction. 
We tried to emphasize those moments because honesty 
sometimes comes across universally, despite the very 
obscure superficial aspects of the narrative. 

Tell us more about your film! 
We initially wanted to make the sound design 

strictly diegetic, in an attempt to keep the honesty of the 
film. However it just didn't work, and we decided to let 
our composer from Germany mess around with it with-
out any input from us. He gave us the exact opposite of 
what we wanted, but it worked incredibly well. 

We were struggling with the translation of the visual 
gags in our film, and while the gags did not work at one 
point, his sound design made everything work. 
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The song "细水长流" was a particularly easy choice 
to make. That song was an audial milestone for the gen-
eration, and had the exact vibe of carefree nostalgia that 
we felt underlined our film perfectly. 

In your opinion, what do you think are ingredi-
ents that would make an animated film distinctly 
"Singaporean"? 

I think a film can be "Singaporean" when it is about 
Singapore, made in Singapore, or made by a Singapo-
rean. The term "Singaporean" is already a tricky one to 
maintain because Singapore could either deal strictly 
with the geopolitical boundaries that defines the nation, 
or it could deal anthropologically or culturally with the 
people who live in Singapore. I think it's a very grey is-
sue, and there are questions about the topic that I strug-
gle to answer. Especially with the SG50 initiative, there 
will be a lot of new animated works that are labelled 
"Singaporean". Whether they are appropriately so will 
be another question, but for now I think there are a 
good number of animated works that are "Singaporean" 
(Like Ervin Han's Flats or this little motion graphics by 
Crave FX did for National Day), but I think films that are 
not about Singapore should be considered Singaporean 
as well, for example Mark Wee's film The Animals, 
though dealing with German Expressionist aesthetics, is 
made by a Singaporean, and I would absolutely con-
sider his work "Singaporean", even if he denies it. 

B. Production Journal 

The story was inspired from a conversation between 
my aunts about a toddler who climbed out of the HDB 

window as his mother went out of the house for a game 
of Mahjong. The toddler went into a neighbour’s apart-
ment the first time round, but fell to his death the sec-
ond time, leaving the mother devastated. 

HDB falling deaths and issues like noise nuisance 
from neighbours are common topics avoided by the me-
dia. These are ingredients that make up the film Lak Boh 
Ki. 

In order to capture the true essence of a Singaporean 
household, the Mother character gossips in natural Hai-
nanese in a kitchen that does not attempt to conceal any 
unglamorous arrangement of laundry and appliances. 
Ledges are filled with litter on certain floors to show the 
real side of Singapore plagued by litterbugs. A shot of 
the Singapore flag hung inverted reveals that the soci-
ety is not as perfect as the authorities picture it to be. 

The script was carefully crafted and revised several 
times to ensure that the film could communicate ele-
ments of Singapore besides the adventure of the Baby. 
Details like “Gas lighter fires 3 times, stove ignites” are 
included. 

The film begins with a montage of Singapore HDB – 
an old man digging his teeth in front of a mirror and a 
woman putting out the laundry pole – and subsequently 
the Mother talking on the phone while frying her dishes. 
She is disturbed by the noise from her 
Indian neighbours. 

We then focus on the Baby holding his plush Merlion 
toy at the bedroom window. Someone from upstairs 
throws a cigarette butt down, distracting the Baby and 
causing him to drop the toy on the ledge below. He 
climbs out and goes through a series of near-death situ-
ations to get the toy back, such as being caught by the 
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air-conditioning unit bracket, the window sill and a pile 
of laundry. 

Throughout his journey, he meets an Indian girl who 
gave him an uncomfortably long stare from her bed-
room, a Mynah bird that bit his toy away, as well as a 
man from mainland China shouting into his phone at an-
other apartment. When the Baby finally retrieves his 
toy, a red underwear wraps around his head, causing 
him to lose balance and falls two floors down into the 
comforts of a huge blanket. The Indian girl manages to 
catch the toy, but lets it go, thinking that the Baby below 
would catch it. The toy falls to the ground, but little did 
the Baby know that similar plush toys in different col-
ours can be found at the apartment right in front of him. 

Fig. 23 Baby design 

Fig. 24 Baby expressions 

Fig. 25 Mother expressions 

Fig. 26 Mother expression 
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Fig. 27 Merlion Plush Toy design 

Fig. 28 Indian Bedroom design 

Fig. 29 Chinese Kitchen design 

Figure 23 to 29 show designs of the film at the pre-
production stage. 

Fig. 30 Baby at his bedroom window pointing  
at the Merlion toy which fell on the ledge 
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Fig. 31 Indian Girl staring back at Baby from her bedroom Fig. 32 Baby chasing after the Mynah Bird which has his toy  

Figure 30 to 32 show screenshots from the film. 
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Резюме: В статье рассмотрены стратегии конструиро-
вания квир-идентичности в современном немецком и 
российском кинематографе. На материале двух 
российских и двух немецких фильмов исследованы 
сходства и различия в репрезентации квир-идентич-
ности, а также проанализирована их культурно-ис-
торическая обусловленность. 

Ключевые слова: кинематограф России, кинематограф 
ФРГ, квир-идентичность, гендерная проблематика, 
гендерная нарратология.  

В данной статье представлен компаративный 
анализ российских и немецких фильмов начала ХХI 
века, конструирующих квир-идентичности. Для 
анализа было выбрано два немецких фильма, где 
репрезентирована гомосексуальная или квир-
идентичность – „Freier Fall“ («Свободное падение», 
2013, режиссер Штефан Лакант), „Eine außergewöh-
nliche Affäre“ («Необычный роман», 2002 Мариса 

Пфайфера) и два российских, где тоже предложены 
подобные конструкты - «Весельчаки», 2009, 
Фелика Михайлова, «Зимний путь» 2012 г. Сергея 
Тарамаева и Любови Львовой. Стоит оговориться, 
что в немецком кинематографе начала ХХI века 
существует значительно больше произведений на 
эту тему, чем в российском1, что связано с соци-
альной и культурной политикой: в ФРГ с 2001 года 
существует институт однополых партнерств и идет 
дискуссия об окончательном приравнивании 
такого союза к гетеросексуальному. В Российской 
Федерации, напротив, принимаются законы, нап-
равленные на ограничение прав тех, кто не соот-
ветствует гетеронормативной модели поведения. 
Речь идет, прежде всего, о вызвавшем большой 
общественный резонанс так называемом «законе 
Мизулиной» (от 11. 06. 2013 г.), запрещающем про-
паганду «нетрадиционных сексуальных отноше-
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ний». В частности с этим связано и малое коли-
чество фильмов на эту тему, они лишены госу-
дарственного финансирования, от их показа отказ-
ываются кинотеатры и т.п. В этом отношении 
показательна прокатная судьба фильма «Зимний 
путь»: несмотря на очень теплый прием, оказан-
ный произведению в 2013 г. на фестивале «Окно в 
Европу» в Выборге, высокую оценку многих кри-
тиков (Плахов, 2014) и немалое количество наград 
(в том числе полученных в России), кинолента на 
некоторое время была лишена прокатного удосто-
верения «за пропаганду гомосексуализма», от его 
показа отказался ряд кинотеатров (газета. ru, 2014). 
В этих условиях знаменательны сами факты 
редкого и смелого обращения кинематографистов 
к квир-тематике. Методологически анализ, прове-
денный в статье, опирается на достижения такого 
нового направления в филологии как гендерная 
нарратология2, особенно той ее области, которая 
занимается уровнем истории (story, histoire), в том 
числе персонажами произведения (Nünning, Nünn-
ing, 2004). Задача состояла в том, чтобы проанали-
зировать в рамках компаративного исследования, 
как происходит репрезентация квир-личности в 
кинематографе разных стран одного периода, как 
создатели фильмов сочетают квир-поведение 
персонажей с их различными психологическими, 
биологическими и социальными характеристи-
ками, такими как возраст, внешний вид, психоло-
гическое благополучие, род занятий, самоиденти-
фикация, в том числе гендерная и т.п.. Также в 
анализе использованы достижения квир-исследо-
ваний, относительно новой междисциплинарной 
сферы гуманитарных наук, развивающейся с 1990-
х гг. В поле зрения этого направления находятся 

все переходы гетеронормативных границ в соци-
альной, эстетической, психологической и прочих 
областях, а также взаимосвязь властных структур и 
гетеронормативности.  

Нужно сказать, что само представление о квир-
идентичности относится к довольно поздним 
конструктам европейской культуры. Как показ-
ывает Мишель Фуко в 1-м томе «Истории сексу-
альности» („Histoire de la sexualité“), называющемся 
«Воля к знанию» („La volonté de savoir“, 1976), 
несмотря на давнюю и повсеместную рас-
пространенность так называемых «содомитских» 
практик только в 19-м веке принимает дискурсив-
ные очертания гомосексуальная личность, предс-
тавая человеком с детством, прошлым, воспоми-
наниями, определенным образом жизни и т.п. Так 
Фуко пишет: «Гомосексуалист XIX века стал особым 
персонажем: с соответствующими прошлым, 
историей и детством, характером, формой жизни, 
равно как и морфологией, включая нескромную 
анатомию, а также, быть может, с загадочной 
физиологией. Ничто из того, чем он является в 
целом, не ускользает от его сексуальности». (Фуко, 
1996 : 141) С тех пор и до наших дней, то есть с XIX 
-го века до начала XXI-го, в создании конструктов 
гомосексуальности активно участвуют наука, 
искусство, а также мифология обыденного созна-
ния. Противоречия между различными конструк-
тами, а также роль механизмов власти в их 
создании позволили Джудит Батлер увидеть в 
конструировании гомосексуальности своего рода 
парадигму формирования любой идентичности 
как инструмента власти и практики эксклюзии 
(Butler, 1993).  
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В многообразии различных способов дискур-
сивного конструирования гомосексуальности, воз-
никших с XIX-го века до наших дней, можно 
выделить две основные тенденции: 1) подход, 
который условно можно назвать «эссенциалис-
тским». В основе конструктов такого рода лежит 
представление, что гомосексуальность является 
неким врожденным или приобретенным в раннем 
детстве свойством человека, не подлежащим 
изменению в его дальнейшей жизни. В рамках 
данной модели существует множество конкретных 
разнообразных конструктов, апеллирующих к 
особенностям пренатального развития, специфике 
гормонального фона, младенческому опыту взаи-
модействия с родителями и т.д. 2) Второй подход 
можно условно обозначить как конструктивист-
ский или «перформативный», предполагающий 
осознанный или неосознанный (диктуемый внеш-
ними обстоятельствами) выбор сексуальной иден-
тичности и смену её на протяжении жизни. Такую 
концепцию гомосексуальности предлагают многие 
современные гендерные теоретики, например, 
Джудит Батлер, Рэйвин Коннелл, Джудит Джек 
Хальберстам и другие, хотя она восходит еще к 
работам Зигмунда Фрейда, например, к его извест-
ному труду «Недовольство культурой» (1930), где 
содержится тезис о врожденной бисексуальности 
каждого человека и его последующем подчинении 
гетеросексуальной норме, навязываемой общест-
вом. Именно второму подходу в конструировании 
модели поведения, выходящей за рамки гетероно-
рмативности, обязан термин «квир», возникший в 
работах Терезы де Лауретис и обозначающий отказ 
от фиксированной гендерной и сексуальной 

идентичности, подразумевающий выбор различ-
ных форм жизни или игру с устоявшимися 
нормами и ролями, зачастую вовсе отказ от 
бинарных оппозиций (гетеро – гомо, мужское – 
женское и т.п.). Следует отметить, что эссен-
циалистский и перформативный подходы могут 
образовывать и различные комбинации при фор-
мировании конструктов гомосексуальности. В 
рамках квир-теории также поднимается интерес-
ный вопрос о патриархатной обусловленности 
существующих конструктов гомосексуальности, 
так Тереза де Лауретис обсуждает проблему, 
насколько конструкт лесбийскости носит отпеча-
ток представлений о мужской гомосексуальности. 
В частности исследовательница прибегает к игре 
слов homosexuality – hommosexuality (речь идет о 
фонетических омонимах homo (одинаковый) и 
homme (мужчина), выражающей зависимость 
репрезентации отношений между женщинами в 
условиях патриархата от конструкта мужской 
гомосексуальности (De Lauretis, 2003). Поскольку в 
рамках данной статьи нет возможности оста-
новиться на специфике репрезентации отношений 
между женщинами и проекции на нее патри-
архатных моделей, фильмы с лесбийской тема-
тикой в сферу рассмотрения не вошли3.  

Исследуемые четыре фильма («Весельчаки», 
«Зимний путь», «Необычный роман» и «Свободное 
падение») обнаруживают между собой много 
общего – три из них можно отнести к жанру 
мелодрамы: использованы характерные приемы 
этого вида фильмов, такие как мотивы нераз-
деленной любви, соперничества, наличие любов-
ного треугольника и другие. Так в немецких 
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фильмах влюбленный герой долгое время преб-
ывает в неопределенности по поводу взаимности 
своего избранника и вынужден соперничать с 
женой возлюбленного. В «Зимнем пути» появ-
ляется также частый для мелодрамы мотив 
социального неравенства персонажей: в основе 
сюжета – отношения двух молодых людей из 
разной среды: подающего надежды студента 
консерватории Эрика и бродяги с криминальными 
наклонностями Лёхи.  

Особняком стоит картина «Весельчаки», где 
предложен своего рода коллективный портрет 
артистов травести-шоу, их индивидуальные исто-
рии, рассказанные во флэш-бэках, объединены 
серией интервью, которые берёт некая журна-
листка. Стоит подчеркнуть, что все фильмы, о 
которых идет речь, соответствуют представлениям 
о квир-кинематографе, сформулированным Харри 
Бенсхофом и Сином Гриффином: «квир-фильм 
представляет персонажей с квир-идентичностью, а 
также квир-проблематику в манере чуждой 
всякому уничижительному или эксплуата-
ционному подходу» (Benshoff, Griffin, 2005 : 10).  

Различия между современным немецким и 
российским кино в репрезентации мужчин, вступ-
ающих в гомоэротические отношения очевидны 
уже по паратекстам произведений: киноафишам, 
постерам, оформлению DVD-дисков и т.п., а также 
подтверждаются кадрами из фильмов. Герои 
фильма «Весельчаки» значительную часть карти-
ны одеты в утрированно женскую одежду (см. Рис. 
1), о том, что эта одежда не только часть сцени-
ческого образа (все персонажи – артисты травести-
шоу), но и связана с внутренними потребностями, 
свидетельствует тот факт, что на частную 

вечеринку в кругу своих мужчины в конце фильма 
отправляются в женских нарядах, с макияжем и на 
каблуках.  

Рис. 1 Кадр из фильма «Весельчаки» 
Женственность образов подчеркнута и женски-

ми именами, которыми обладают герои: Люся, Роза, 
Геля, Фира, Лара. В фильме «Зимний путь» 
примечательна женственная внешность Эрика, 
носящего длинные волосы, обладающего хрупким 
телосложением и тонкими чертами лица (см. Рис. 
2), а также экстравагантность одежды второго 
персонажа Лёхи, в которого протагонист испыты-
вает роковую влюбленность: внешний вид Лёхи 
варьирует от хаотичного, вызывающего сочетания 
вещей в начале фильма (красные штаны) до 
появления экстравагантных элементов в конце 
произведения (шуба). 

Рис. 2 Кадр из фильма «Зимний путь» 
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В отличие от российских фильмов немецкие 
произведения демонстрируют мужчин, внешне 
ничем не выделяющихся, одетых и причесанных 
так же, как их окружение (см. Рис. 3 и Рис. 4). С 
экстравагантностью облика героев «Весельчаков» 
и «Зимнего пути» в «Необычном романе» и 
«Свободном падении» контрастирует репрезента-
ция, обращающаяся скорее к образам современной 
рекламы (героев «Свободного падения» Марка и 
Кая вполне можно себе представить в рекламе 
мужской косметики, Йохена из «Необычного рома-
на» - в рекламе товаров для семьи и дома). Герои 
немецких фильмов не испытывают потребности 
надевать женскую одежду, в отличие от «весельча-
ков», или делать макияж, это стремление чуждо и 
посетителям гей-клубов или гей-вечеринок, на 
которые попадают персонажи по ходу действия 
фильма и где присутствуют люди, мало отличаю-
щиеся от посетителей иных клубов и пати. 
Напротив, в «Зимнем пути» на вечеринке можно 
увидеть накрашенные глаза, экстравагантную 
одежду, провокационное поведение и т.д. 

Рис. 3 Кадр из фильма «Необычный роман» 

Рис. 4 Кадр из фильма «Свободное падение» 

Примечателен возраст героев: в «Весельча-
ках» представлены разные возрасты – от молодых 
людей до тех, чей облик намеренно отмечен приз-
наками старения (Роза, Лара). Очень юными, почти 
подростками предстают персонажи «Зимнего 
пути». В этом отношении немецкие фильмы опять 
же избегают крайностей – герои молоды, самый 
старший из них – сорокалетний Йохен, но при этом 
речь не идет о подростковых (или юношеских) 
взаимоотношениях.  

Особого внимания заслуживают профессии 
героев – персонажи российских лент явно зани-
мают маргинализированное положение в социуме 
из-за своего рода деятельности. Они, как уже было 
сказано, выступают в травести-шоу (социальная 
проблематичность этого занятия подчеркивает 
дочь Розы, которая стесняется познакомить с «не-
нормальным», по ее мнению, отцом  своего друга), 
Эрик из «Зимнего пути», студент консерватории, 
еще только начинает путь к профессиональной 
реализации, Лёха не работает, ведет антисо-
циальный образ жизни (ворует, дерется, дебоши-
рит в транспорте и т.д.). В противовес этому по-
мещению героев, переступающих гетеронорма-
тивные границы, на периферию социума, в область 
богемы или криминала, немецкие создатели 
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фильмов выбирают для персонажей очень рас-
пространенные и востребованные профессии – в 
обоих немецких фильмах речь идет о своего рода 
служебных романах, в «Необычном романе» - о 
любви двух школьных учителей (Йохена и Тома), в 
«Свободном падении» – об отношениях двух поли-
цейских. В отличие от персонажей «Зимнего пути» 
и частично «Весельчаков» немецкие герои профе-
ссионально реализованы (так речь идет о том, что 
Йохен – хороший учитель, его уважают ученики, 
коллеги, руководители), социально успешны и 
материально обеспечены (персонажи живут в 
собственном доме, владеют машинами и т.п.). 
Примечательно, что профессии героев немецких 
фильмов связывают их с ценностями гегемонной 
маскулинности. Рэйвин Коннелл, активно исполь-
зующая этот термин и показывающая истори-
ческую подвижность концепта гегемонной маску-
линности, отмечает его связь в ряде современных 
обществ с ценностями силы, власти, спортивных 
достижений и т.п. Коннелл указывает на связь 
социальных силовых структур (в том числе армии, 
полиции) с культом гегемонной маскулинности [8: 
225 – 257]. Персонажи «Свободного падения» 
вполне наделены физической силой, выносли-
востью, агрессией, то есть атрибутами гегемонной 
маскулинности: они хорошо дерутся, дают отпор 
обидчикам. Характерно, что в фильме «Свободное 
падение» немалое место занимают драки. Правда, к 
дракам склонен и герой «Зимнего пути» Лёха, 
которого можно соотнести с исследованным Конн-
елл феноменом «протестующей маскулинности», 
которая, согласно исследовательнице, представля-
ет собой «маргинализированную форму маскули-

нности, которая подхватывает ценности гегемо-
нной маскулинности, но модифицирует их в усло-
виях бедности» (Connell, 2015 : 173) 

Как показывает исследовательница, истори-
чески с гегемонной маскулинностью связан был и 
культ рациональности, знания: „Доминантное 
положение гегемонной маскулинности отчасти 
объясняется ее претензиями воплощать собой силу 
знания»4 (Connell, 2015 : 246), таким образом, если 
продолжать мысль Коннелл, и профессия учителя. 
Таким образом, персонажи немецких фильмов, 
занимают позиции в структуре, отмеченной 
ценностями гегемонной маскулинности, которой, 
с другой стороны, как пишет Коннелл, присуще 
неприятие всего фемининного, а также гомофобия. 
Герои же российских фильмов соответствуют 
скорее модели маргинализированной 
маскулинности, о которой говорит австралийская 
исследовательница. В поле маргинализированной 
маскулинности оказываются вытесненными все 
явления, отвергаемые с позиции идеала геге-
монной маскулинности, в том числе то, что стиг-
матизируется как «женское».  

Интерес представляют и спортивные занятия 
персонажей. Так Йохен увлекается бегом, регу-
лярно совершает пробежки по городу. Со сцены 
бега начинается и история взаимоотношений 
героев в фильме «Свободное падение». И в этом 
фильме, и в «Необычном романе» пробежки предс-
тавляют собой лейтмотив кинотекста. Тут уместно 
вспомнить, что и Коннелл, и занимающийся генде-
рными исследованиями в области спорта исследо-
ватель Майкл Месснер заявляют об особой роли 
спорта в конституировании идеала маскулинности 
(Месснер, 2000 : 226 – 227). Любопытна при этом 
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своего рода инверсия в интерпретации спортивных 
характеристик героев, соотношения этих качеств с 
другими ценностями предписываемыми идеалом 
гегемонной маскулинности. Более спортивный, по 
сравнению с Томом, Йохен оказывается и более 
сомневающимся и нерешительным, что идет 
вразрез с культом твердости. В фильме «Свободное 
падение» осознающий свою гомосексульность Кай 
является лучшим спортсменом, чем колеблющийся 
Марк, из-за чего возникает разлад между 
спортивностью как гендерно «маскулинно» 
маркированным качеством и вытесненной на 
периферию маскулинности гомосексуальностью. 
Таким образом, можно предположить, что 
спортивные занятия и спортивные качества 
персонажей, комбинируемые с другими их 
характеристиками, становятся для создателей 
фильмов элементом игры с ценностями и идеалами 
гегемонной маскулинности.  

Персонажи немецких фильмов отличаются 
также большим психологическим благополучием, 
чем смятенные герои российских фильмов (Эрик, 
который страдает от давления на него в консер-
ватории и семье и каждый день выпивает бутылку 
водки, асоциальный Лёха, находящийся в кон-
фликте со всеми окружающими, персонажи «Ве-
сельчаков», сталкивающиеся с разными бедами – 
от заражения СПИДом,  до различных проявлений 
гомофобии). Для фигур из немецких фильмов 
самым значительным психологическим испыта-
нием становится их роман, ставящий их перед 
необходимостью выбора, а также каминг-аута, хотя 
им тоже приходится преодолевать гомофобию 
окружающих.  

Все фильмы, о которых идет речь, так или иначе 
пытаются дать ответ на вопрос об эссенциальности 
или перформативности сексуального поведения. 
Любопытно, что однозначного ответа не дает ни 
один фильм. В немецких произведениях 
прослеживается такой инвариант: один герой из 
пары представлен как исключительно гомосекс-
уальный (особенно это очевидно в «Необычном 
романе», где Том Лойтнер рассказывает об единст-
венном и неудачном опыте с девушкой. Другой 
участник романа позиционирован как не имеющий 
определенной идентичности. В обоих фильмах 
присутствует сходный прием: диалог, во время 
которого жена, узнавшая об однополой связи мужа, 
спрашивает его: ты гей? Характерно, что Йохен и 
Марк дают отрицательный ответ на этот вопрос. 
Без ответа остается вопрос Беттины (жены Марка): 
«Так кто же ты?». Брак Йохена в «Необычном 
романе» и Марка в «Свободном падении» 
представлен в фильмах как счастливый до тех пор, 
пока не происходит встреча с будущим 
возлюбленным, и в отношениях начинаются ложь 
и умолчания. Жены персонажей (Инна в «Необыч-
ном романе» и Беттина в «Свободном падении») 
показаны создателями фильмов с симпатией и 
отношения героев с ними до начала романа с 
мужчиной репрезентированы как вполне гармо-
ничные в разных отношениях. В основе сюжета 
немецких фильмов с мелодраматическим треуго-
льником как раз лежит проблема выбора, который 
предстоит сделать одному из героев (Йохену и 
Марку). Трудность этого выбора по фильму  свя-
зана с флуктуирующей, неопределенной идентич-
ностью. В российском фильме «Весельчаки» один 
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из персонажей (Роза) также наделяется гетеро-
сексуальным прошлым, однако, в отличие от 
немецких фильмов, брак представлен как неуда-
чный, отношения между партнерами далеки от 
гармонии, так жена героя провела несколько лет в 
тюрьме, не занималась дочерью и явно далека от 
социально адаптированных героинь немецких 
фильмов, представленных как искренне любящие 
жены, хорошие профессионалы (жена Йохена Инна 
в конце фильма становится директором школы), 
заботливых матерей. В случае с фильмом «Зимний 
путь» невозможность определения идентичности 
героев связана с их юностью и психической 
неустойчивостью. 

Очевидна разница в концовках фильмов, намеч-
ающих перспективы истории, нарушающей гете-
росексуальную норму. Наиболее оптимистичный 
конец у фильма «Необычный роман», в котором 
после долгих колебаний герой уходит от семьи, 
чтобы начать новую жизнь с Томом. Открытый 
финал у «Свободного падения»: Марка покидают и 
жена, и любовник, уставшие от неопределенности 
и лжи партнера. Концовка фильма намеренно 
оставляет для зрителя открытыми разные воз-
можности продолжения истории. Оба российских 
фильма заканчиваются трагично. Их также откры-
тый финал предлагает зрителю как одну из 
наиболее вероятных версию смерти героев. На 
персонажей «Весельчаков» нападают гомофобно 
настроенные жители российской провинции, 
раздраженные видом мужчин в женских нарядах. 
Эрик, покинутый Лёхой, одиноко замерзает на 
улице. Если для героев немецких произведений 
наибольшим препятствием оказывается психоло-
гический выбор между разными моделями жизни, 

в российских фильмах делается акцент на внешних 
обстоятельствах, прежде всего социальной 
гомофобии. В немецких картинах она тоже 
присутствует, но ее проявления либо единичны 
(так в полицейском коллективе присутствует 
только один ярый гомофоб, оказывающий физи-
ческое насилие), либо смягчены (по сравнению с 
российской репрезентацией), не принимают форм, 
угрожающих жизни. Так в фильме «Необычный 
роман» возмущенные родители звонят в адми-
нистрацию после того, как школьники застают 
учителей целующимися и руководитель в такт-
ичной форме просит подчиненных сдерживать 
свои чувства в школе.      

Таким образом, анализ двух немецких и двух 
российских фильмов начала ХХI века показывает 
тенденцию немецкого кинематографа к конструи-
рованию квир-идентичности, которая соотносима 
с социальной адаптацией, ценностями гегемонной 
маскулинности, профессиональной реализацией, 
психической стабильностью, зрелым возрастом. 
Персонажи наделяются профессиями, широко 
распространенными, востребованными, иногда 
коннотированными как преимущественно муж-
ские (полицейский). С ценностями гегемонной 
маскулинности соотносит персонажей и их спор-
тивность, как то регулярные занятия бегом. В 
российских фильмах, сочувственно и с симпатией 
представляющих людей, нарушающих гетеро-
сексуальную матрицу, все равно присутствует 
тенденция к маргинализации таких героев – их 
юным возрастом, надломленностью, наделением 
маргинальными профессиями или асоциальностью, 
экстравагантным внешним видом и т.д. По 
сравнению с российскими фильмами, в которых 
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доминирует трагический взгляд на судьбу пер-
сонажей, на возможности гармоничного сущест-
вования в современном обществе, в немецких 
произведениях представлено более оптимисти-
ческое видение перспектив, открывающихся перед 
людьми с квир-идентичностью. В кинематографе 
ФРГ намечаются альтернативы привычной модели 
семьи, причем эти новые сценарии репре-
зентированы как становящиеся все более прием-
лемыми в современном социуме: окружающие 
главных героев коллеги, родственники, по-
разному реагируя на их отношения, тяготеют все 
же к терпимому их восприятию. Уровень гомо-
фобии в обществе ФРГ представлен в немецких 
кинолентах как более низкий, чем тот, который 
изображают российские режиссеры. В немецких 
фильмах появляется персонаж нового типа, иден-
тичность которого не поддается однозначной 
классификации и обозначению – не гомосек-
суальный и не гетеросексуальный, способный к 
разным моделям отношений, то есть обладающий 
квир-идентичностью в ее перформативном пони-
мании, преодолевающей бинарные оппозиции 
гомосексуальности и гетеросексуальности. Такой 
персонаж существовал в кинематографе разных 
стран и раньше (в фильмах Райнера Вернера Фас-
биндера, Франсуа Озона, Педро Альмодовара и 
других режиссеров), однако, пожалуй, впервые эта 
неопределенность сексуальной идентичности 
находит вербальное выражение в диалогах героев.  

Свидетельством социальной адаптации негете-
росексульных отношений является и обращение 
создателей фильмов к жанру мелодрамы с его 
приемами, констелляциями, расстановкой героев и 
т.п. Примечательно, что мелодрама развивалась 

изначально, как «женский» жанр фильма, ориен-
тированный соответственно на зрительниц и 
подразумевавший их идентификацию со страда-
ющими героинями-жертвами (Kohns, Liebrand, 
2012: 367). Модификация мелодрамы под влияни-
ем квир-тематики заслуживает отдельного иссле-
дования.  

В российских фильмах можно найти только 
единичные отступления от распространенного 
шаблона маргинализированной маскулинности 
людей с квир-идентичностью: например, в фильме 
«Весельчаки» все герои, одетые в повседневную 
одежду, внешне не отличаются от своих совреме-
нников и особо не выделяются, в финале того же 
фильма трансвеститы проявляют мужество, стойко 
и с достоинством держась при нападении на них. 
Конец фильма напоминает парадокс, подмеченный 
Коннелл, что мужество как ценность гегемонной 
маскулинности как раз может проявляться в 
признании своей гомосексуальности: «Как нам 
понять твердость, которая необходима, чтобы 
противостоять предписанной твердости, или 
героизм, который нужен, чтобы признаться в своей 
гомосексуальности?» (Connell, 2015 : 123). 
Несмотря на такие разрывы шаблона российское 
кино при обращении к квир-тематике обна-
руживает общность скорее с западно-европейским 
и американским кинематографом 1960 – 1970 – 
1980-х годов, где герои, переступавшие гетеро-
нормативные границы помещались в мир богемы, 
искусства, криминальную или полукриминальную 
среду, были надломлены и несчастны, часто 
экстравагантны и обладали склонностью к транс-
вестизму. Такие персонажи фигурируют во многих 
фильмах Р. В. Фасбиндера, у Бэзила Дирдена 
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(«Жертва», 1961), Бернардо Бертолуччи («Кон-
формист», 1971) и других. И.С. Кон отмечает 
«стереотипность образов несчастных обреченных 
гомосексуалов» в западноевропейском кино 1960 – 
1970 гг. (Кон, 2003 : 289) За рамки этих стереотипов 
выходит немецкий кинематограф, создавший 
также фигуру человека с флуктуирующей, 
перформативной идентичностью и модифицируя 
жанр мелодрамы. Исследование показывает одна-
ко, что отказ от некоторых стереотипов вовсе не 
обозначает полный отказ от мифологем и рамок 
репрезентации. Так, стремясь соотнести квир-
идентичность с явлением гегемонной маскулин-
ности, создатели немецких фильмов тем самым 
принимают и подтверждают данный феномен как 
таковой, лишь стремясь раздвинуть его границы. 
На привлекательность гендерного идеала спор-
тивного, сильного, смелого мужчины эти фильмы 
не посягают. Представляется, что эти и другие 
нарушения и соблюдения границ гендерного по-
рядка особенно интересны при изучении конст-
руктов квир-идентичности.  
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ПРИМЕЧАНИЯ 

[1] Можно назвать еще такие немецкие фильмы с квир-
тематикой начала XXI в. как «Забойный футбол» («Männer 
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sturm«, 2004) Марко Кройцпартнера, «Толстые девушки» 
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[2] Гендерная нарратология возникла как альтернатива и 
дополнение классической и структуралистской наррато-
логии, которые в конце ХХ – начале ХХI вв. подверглись 
критике за слишком формализованный, внеисторический 
и внеидеологический подходы к тексту. Гендерная 
нарратология, в противовес предшествующим тенден-
циям, учитывает при анализе повествовательных струк-
тур категории гендера, а также расы и класса. 

[3] Немецких фильмов начала ХХI в. о любви между женщинами 
достаточно много: „Женское озеро» („Frauensee“, 2012) Цол-
тана Пауля, «Две матери» („Zwei Mütter, 2013) режиссера 
Анне Цоре Беррахед, „Happy end“ (2014) Петры Клевер, 
Натали Нойзюс, Каролы Келлер и другие. В России такие 
фильмы столь же малочисленны, как и произведения о любви 
между мужчинами. К редким исключениям относится «Питер 
Москва» (2010) Дмитрия Грибанова,  

[4] Перевод здесь и далее автора статьи – А.Е. 
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Апстракт: Преку наратолошка анализа на филмот 
Големата вода се толкува врската меѓу реалниот 
историски контекст и општествено-политичките и 
културолошките фактори кои влијаеле на неговото 
оформување, со двата текста на културата: романот и 
филмот Големата вода. 

Клучни зборови: филм, идентитет, култура, деца, тота-
литаризам. 

Филмот и историјата се во нераскинли-ва врска 
уште од изумувањето на сликите во движење. 
Нивниот однос е мошне сложен и повеќедимен-
зионален. За литературата пак воопшто не треба да 
се зборува. И самиот збор (и)сторија е премногу 
сличен на терминот сторија, приказна. За нарато-
логијата, т.е. теоријата на раскажувањето, нема 
двојба дека секое раскажување, вклучително и 
историската, поточно историографската нарација, 
не е и не може да биде исклучена од субјек-тивноста 
на нараторот, од неговата гледна точка. 
Дополнително, фактот што и филмот и литера-
турата се масовни уметности, достапни до широк 
круг читатели/гледатели, ги прави нив погодни 

алатки, медиуми, преку кои одредени центри на 
моќ можат да се обидат да влијаат врз публиката.  

Од друга страна, и филмот и литературата, како 
наративни уметности, своите приказни мораат да 
ги лоцираат во времето. Затоа што и во двата 
случаи станува збор за илузија која треба да се 
прикаже како реалност, и филмот и литературата 
имаат потреба од историската стварност, да го 
употребиме овој термин, колку и да е проблема-
тична неговата речиси оксиморонска пос-тавеност. 
Така, за приказната да биде пореална, поубедлива, 
посугестивна, и филмот и литературата имаат 
потреба да ја ситуираат во „реално“ историско 
милје, дури и кога се работи за фиктивен историски 
хронотоп. 

Оттаму, текстов се занимава со односот меѓу 
историско-политичко-културолош-ката стварност 
на одредена епоха и филмската уметност, односно, 
преку наратолошка анализа на филмот Големата 
вода се толкува врската меѓу реалниот историски 
контекст и општествено-политичките и културо-
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лошките фактори кои влијаеле на неговото офор-
мување, со двата текста на културата: романот и 
филмот Големата вода. Во таа насока, трудот, преку 
компаративно, интердискурзивно промислување 
допира повеќе значајни топоси од филмската 
нарација кои реферираат на односот меѓу култура-
та, историјата, политиката, меморијата, образова-
нието, литературата и филмот, од една страна, и 
личниот и колективниот идентитет од друга, во 
смисла на поврзување на идентитетот со општес-
твената инклузија/ексклузија, групното насилство, 
традицијата и религијата, политичкиот идентитет 
и етничката припадност, наративниот идентитет и 
автобиографската приказна на главниот протаго-
нист, ритуалите на една епоха, култот на личноста, 
политичката култура на епохата и факторите кои 
влијаеле/влијаат на формирањето на идентитетот, 
образов-ните институции и креирањето на иден-
титетот преку нив, историската нарација, улогата 
на литературата и филмот во обликувањето на 
идентитетите, националните слики и сликите за 
Другиот употребени во литературата и филмот, 
симболите во формирањето на идентитетот/иден-
титетите итн. 

Филмот Големата вода, кој е македонско-чешко-
словачка копродукција, е историска драма реа-
лизирана во 2004 г., во режија на Иво Трајков, по 
сценарио на Владимир Блажевски и Трајков, ра-
ботено според истоимениот роман на Живко Чинго. 
Награден е на филмските фестивали во Валенсија, 
Дубровник и Констанца. Во овој наратив, приказ-
ната за вечната метафизичка борба меѓу доброто и 
злото е претставена преку пријател-ството на две 
момчиња, главните протаго-нисти Лем и Исак, 
раскажана делумно во оф-тон, низ реалистичка 

нарација дополнета со фантастични елементи, во 
вид на флешбек, реминисценција, сеќавање на 
остарениот Лем. Во центарот на нарацијата е 
драмскиот судир во Домот за деца без родители, 
чии родители во Втората светска војна биле „пали 
душмани - кулаци, предавници, колаборанти“. Низ 
судирот, преку доминантните обележја на стали-
нистичкото општество, како парадигма за карак-
теристиките на сите тоталитарни заедници, се 
спротивставени, од една страна карактеристиките 
на тоталитарните заедници: безбожноста, желбата 
за моќ, системот на полтронство кон претпос-
тавените и суровост кон потчинетите, култот кон 
личноста на владетелот, лицемерието на моќни-
ците, предавството, лагата, стравот итн.; а од друга 
страна, преку ликовите на двете момчиња, доблес-
тите на невините: вербата во Бога, невиноста, при-
јателството, жртвувањето, вистината, храброста, 
итн. Копнежот по големата вода е матафора за 
копнежот по слобода на човекот притиснат од 
нечовечните облици на доминантната општес-
твена свест, но, на друго ниво, големата вода 
истовремено е и метафора за сеопфатноста на сè 
што постои и што се слева во некој друг, повисок 
облик на постоење. 

Етимолошкиот корен на зборот тоталитари-
зам, тоталитарен, е во латинскиот термин totus, 
што значи цел, потполн. Терминот се видоизменил 
во францускиот јазик како totalitaire и значи севку-
пен, целосен. Терминот тоталитар-на држава пак, 
го означува оној државен апарат кој врз себе ја 
презема контролата за сите фази од животот на 
своите државјани: капиталот и работата, произ-
водството и потрошувачката на производи, трго-
вијата, индустријата и сите останати професии, 
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земјоделието, верата, воспитувањето, уметноста, 
книжевноста, науката, медиумите, спортот, јавните 
установи, па дури и семејниот живот. 

Македонците повеќепати во својата историја, во 
помала или поголема мера, ги вкусиле стегите на 
тоталитарниот државен апарат. Сепак, тоа било 
особено забележливо по завршувањето на Втората 
светска војна, кога новоформираната државна 
творба, НФР Југославија и НР Македонија, како 
нејзин составен дел, гравитирале околу тогаш 
многу моќната комунистичка држава СССР. Токму 
за таа епоха и за односот на државниот апарат кон 
поединецот станува збор во книгата и филмот 
Големата вода.  

ОД КНИГА ДО ФИЛМ 

Живко Чинго (1935-1987) е еден од најнаграду-
ваните македонски прозаисти, кој, покрај тоа што 
пишувал романи (Сребрените снегови, Големата 
вода, Ал, Бабаџан) и раскази (збирките Пасквелија, 
Нова Пасквелија, Вљубен дух, Гроб за душата, 
Семејството Огулиновци), автор е и на драмски 
текстови (Четирите прекрасни годишни времиња, 
Образец, Сурати, Работници, Под отворено небо, 
Кенгуров скок), но и на филмски сценарија за 
документарниот филм Поле и за играниот филм 
Жед, реализирани во 1971 г., кога го објавува и 
својот најпознат роман Големата вода. Интересно е 
што самиот Чинго ја направил адаптацијата за 
театар на Големата вода, така што во 1976 г., 
претставата насловена како Ѕидот, водатa, пре-
дизвикува голем интерес на тогашната југос-
ловенска театарска сцена. 

Според големиот мајстор на рускиот филм од 
советската ера, Андреј Тарковски, невозможно е 
прозата адекватно да се екранизира на филм. Се 
разбира, тоа се однесува на буквална транспозиција 
на литературното дело во филмско, што е 
невозможно, затоа што двете уметности, и покрај 
својата заедничка црта – наративноста, користат 
различни изразни средства, т.е. зборуваат на 
различни јазици. Разбирливо, за филмската при-
казна е неопходно да ја „згусне“ нарацијата, со оглед 
на ограниченото време што ù стои на располагање, 
затоа што филмот во просек трае од час и половина 
до два часа. Спротивно на тоа, литературата ја 
поседува таа привилегија својата приказна да ја 
раскажува побавно, во тек на повеќе часови па дури 
и денови, колку што е потребно да се прочита еден 
просечно голем роман. 

Американскиот филмски теоретичар Џон Дин 
пак, зборува за три начина на преведување, т.е. 
адаптација на книжевно дело во филмско сценарио, 
при што книжевниот текст се трансфигура во ново 
уметничко дело: слободна (loose), верна (faithful) и 
буквална (literal) адаптација. Според оваа класи-
фикација, во случајот со сценариото за филмот 
Големата вода, се работи за слободна адаптација, 
слободна транспозиција од јазикот на книжевното 
дело во јазикот на филмскиот медиум, од книжевна 
во филмска нарација, затоа што сценаристите 
Блажевски и Трајков, иако во принцип се држат до 
хронолошката поставеност на литературната 
предлошка, разбирливо, испуштаат одредени епи-
зоди и ликови присутни во романот, а вметнуваат 
нови, кои им се потребни за визуелно да ја раскажат 
својата приказна за Големата вода. 
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Она што е заедничко кај двата наратива е дека 
нарацијата и во романот и во филмот е претставена 
преку гледната точка на главниот лик, момчето-
наратор, Лем Никодиноски, а и во двата случаи се 
работи за раскажано сеќавање на главниот лик. 
Нарацијата во романот се случува веднаш по завр-
шувањето на Втората светска војна, кога Лем, како 
сирак кој во војната ги загубил родителите, е 
оставен во „еден дом за сирачиња кој се отвора во 
првата слободна пролет 1946 година“. Овде хроно-
топот на приказната е лоциран во периодот од 
1946-1949 г., на едно единствено место – во сиро-
питалиштето наречено „Светлост“. Филмскиот 
хронотоп пак, со цел да ја актуализира приказната, 
нарацијата ја започнува во деведесеттите години 
на XX век, во времето на политичките промени во 
Македонија, нејзиното осамостојување и промената 
на политичкиот систем, од еднопартиски во 
повеќепартиски, за преку сеќавањата на главниот 
лик, остарениот Лем, да се врати назад во времето, 
во периодот 1945-46 г. 

Во романот, кој функционира на повеќе нивоа и 
за кој може да се рече дека истовремено е и исто-
риски и психолошки и социјален и хронолошки и 
философски роман, временската дистанца од вре-
мето на раскажувањето до времето во кое се случил 
раскажаниот настан, не е прецизно нотирана. Се 
навестува само дека Лем е излезен од домот и 
раскажува за своите преживеалици. Романот, во кој 
авторот ја надминува психолошко-реалистичката 
раскажувачка постапка за да стаса до митско-
симболичниот и фантастичниот реализам, го 
сочинуваат тринаесет поглавја, а сите почнуваат со 
своевиден вовед, предаден во курзив и соопштен од 
нараторот Лем. 

Г. Старделов, опишувајќи го стилот на прозниот 
израз на Чинго, набројува неколку карактеристики: 
едноставност, непосредност, поетски набој, наи-
вистичка, фолклорна дикција, спој на поетското и 
хуморното, фантастичното и стварното, конкрет-
ното и алегоричното, фантасмагоричиото и реал-
ното, на поетскиот одблесок и суровиот факт, за да 
поентира дека „затоа неговата проза делува час 
како алегории на некои современи социјални ситу-
ации, час како фактографски вистини, час како сон, 
час како јаве, час како дух, час како сурова ствар-
ност, час како реално, час како надреално“. (Стар-
делов, 1977:79) 

Сл. 1 „Големата вода“ на Живко Чинго 

Авторот Чинго, преку многу симболички и але-
гориски нишки, го ткае текстот на својот роман, 
дополнително и заради тоа што времето во кое 
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живее и твори не гледа особено благонаклоно кон 
критиката на сопствениот општествен систем. 
Оттаму, иако вистинската острица на Чинго е впе-
рена во копнежот по слободата и против тота-
литарната свест воопшто, заради што и неговиот 
главен лик и наратор Лем, опишувајќи го Домот, 
вели: „не запомнав друго место каде толку бргу 
умира детството“, авторот Чинго е сепак принуден 
својата критика на системот да ја затскрие со 
критиката на сталинистичкото општество, што е 
курентно во времето во кое е пишуван романот. Од 
тие причини, можеме да се согласиме со Ј. Mојсиева-
Гушева која смета дека токму симболиката е една 
од главните особености на прозата на Чинго. „Ако 
сакаме да ги осознаеме вистинските идејни 
содржини и цели, односно вистинската политичка, 
социјална и психолошка заднина на прозата на 
Чинго, потребно е да навлеземе во неговиот сим-
боличен книжевен свет преку имагинарните 
структури што најчесто ги користи“. (Mојсиева-
Гушева, 2008:260) 

Симболично-философската нарација на Чинго е 
сета насочена кон слободата, во копнеж по голе-
мата вода, отаде ѕидот, отаде ридот.  

Филмот на Трајков, пак, се чини дека е осло-
боден од големи философски импликации, па се 
обидува и успева на реалистичен начин да ја 
наслика атмосферата во која приказната е темпо-
рално лоцирана, тоталитарниот режим што живо-
тот на децата во Домот го претвора во пекол. 
Филмот условно е поделен на девет наративни 
целини, кои ја соопштуваат животната приказна 
што ја раскажува остарениот реформиран кому-
нистички политичар Лем Никодиноски, додека се 

наоѓа во кома, на работ меѓу јавето и сонот, меѓу 
животот и смртта. 

Во првата епизода од филмската приказна 
следиме паралелна нарација, во која наизменично 
се менуваат два наративни текови. Во сегашното 
време на нарацијата течат секвенците што се 
случуваат во амбулантната кола и низ болничките 
ходници додека возбудените болничари го транс-
портираат остарениот Лем, кој претрпел срцев удар. 
Лем, во состојба на бессознание, се потсетува на 
детството, по што почнува вториот тек на 
паралелната нарација, секвенците на флешбек 
(враќање назад во времето на приказната): дванае-
сетгодишното момче Лем, кое забрзано трча низ 
полето, го заробуваат војници со петокраки на 
капите. Кога стариот Лем, кој ја испушта душата, го 
приклучуваат на апарати во болницата, патувањето 
на душата е претставено како забрзано движење, 
летање над големата вода, по што стариот Лем, т.е. 
неговата душа, излегувајќи од езерото, од големата 
вода, влегува во напуштениот Дом за деца без 
родители, каде што го минал детството. Шетајќи 
низ руините, ја наоѓа кутијата за накит со која 
„иднината станува минато“, подарок од неговиот 
другар Исак, во која е скриено ланчето со крст, 
подарок од баба му. Тој момент претставува 
потстрек стариот Лем, во оф-тон, да ја започне 
приказната за сопственото детство. Приказната е 
раскажана наизменично: во оф-тон од стариот Лем, 
при што неговата душа шета меѓу протагонистите 
кои не ја забележуваат; или следејќи го дејството, 
од самите протагонисти. 
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ДОМ 

„Проклет, проклет да бидам, оттогаш сигурно 
има поминато илјада години...“. Со овие зборови 
стариот Лем ја започнува приказната, а истите 
зборови се своевиден лајт-мотив и во романот. 
Додека остарениот Лем зборува, низ флешбек го 
следиме текот на дејството за кое зборува, летото 
1945 г., првото лето по војната, кога војниците на 
ЈНА, „уловен како ѕвере“, го доведуваат во Домот за 
деца без родители, всушност напуштена фабрика, 
од сите страни оградена со високи ѕидови. Толпа 
бездомни сирачиња, машки и женски, се пост-
ројуваат во дворот. Од суровоста на однесувањето 
на нешто повозрасните деца, задолжени за редот, 
Лем заклучува дека во Домот владеат сурови усло-
ви за живот и дека всушност дошол во „зандана“. И 
додека низ повеќе крупни планови се запознаваме 
со жителите на Домот, управникот, строгиот Ари-
тон, „Татенцето“, минува низ редовите деца и со 
шлаканици го коригира стројот. Тој и останатите 
официјални лица, на моменти употребу-ваат раси-
пани српски термини, со што се потенцира нивната 
поврзаност со тогаш актуалната југословенска 
комунистичка власт. Детскиот старешина Методија, 
грубо го одведува Лем во фабриката, му дава 
алишта да се преоблече и му го одзема ланчето со 
крст.  

Следното утро, во дворот на Домот, надгледу-
вани од наставничката по физичко воспитување, 
комунистичката активистка Оливера Срезоска, 
облечена во црвени спортски гаќички, децата веж-
баат фискултура. Збунет и исплашен, новодој-
дениот Лем, кој доцни, со неколку заушки го 
постројуваат меѓу децата.  

Сл. 2 Плакат од филмот „Големата вода“ 

Во романот Лем со следниве зборови го опишува 
Домот: „Ние бевме една тажна толпа гладни и 
нечисти деца, бездомни. Лоши, црни малечки гадо-
ви, како што не викаа добрите воспитувачи. Уло-
вени по полињата, по шумите, по плевните, по 
карпите, по големиот снег. Проклет да бидам, ние 
не се дававме“.  
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Во третата епизода од филмската нара-ција се 
појавува уште еден од главните протагоности, 
детето Исак Кејтен, или Кејтеновиот син, како што 
најчесто е именуван во романот, кој „зрачи со некоја 
непозната чудна светлина“ и со својата појава сите 
ги маѓепсува. Кога Исак со врзани раце стапнува во 
дворот на Домот, ги привлекува втренчените 
погледи на присутните, а едно од девојчињата, 
Ленче, и покрај предупредувањата на претпоста-
вените, му се приближува. Исак живеел во 
манастирот, кај монасите, а селаните што го 
пријавиле, велеле за него дека е „од ѓаволска 
семка“ (Кејтен – шејтан). 

На часот што го држи управникот Аритон, во 
училница украсена со петокраки, на која на ѕидот 
висат слики на Сталин и Тито и комунистички 
пароли, управникот го држи крстот на Лем в рака и 
вели дека со тие „плусови“ расчистиле одамна, 
„еднаш заувек и до даљнег“. На неговото прашање: 
„Ајде да чујам дали уште некој верува во тоа 
Господ?“, Исак без страв станува, а Лем, гледајќи ја 
неговата храброст, станува и тој, но ќе се исплаши и 
поколеба: „Јас... верував... порано...“. Откако рели-
гијата од другите ученици е квалификувана како 
„опиум за народот“, поповите како „народни пре-
давници кои ù ја цицаат крвта на работничката 
класа“, а молитвата е омаловажена од управникот, 
Исак и Лем се казнети да преседат во дворот една 
ноќ без спиење. Ноќта под ведро небо, под исуше-
ното дрво со молчаливиот Исак е првиот чин од 
идното големо пријател-ство. 

Во романот, нараторот Лем е фасцини-ран од 
ликот на Исак и тоа ќе продолжи сè до крајот на 
раскажувањето: „Проклет да бидам, тој како да не 
беше во стројот, како да не одеше по тој грутчест, 

трапчест полски пат. Се колнам, тој како да не беше 
на земја. Леташе, божем целото поле, целиот 
простор беше негов. Проклет да бидам, тој беше 
далеку од тоа пусто, кално поле, далеку од црната 
колона несреќни, кротки како јагниња деца“. 

ЉУБОВ 

Во филмската приказна, според сценаристич-
ките прирачници за успешно сценарио, е вметната 
и една љубовна приказна, која сосема отсуствува во 
романот. Имено, меѓу Ленче и Исак се раѓа љубов, а 
Лем е љубоморен. Истовремено, наставничката 
Оливера, со помош на неколку лојални девојки-
старешини, спроведува истрага во женската спална 
соба, расфрлувајќи ги душеците и личните работи и 
понижувајќи ги девојчињата, во потрага по 
нејзините црвени спортски гаќички, кои ги добила 
како „победник во кросот по повод роденденот на 
другарот Сталин“. Управникот, во застрашувачкиот 
говор што го држи, гаќите ги нарекува „светиња, 
сакрамент... гаќи со општествено, политичко и 
морално уважение“. За казна, за тоа што не 
признаваат кој ги украл спортските гаќички, ис-
плашените девојчиња, претставени низ крупни 
планови, среде зима ги затвораат во најстудената 
просторија во Домот, поради што неколку од нив се 
разболуваат, неколку прокашлуваат крв, а Ленче ја 
одведуваат во болница. Во трогателната сцена на 
разделба, Исак без прашање го напушта часот, но не 
може да ја стигне чезата која ја одведува Ленче. Во 
романот, злоставу-вањето на девојчињата е 
опишано на следниов начин: „Сите девојки ги 
напика во мијалницата и им нареди да се слечат до 
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гола кожа. Мајко моја, да се слечат до кожа. Мијал-
ницата беше една неподносли-ва земјаница, жива 
мразарница. И лете и зиме тука беше мраз. Никој не 
можеше подолго да остане во мијалницата, а да не 
си навлече некоја лоша болест. Тоа беше едно од 
најпроклетите места во целиот дом“.  

Ноќта, Исак, кој поседува одредени магиски 
знаења, во напуштениот дел на фабриката прави 
магиска напивка со помош на праменот од косата на 
Ленче, заветот на нивната вечна љубов. Истов-
ремено, во дворот, на дождот, од изразот на лицето 
на скиснатиот управник се гледа дека го гризе 
совеста за решенијата што ги донесе. По одредено 
време случајно ги откриваат „гаќичките на другар-
ката Оливера“, во кујната, каде готвачките ги упот-
ребиле за миење садови, а пресреќната настав-
ничка плаче од радост и во миг на егзалтација, ја 
бакнува бистата на Сталин која самата ја моделира.  

Во романот нараторот Лем не го споменува 
ликот на Ленче, туку само имињата на неколку 
девојчиња од кои „некои уште истата пролет про-
кашлаа крв. (...) Проклет да бидам, уште веднаш беа 
испратени во диспанзерот за градни болести“.  

По одреден временски прескок во нарацијата, во 
следната епизода, пролетта, во Домот се пронесува 
глас дека Ленче умрела во болница. За да го заслужи 
пријателството на Исак, Лем, наместо да одговори 
на прашањето за братството и единството и 
важноста на Тито, го поставува прашањето за 
смртта на Ленче, што предизвикува невротична 
реакција на наставничката Оливера, а Лем е прог-
ласен за провокатор и саботер. 

Ноќта, во напуштениот дел на фабриката Исак и 
Лем го извршуваат ритуалот на побратимување, 
пуштајќи си крв од рацете, која потоа ја испиваат. 

Лем се заколнува пред Господ дека со сите сили ќе 
се бори за вистината и дека ќе ги почитува 
заповедите кои Исак му ги испиша на ливче: да ја 
почитува слободната волја – најсветото нешто, да 
не лаже зашто лагата е оружје на лошите сили, да не 
бега затоа што бегството не е решение и да запомни 
дека сите нешта во светот се меѓусебно сврзани. 
Исак му подарува кутија за накит со која „светот се 
гледа свртен како во огледало“. Кога Лем ќе ја 
отвори кутијата, низ главата му минува визија на 
идните настани: ја гледа смртта на управникот 
Аритон и неговата жена која ја става иконата на св. 
Матеј врз мртвото тело на својот маж. Душата на 
нараторот, стариот Лем, ја набљудува секвенцата 
на збратимувањето. 

Сл. 3 Лем и Исак 

Утредента управникот бара од препла-шениот 
Лем јавно да се самокритикува, а откако Лем одбива, 
соучениците го прогласуваат за „провокатор“, 
„саботер“, „петоколонаш“, „ненароден елемент“ и се 
натпреваруваат во измислување што построга 
казна. Единствено Исак, без збор застанува во 
негова одбрана, што го предизвикува управникот 
да нареди Исак да се затвори во подрум на леб и 
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вода, сè додека Лем не пристапи кон „другарска 
самокритика“. Лем се наоѓа пред морална дилема: 
јавно да ја прочита веќе подготвената самокритика 
и да го ослободи Исак, но со тоа би ја прекршил 
заклетвата што ја даде – дека нема да лаже. Исак му 
помага и во оваа ситуација – накратко бега од 
подрумот, му ја премачкува устата на Лем со 
некаква таинствена течност, која „ќе ги избрише 
зборовите“. Така Лем, во присуство на сите ученици 
и наставници, ја чита самокритиката, по што со 
аплауз повторно е примен во колективот. Но, 
другарката Оливера сега бара од него да пишува 
пријави за однесувањето на другите ученици, 
велејќи му дека тоа е „чест и привилегија, света 
пионерска должност“. Лем одбива, но е вџашен кога 
осознава дека многумина негови соученици веќе го 
сториле тоа, лажејќи, измислувајќи и 
потскажувајќи. Еве како во романот е опишана 
појавата на кодошењето:  „Предавството цутеше во 
домот, сè повеќе и повеќе предавството стануваше 
примерна карактеристика. (...) Малите срца ни ги 
полнеа со гнасотии. Неколку од децата, како 
Методија Гришкоски, Соколе Ефрутоски, (...) некоја 
Слободанка, една се викаше Добрила, потоа Вио-
лета Донеска - сите тие станаа вистински никакве-
ци. Потскажувањето им стана дел од животот. За сè 
како гладни кучиња душкаа, во сè и сешто се 
загледуваа, за сè имаа свој реферат и право кај 
татенцето, кај другарката Оливера Срезоска“. 

КАЗАЧОК 

Шестата епизода од филмската нарација сосема 
отсуствува од литерарната предлошка. Во оваа 

епизода Исак влегува во отворена војна со рако-
водството на Домот. Првиот чин од таа војна е 
мачката која тој и Лем му ја носат на улавиот ѕвонар, 
човек со садистички карактер. Тој, додека на радио 
свири Интернациона-лата, измачувајќи ја со струја, 
ја убива мачката, но, Исак, со тајните магиски 
рецепти, ù го враќа животот. Кога ќе ја здогледа 
мачката жива, тоа предизвикува хистерична 
реакција кај улавиот ѕвонар, токму во мигот кога 
сите ученици и напнатото раководство се 
построени во дворот и возбудено ја очекуваат 
посетата на високиот гостин, советскиот херој, 
инвалид од војната. За да го неутрали-зираат 
ѕвонарот, го затвораат во фабриката и устата му ја 
полнат со хартија, за да не може да вика, што пре-
дизвикува негово задушување. Во романот ѕво-
нарот умира сосема поразлично, речиси покајан за 
своите злодела.  

Во филмската нарација, во меѓувреме, додека 
умира ѕвонарот, во Домот пристигнува советскиот 
херој, накитен со ордени, без рака и без око. 
По лицемерниот говор што го држи, од што се гледа 
дека не знае дека децата се сираци, херојот им 
врзува црвени марами, присуствува на пијанката со 
руски песни организирана во негова чест, игра 
казачок и има полов однос со дугарката Оливера во 
доминантна, т.н. „анимална поза“. Во оваа карика-
турално, во пост-модернистички стил реализирана 
секвенца полна со иронија, филмот отстапува од 
дотогашната реалистичка нарација, што претста-
вува и најслаба алка во ланецот на филмската 
приказна. Се разбира, сценаристите ја вметнале 
епизодата со цел да ја потенцираат зависноста на 
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тогашното југословенско, а вклучително и маке-
донско, политичко раководство од Советскиот сојуз. 

СТАЛИН 

Во осмата епизода, нарацијата повторно, во оф-
тон, се враќа во минатото. Побожната жена на 
управникот, без збор, пред да води љубов со него, 
му ја подава иконата на св. Матеј, да ја целува. Тој 
без збор го прави тоа, а Лем и Исак скришум 
набљудуваат. Лем бега, а Исак дозволува да биде 
фатен под прозорецот на управникот. Сепак управ-
никот, делумно покајан под влијание на својата 
сопруга, го пушта без казна, што предизвикува 
вчудоневидување кај сите наставници и собни 
старешини. Исак е одведен на сослушување кај 
другарката Оливера, која, окружена со врамена 
фотографија и бистата на Сталин, бара од него да го 
накодоши управникот. Оливера, не можејќи да 
одолее на убавината на Исак, се впушта во сексу-
ална врска со него. Лем љубоморно набљудува од 
прозорецот. Сите овие елементи кои се употребени 
за допонително да ја „усвитат“ атмосферата пред 
кулминативната точка на нарацијата, сосема от-
суствуваат од литерарната предлошка. 

На прославата на 11 Октомври, свечено е от-
криена бистата на Сталин, дело на наставничката 
Оливера. Но, на бистата ù се ископани очите и 
нацртани ù се црвени крстови на челото и очите, 
што предиз-викува голем ужас кај сите присутни, а 
наставничката се онесвестува. Повторното отво-
рање на магичната кутија, му овозможува на Лем да 
наѕре во идните настани: и на Исак ќе му ги 
ископаат очите. Еден дождлив ден, во Домот со џип 
пристигнуваат припадници на ОЗНА, облечени во 

долги црни кожени мантили, кои спроведуваат 
истрага во врска со случајот со бистата. Фанатизи-
раната другарка Оливера, застаната пред портре-
тот на Сталин пред кој гори свеќа како пред икона, 
се самоказнува, засекувајќи сè на слепоочницата. 
Припадниците на ОЗНА, во засебна просторија, 
грубо и безмилосно, дено-ноќно, еден-по еден, ги 
иследуваат сите во Домот, и наставници, и ученици, 
кои се „болни од уплав“. Лем, на сослушувањето го 
рецитира наученото за животот на Сталин, додека 
зад грбот ги трие рацете од црвената боја. 
Иследниците ништо не забележуваат и му чести-
таат за наученото, наградувајќи го со само ним 
достапнато чоколадо. 

Во романот испитувањето не е претставено тол-
ку драматично ниту пак се случува заради поводот 
кој е вметнат во филмската нарација. Овде учени-
ците едноставно одговараат пред „Татенцето“: „Ис-
питувањето за нас домците течеше во неколку фази. 
Најпрвин како ништо, се колнам, нè тераа да ја 
раскажеме биографијата на Јосиф Висарионович 
Сталин. Каде се родил, кога, од каква мајка, од каков 
татко - се разбира, од семејството на бедни 
родители, селани, работници, уште во младоста го 
почувствувал тешкиот живот, неправдата, црната 
експлоатација... Основно училиште завршил со 
одличен успех во родното селце, учел и истов-
ремено во сите работи им помагал на сиромашките 
родители. Уште во раното детство се одликувал со 
трудољубивост, човекољубивост и големо другарс-
тво. Послабите ученици ги поучувал во читање и 
правење слободни состави, книгата била неговиот 
најмил другар. Меѓу врсниците се делел со големата 
мудрост, необична за неговите млади години, 
скромност, човечност (...). Но жедта за слободен 
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живот во него била поголема од сите други желби, 
слободата уште од најраните години била втисната 
во неговото срце. Таму негде, во цветната, 
раскошна земја, пасејќи ги коњите среде бескрај-
ните полиња... Често, среде игра со своите врсници, 
во најголемиот занес ќе застанел и, како вкопан, се 
загледувал во сонцето што заоѓа. Проклет да бидам, 
како вкопан“.  

УБИСТВО 

На сослушувањето на Исак, другарката Оливера 
ќе се посомнева дека тој е уништувачот на бистата 
и со туш-перце ќе му ги прободе очите. Во сегашно-
то време на нарацијата, тоа предизвикува будење 
на стариот Лем во болницата. Во минатото време на 
приказната, крупните кадри од немите ликови на 
присутните сугерираат дека настанот со пробо-
дувањето на очите на Исак претставува кулми-
нативна точка во заплетот. Исак е обвинет и затво-
рен во подрумот. Лем, облеан во солзи, свесен дека 
е единствениот кој може да го спаси Исак ако се 
жртвува себеси, пишува признание дека тој е у-
ништувачот на бистата. Во обидот да му го предаде 
признанието на управникот, Лем нема сили да ја 
каже вистината. Омекнатиот управник, свесен за 
она што му претстои, го прекинува. Му кажува дека 
го испраќа на „Свесавезно такмичење во Белград – 
Живот и дело Јосифа Висарионовича Стаљина“ и 
дека тоа му е животна шанса, која не смее да ја 
пропушти. Лем сака да каже дека Исак не е виновен, 
но го тутка ливчето со признанието и ветува дека 
добро ќе се подготви за натпреварот. Управникот 
му го враќа ланчето со крстот, го бакнува татковски 
и заминува со припадниците на ОЗНА.  

Утрото, сигнал за тревога ги буди децата. Џипот 
на ОЗНА влегува во дворот на Домот, а од него 
излегува управникот Аритон, сиот раскрвавен. 
Истовремено, на разглас, детскиот старешина 
Методија чита соопштение дека заради диверзијата 
над бистата на Сталин, управникот Аритон не ја 
оправдал довербата на Партијата и затоа ќе биде 
заменет со другарката Оливера Срезоска, која задо-
волно седнува во управничката фотелја. Методија 
Гришкоски, кој е назначен за заменик управник, од 
канцеларијата на новата управничка ја чита нејзи-
ната прва наредба: будење секое утро со сигналната 
сирена еден час порано, за подолго да се вежба 
фискултура. Додека од разгласот одекнува 
југословен-ската химна „Хеј Словени“, управникот 
Аритон, облечен во униформа, со петокрака на 
капата, во својата соба го бара пиштолот за да се 
отепа. Побожната жена, пред иконата на св. Матеј го 
моли мажот да не го прави тој најголем грев, а кога 
гледа дека управникот донесол цврста одлука, таа 
ја прави најголемата жртва – самата го убива, со тоа 
спасувајќи му ја душата од гревот што не се 
простува, од гревот на самоубистовото, а себеси 
жигосувајќи сè како убиец.  

Сите овие елементи сосема отсуствуваат од ли-
терарната нарација, каде што за покајаниот управ-
ник Аритон е наменет сосема поразличен крај, што 
воедно претставува и крај на самиот роман: „Прок-
лет да бидам, никој не знаеше што се случи со 
татенцето. Се колнам, никој не знае што се случува 
со човековото срце... Проклет да бидам, ако за 
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некого во животот повеќе сме се молеле на Гос- 

пода отколку за нашето татенце, за нашиот стар 
управител на домот, другарот Аритон Јаковлески“. 

ЕПИЛОГ 

Во деветтата и последна епизода од филмот 
Големата вода, Лем, кој седи осамен во детската 
спална, му го подава ланчето со крстот на оста-
рениот Лем, во миг кога се испреплетуваат двете 
нишки на нарацијата. Во сегашното време на 
нарацијата, во болницата, звукот на апаратот 
сугерира дека срцето на стариот Лем престанало да 
чука и тој го испушта ланчето со крстот од раката. 
Во минатото, малиот Лем заминува за Белград, на 
натпревар. Кога по долго време по прв пат излегува 
од капијата на Домот, прво што здогледува се 
сончевите зраци над езерото, големата вода 
спрострена пред Домот. 

Истовремено, нараторот соопштува дека кога 
требало да го транспортираат Исак, подрумот го 
нашле празен, а Управата го прогласила за умрен. „А 
зошто ви ја раскажав оваа приказна? Можеби, затоа 
што никогаш подоцна не бев толку блиску до 
светлината. Исак, се надевам дека нема да ми прос-
тиш. Проклет да бидам...“, со овие зборови ја завр-
шува сопствената приказна стариот Лем. Пред езе-
рото застанува телевизиска репортажна кола во 
придружба на оклопен воен транспор-тер. Војни-
ците палат оган, за да инсценираат воена состојба, а 

во оф-тон се слуша глас на новинарка која на 
англиски јазик ја соопштува локацијата на интер-
вјуто, Домот за сираци каде го минал детството 
политичарот Лем Никодиноски. „...Неговата прера-
на смрт нема да ја запре демократијата...“, вели на 
англиски интервјуираниот политичар, пријател на 
Лем, Методија Гришкоски, некогашното момче-
старешина од Домот. Во болницата една полициска 
службеничка, на која болничарката ù ги предава 
личните предмети на Лем, си го зема ланчето со 
крст, а хигиеничарката која ја расчистува собата, 
под перницата ја пронаоѓа кутијата за накит и ја 
става на комодата. Кога долгата шпица завршува, 
рака во крупен план се спушта и ја позема кутијата. 
Дали е тоа раката на Исак? Крајот на филмот 
останува отворен. 
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НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Александар Трајковски 
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Апстракт: Еден од најзначајните периоди од истори-
јата на нашата држава е периодот по осамостоју-
вањето, односно 90-тите години од минатиот век, кој 
се нарекува и „трет почеток“ на филмската уметност 
во Република Македонија, кога новонастанатите 
општествено - политички состојби (социјални, еко-
номски и културни) директно се одразуваат врз у-
метничката атмосфера при креирањето на маке-
донските филмови. Токму тие, како една од највпе-
чатливите форми на културно и уметничко изразу-
вање, претставуваат репрезент на културниот иден-
титет на државата, влијаат врз формирањето на сво-
евиден автохтон современ сензибилитет и допри-
несуваат за афирмацијата на нашата култура. Со ог-
лед на фактот дека филмската музика претставува 
еден од основните и суштински елементи на филмот, 
ваквите квалификации се однесуваат и на неа. Имај-
ќи го предвид тоа, фокусот на предложениот текст е 
насочен кон анализа на музиката во позначајните 

македонски играни филмови од овој период („Пред 
дождот“, „Ангели на отпад“, „Самоуништување“, 
„Џипси меџик“, „Преку езерото“ и „Збогум на 20-от 
век“). Во рамките на истата, ќе бидат издиферен-
цирани културните идентификатори чиј репрезент 
претставува музиката во филмовите, како што се 
музичкиот фолклор (преставен преку мелодиката, 
ритмиката и инструментариумот), авторскиот стилс-
ки израз, јазикот, авторите, изведувачите и др., а 
исто така, ќе биде претставена и нивната функцио-
нална улога во рамките на филмот како уметнички 
производ. Со тоа, ќе се добие јасна слика за улогата 
на музиката во македонските играни филмови во 
презентирањето на културниот идентитет на Репуб-
лика Македонија.   

Клучни зборови: Музика, игран, филм, културен, иден-
тификатор 
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1) ВОВЕД

Отворајќи повеќе прашања од научен карактер, 
денес филмската музика е интересна и актуелна за 
обработка од повеќе аспекти. Така, нејзината поја-
ва ги надминува границите на интерес (само, и 
исклучиво) на музиколошките истражувања, и се 
повеќе претставува основа и за анализа, видена 
низ призмата на културолошките, социолошките и 
комуниколошките аспекти. Истовремено пак, дис-
кусиите за значењето и важноста на културниот 
идентитет се се повеќе актуелизирани, посебно во 
втората половина на ХХ век, по што денес тој 
претставува неизбежен дел од културните, фило-
зофските, социолошките и антрополошките деба-
ти. Со оглед на тоа, во научната мисла се намет-
нува и потребата од фузионирање на овие две 
области - филмската музика и културниот иден-
титет, односно создавање поле за разгледување на 
филмската музика низ призмата на културниот 
идентитет. 

Во обид да се одговори на тоа, но истовремено, 
фокусот да се насочи кон сопствените, национални 
рамки, предмет на истражување на овој труд 
претставува улогата на музиката во македонс-
ките играни филмови од периодот по осамостоју-
вањето, во презентирањето на културниот иден-
титет на Република Македонија. Обединувањето 
на овие области, сместени во посочениот период, 
претставува отворање на тема, која според обемот 
и суштината има за цел да го подвлече значењето 
на повеќе елементи од македонската култура, но и 
да отвори нови аспекти за размислување и 
анализа. 

2) КУЛТУРЕН ИДЕНТИТЕТ

Културниот идентитет, исто како и етничкиот, 
националниот, верскиот, историскиот итн., спаѓа 
во категоријата на колективни идентитети (кој 
пак се дефинира како припадност кон одредена 
група врз основа на поседување на одредени заед-
нички карактеристики, заради кои, истовремено, 
истата таа група се разликува од некоја друга) и 
истиот, се доведува во корелација со историјата и 
културното наследство.  

Современото толкување на поимот културен 
идентитет го дава Лисијен Пај, дефинирајќи го 
како чувство на припадност засновано врз поз-
нанието на некои заеднички одредници (јазикот, 
расата, територијата, религијата итн.), кои во да-
дена ситуација претставуваат основа за иден-
тификација. Надоврзувајќи се на тоа, професор-
ката Ганка Цветанова вели дека „формирањето на 
културниот идентитет, како резултат на процесот 
на енкултурација, се случува во рамките на опре-
делено културно наследство кое го сочинуваат 
јазикот, обичаите, обрасците на поведението, 
вредностите, нормите и стиловите на живеење. 
Сиве овие чинители на културното наследство 
меѓусебно ги приближуваат но, истовремено и ги 
дистингвираат, односно оддалечуваат општес-
твените групи.“ (Цветанова; 2007: 39) Понатаму, 
говорејќи за пристапот при утврдувањето на пои-
мот културен идентитет, Цветанова го посочува 
мислењето на Драган Коковиќ, кој вели дека 
самиот збор културен, упатува на антрополошка и 
социолошка анализа на идентитетот. Според него, 
„...културниот идентитет е всушност поврзаноста 
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на поединецот и неговиот идентитет со културата 
на општеството. Од сево ова произлегува дека 
куктурниот идентитет се формира во одредени 
општествено - историски услови во кои се создава 
и развива самата култура.“ (Коковиќ; 1997: 267) 

Оттаму, може да се констатира дека значењето 
и важноста на културниот идентитет се доста 
големи. Согласно тоа, многу значајна е и неговата 
рефлексија врз севкупните општествени односи, 
посебно во мултикултурните средини и посебно 
во одредени значајни и чувствителни периоди од 
постоењето на едно општество. 

3) МАКЕДОНСКИОТ ИГРАН ФИЛМ  
ВО 90-ТИТЕ ГОДИНИ 

 
Таков значаен период од историјата на нашата 

држава е периодот по осамостојувањето, односно 
90-тите години од минатиот век, кога се случуваат 
значајни општествено - политички поместувања 
како на социјален, така и на економски и културен 
план. Помеѓу другото, новонастанатите состојби 
директно се одразуваат и врз уметничката атмос-
фера, конкретно и во филмското прозводство, од-
носно при креирањето на македонските филмови. 

Овој период филмографите го нарекуваат и 
„трет почеток“ на филмската уметност во Републи-
ка Македонија, период во кој филмското произ-
водство е дефинирано од неколку фактори. Така 
на пример, еден од битните пункотви кои темат-
ски го одбележуваат истото, се војните и апсудрот 
на насилството што го следеше распаѓањето на 
југословенската федерација. Како втор значаен 
пункт се новонастанатите општествено – политич-
ки (социјални, економски, културни) состојби – 

Македонија и македонците за прв пат се стек-
нуваат со независност и со државност; профунк-
ционираа политичкиот плурализам и демократс-
киот систем; пазарната економија итн. Трет фак-
тор кој го дефинира филмското производство во 
новите општествени услови, е исклучувањето на 
„Вардар филм“ како единствен филмски проду-
цент во државава - приватната/личната иниција-
тива во филмското производство, како резултат го 
даде зголемениот просек на снимени играни фил-
мови. Четвртиот фактор е новата филмска техника 
и технологија - бројните видео формати го внесу-
ваат филмот во секој дом. (Ангелов; 2007: 173) 

За разлика од претходната декада, 90-тите го-
дини, со вкупно 14 играни филма, претставуваат 
доста плоден период во историјата на македонс-
ката кинематографија. Гледано од аспект на избо-
рот на филмска тематика, како и воопшто, на ре-
жисерските видувања на филмот како уметност, 
споредбено со претходните децении, македонс-
киот долгометражен игран филм бележи суш-
тински промени. Секако, една од главните причи-
ни за тоа е фактот дека покрај веќе докажаните 
Столе Попов, Бранко Гапо и Димитрие Османли, се 
појавува цела генерација на нови режисерски ими-
ња, како што се Дарко Митревски, Срѓан Јана-
киевиќ, Александар Поповски, Милчо Манчевски, 
Ербил Алтанај, Антонио Митриќески, Александар 
Станковски и Иван Митевски. Како што може да се 
забележи, станува збор за комплетна поставка на 
македонски режисери, со исклучок на Горан Паска-
љевиќ. (Трајковски; 2012: 59) 

Токму филмовите, како една од највпечатли-
вите форми на културно и уметничко изразување, 
претставуваат репрезент на културниот иденти-
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тет на државата, влијаат врз формирањето на сво-
евиден автохтон современ сензибилитет и допри-
несуваат за афирмацијата на нашата култура.  

4) МУЗИКАТА ВО МАКЕДОНСКИТЕ ИГРАНИ ФИЛМОВИ

Со оглед на фактот дека филмската музика 
претставува еден од основните и суштински еле-
менти на филмот, при што настојува да ја претста-
ви метафизичката димензија на сликата во движе-
ње и со тоа да ја направи повидлива и манифестан-
тна, ваквите квалификации се однесуваат и на неа. 

Во периодот по осамостојувањето, музиката во 
македонските играни филмови е богато искорис-
тена, при што, во зависност од филмската темати-
ка, но и стилската определба на композиторите, 
може да се забележи доминантна инспирација од 
македонскиот фолклор, но и приклонување кон 
модерните тонски решенија. Она што е посебно 
важно пак, за секој уметничко - комерцијален про-
извод, вклучувајќи ја тука и филмската музика, е 
тоа што поголем дел од музичките филмски дела 
забележуваат позитивен одглас во стручната, но и 
пошироката јавност. Така, според резултатите из-
несени во докторската дисертација „Филмската 
музика како форма на комуникација: музиката во 
македонскиот игран филм во периодот од 1952 до 
2011 година“ (Трајковски; 2014), кој што е прв 
труд од поголем обем кој што се занимава со пра-
шањето за македонската филмска музика, токму 
музиката од повеќе филмови снимени во овој 
период, се останати и како трајна вредност за 
публиката. 

5) АНАЛИЗА

Тргнувајќи од фактот дека како одредници или 
обележја на културниот идентитет се сметаат ре-
лигијата, јазикот, фолклорот итн., за да се добие 
јасна слика за улогата на музиката во маке-
донските играни филмови во презентирањето на 
културниот идентитет на Република Македонија, 
потребно е да се издиференцираат овие културни 
идентификатори. За таа цел, во рамките на ова 
истражување, фокусот беше насочен кон музиката 
во позначајните македонски играни филмови од 
посочениот период („Пред дождот“, „Ангели на 
отпад“, „Самоуништување“, „Џипси меџик“, „Преку 
езерото“ и „Збогум на 20-от век“), каде што преку 
анализа на повеќе параметри (автори и изведу-
вачи; потекло на музичкиот материјал; употреба 
на инструментариум; употреба на текст) беа изд-
воени споменатите културни идентификатори: 

A. Aвтори и изведувачи 

Авторите на оригиналната музика несомнено 
претставуваат основна алка во целокупниот про-
цес на создавање на филмската музика. Нивната 
цел е според сопствената уметничко-креативна 
способност, со музички средства да ја искреираат 
пораката, односно успешно да ја доловат атмос-
ферата на одредена средина, време, различни емо-
ционални промени, психички состојби и др. Уло-
гата на изведувачите пак, е да ја презентираат 
композиторската замисла и со тоа да му дадат тра-
ен печат на конкретното дело. Авторите, како и 
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 изведувачите претставуваат директни репрезен-
ти на културата на едно општество - во своите 
редови, Република Македонија има врвни музички 
имиња, кои со својата успешна домашна и 
меѓународна дејност ја шират и презентираат 
културата на државата. 

Она што може да се заклучи во поглед на ком-
позиторската понуда и што говори во прилог на 
тезата дека музиката во филмовите претставува 
автентичен репрезент на културниот идентитет 
на државата, е доминантното присуство на маке-
донските автори. Имено, освен двајца странски 
композитори (Зоран Симјановиќ и Георг Замфир), 
сите други се домашни автори - покрај Љупчо 
Константинов и Илија Пејовски, кои што веќе се 
имаат докажано во создавањето музика за филм, 
во овој период за првпат се појавуваат и други 
композитори, како што се Влатко Стефановски, 
Димитар Димовски, групата „Анастасија”, Ристо 
Вртев и FYROM EXPERIMENT.  

Истото може да се заклучи и за изведувачите - 
ангажирани се признати и докажани имиња од 
македонската културна сцена, кои го одразуват 
духот на мултикултурното општество какво што е 
нашето - Драган Даутовски, Вања Лазарова, Џенгис 
Ибрахим, Рјазе Јашае („Пред дождот“); Газменд 
Бериша; Медо Чун; Скендер Амет; Ана Костовска; 
Сашко Гигов - Гиш, Михаил Парушев, Илија Димит-
ровски; Илми Агушев Бенд; Демир Шекиров; Тур-
кијана Баиримовска; Македонка Димитровска; Ил-
ми Мустафов („Џипси меџик”); Македонскиот на-
роден гудачки оркестар („Преку езерото“); Драган 
Гиновски, Емин Џијан, Драган Даутовски, Михаил 
Парушев; Катарина Јовановиќ; Марија Димит-
ријевиќ; Пензионерски хор „Борец”; Танцовиот ор-

кестар на МРТВ, под диригентство на Александар 
Џамбазов („Збогум на 20-от век”) итн. Она што мо-
же да се издвои е и дека самите композитори се 
јавуваат како дел од изведувачите на ориги-
налниот музички материјал. Така, во „Пред дож-
дот”, авторската музика која што е дело на групата 
„Анастасија”, ја изведуваат токму членовите на 
групата - Златко Ориѓански, Зоран Спасовски и 
Горан Трајковски; во „Преку езерото” делниците за 
панова флејта, чиј звук е доминантен во текот на 
целиот филм се во изведба на композиторот Ге-
орге Замфир; во „Џипси меџик” и „Самоуниш-
тување” Влатко Стефановски се јавува како инс-
трументалист на гитара, но и како вокален интер-
претатор; во „Збогум на 20-от век”, Ристо Вртев. 

Б.    Потекло на музичкиот материјал 

Во зависност од потребите на самиот филм, 
филмската музика најчесто е составена од музички 
материјали со различно потекло, а во рамките на 
еден сублимат од повеќе такви материјали, дифе-
ренцијацијата на нивното потеклото попрецизно 
може да го детектира интересот на ова ист-
ражување: 

1) Оригинален: Преку оригиналниот музички
материјал, кој ја опфаќа онаа музика која што е 
специјално компонирана за одреден филм, или 
пак, е дело кое е претходно компонирано од сами-
от автор, а потоа искористено во филмот (архив-
ска музика), композиторите го вградуваат својот 
личен идентитет. Така, во „Ангели на отпад”, Конс-
тантинов се определува за поставување на главни 
теми како основа на оригиналниот музички мате-
ријал, кои во вид на музички блокови, преку режи-
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серското видување на Османли, се искористени 
повеќе пати во текот на филмовите. Во „Пред дож-
дот”, каде што покрај оригинално создадените 
теми, кои подоцна се ставени на носач на звук - 
soundtrack на филмот (обработките на народните 
песни „Јовано, Јованке“ и „Со маки сум се родила”, 
како и темите кои во албумот на „Анастасија”, 
„Before The Rain” се насловени како „Time Never 
Dies”, „In A London Cab”, „Funeral Theme” и „The Cir-
cle Is Not Round”), искористен е и архивски мате-
ријал на „Анастасија”, од нивните претходни албу-
ми (темата во ресторанот во Лондон се наоѓа на 
албумот на Златко Ориѓански, „Lola V Stain”, а „Pass 
Over”, е композиција преземена од вториот албум 
на групата, наречен „By The Rivers Of Babylon”). 
Главна карактеристика на оригиналната музика 
на Влатко Стефановски за филмот „Џипси меџик” е 
употребата на сонгови, по што се издвојува од 
останатите филмови. Овде, оригиналниот музички 
материјал се состои од инструментално варирано 
презентирање на главната музичка тема („Gipsy 
song”), која сепак, највпечатлива е во нејзината 
интегрална, вокално-инструментална верзија, која 
во текот на филмот се појавува два пати (во цен-
тралниот, кулминативен дел и во неговото фи-
нале, заокружувајќи ја на тој начин филмската 
приказна). Исто така, оригиналниот музички мате-
ријал на Стефановски, помеѓу другото, содржи и 
обработка на неколку традиционални ромски те-
ми, како и една тема со индиски призвук (наме-
нета конкретно за сцените каде што главниот лик 
Таип мечтае за Индија). Во „Самоуништување” пак, 
покрај наменски пишуваниот музички материјал, 
чии теми, исто како во „Џипси меџик” се настанати 
како инспирација од сценариото, во една од сце-

ните со иманентна музика, искористена е и нас-
ловната тема на еден од албумите на Влатко Сте-
фановски, музичката нумера „Кисело весело”. Ори-
гиналниот музички материјал на „Преку езерото” 
го карактеризира специфичниот звук на пан флеј-
тата на композиторот Георг Замфир, со кој Митри-
ќески, преку фрагментарната употреба во текот на 
филмското дејствие, истото го продлабочува и го 
„дообјаснува”. Исто така, и во „Збогум на 20-от 
век”, се среќава фрагментарна употреба на ори-
гиналниот музички материјал. 

2) Фолклорен: Фолклорот воопшто (согласно
тоа и музичкиот фолклор), како директен произ-
вод од народните средини, оформен со помош на 
креативноста на народот и со употреба на нацио-
налните карактеристики, ја поврзува традицијата 
со современоста и претставува едно од најкарак-
теристичните обележја на културата на едно опш-
тество. Една од главните специфики на мултикул-
турните општества е токму богатата палета на 
фолклорните обележја на разните етнички заед-
ници, кои пак заедно влијаат во одредувањето на 
културниот идентитет на истите. Со тоа, при-
суството на фоклорот во македонските играни 
филмови, претставува презентација на културниот 
идентитет на државата.  

Може да се констатира дека македонскиот 
музички фоклор, во значителна мера претставува 
основа за инспирација во создавањето на ориги-
налната музика. Така, иако нема конкретни ци-
тати, во оригиналниот музички материјал во „Пре-
ку езерото” и „Збогум на 20-от век”, јасно се забе-
лежува неговото присуство, првенствено преку ме-
лодискиот призвук, но исто така и преку упот-
ребата на македонскиот народен инструмента-
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риум (со доминантно присуство на зурлата и тапа-
нот), што е резултат на претходно свесно обмис-
лен концепт. Присутноста на фолклорот е посебно 
воочлива и во „Пред дождот”, каде што исто така 
дел од оригиналните музички фрагменти се бази-
раат на фолклорни мотиви, а посебно доаѓа до из-
раз употребата на, како што беше кажано погоре, 
народните песни  „Јовано, Јованке” и „Со маки сум 
се родила”.  

Во „Ангели на отпад” и „Самоуништување“, му-
зичкиот фолклор е застапен единствено во сце-
ните каде што музиката е иманентна. Од нив, 
негова доминантна употреба се среќава во „Самоу-
ништување”, каде што дел од филмското дејствие 
се одвива во кафеана, па така, народните песни 
кои заедно со музичкиот состав ги интерпретира 
еден од ликовите, пејачката Шила (Јелена Мија-
товиќ), се искористени во функција на реално 
прикажување на филмските сцени („Слушам кај 
шумат шумите”, „Чифте, чифте пајтонлари”, „Љу-
бев јас едно лудо младо”, „Ја излези стара мајко”, 
„Послушајте патриоти” и „Дејгиди луди млади 
години”), а покрај нив, искористени се и аудио 
снимки - орото „Тешкото” и песната „Кажи Рајне”, 
во изведба на Никола Бадев (во две сцени каде 
како извор на иманентната музика се јавува ради-
ото). Исто така и во „Ангели на отпад” е искорис-
тена аудио снимка од народната песна „Заврти се, 
мила Магде” (со припев, строфи и рефрен, исто 
така во изведба на Никола Бадев).  

Како што може да се забележи, генерално е 
застапен фолклорот на македонската етничка 
заедница, наспроти останатите. Во тој поглед, од 
сите филмови може да се издвои „Џипси меџик“, 
каде што се употребени обработки на теми од 

ромскиот фолклор, што пак, е условено од фабу-
лата на самата филмска приказна.  

3) Духовен: Тргнувајќи од фактот дека рели-
гијата, како интегрален дел од културата, ни дава 
чувство на припадност кон одредена заедница, таа 
станува едно од најзначајните обележја на култур-
ниот идентитет. Согласно тоа, духовната музика, 
како нејзин составен дел, претставува репрезент 
на културниот идентитет. Така, гледано и од овој 
аспект, доаѓа до израз спецификата на мулти-
културното општество. Имено, искористени се 
фрагменти од православната, католичката и мус-
лиманската духовна музика, со тоа што, воочлива е 
доминантноста на православната. Тоа посебно 
доаѓа до израз во „Пред дождот”, каде, во првиот 
негов дел, наречен „Зборови”, се употребени пове-
ќе извадоци од црковната православна музика. 
Исто така, треба да се напомене дека во ори-
гиналниот музички материјал, се забележува вли-
јание на византиското црковно пеење (темата „Fu-
neral Theme”, изведена од машки вокали, при што 
еден ја пее мелодијата, а другите го придружуваат 
со исон), а што меѓу другото може да го толкуваме 
и како дел од концептуалната замисла на режисе-
рот, кој вели: „јас барав во сценографијата и во 
музиката да имаме два пола: едниот е пагански, 
тоа е очигледно во музиката... а, другиот пол, како 
контраст на овој паганскиот беше еден визан-
тиски, еден рафиниран...” (од интервјуто на Милчо 
Манчевски со Благоја Куновски; 1995: 57). Исто 
така, во третиот дел од „Збогум на 20-тиот век” е 
искористена композицијата „Господи помилуј”, за 
солист и мешан хор, а во „Преку езерото”, сосем 
минимално, со еден стих  е застапена православ-
ната молитва „Господи Боже наш”. 
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Во „Ангели на отпад” пак, духовната музика е 
застапена со инструментална верзија на католич-
ката молитва упатена кон Богородица, „Ave Maria”, 
а покрај тоа, во „Пред дождот” е искористен и дел 
од „Sanctus” од „Requiem” на композиторот Maurice 
Durufle (во сцената во катедралата во Лондон, во 
изведба на детски хор). 

Во „Џипси меџик”, се среќава употреба на 
музички фрагмент од  муслиманската духовна 
музика - за илустрација на ритуалниот дервишки 
обред. Исто така, во „Пред дождот“, како дел од 
имаментнтите сцени, сосем минимално, но проз-
вучуваат фрагменти од муслиманската духовна 
музика (во сцените со џамии). 

В.    Употреба на инструментариум 

Преку употребата на инструментариумот, може 
да се согледа тенденцијата на композиторите во 
презентирањето на културата (негувањето на 
автентични инструменти или инструменти кои 
претставуваат дел од личниот идентитет на ком-
позиторите). Така, главна карактеристика во пог-
лед на инструментариумот со кои е изведувана 
оригиналната музика во дел од филмовите во оваа 
декада („Пред дождот”, „Преку езерото” и „Збогум 
на 20-тиот век”) е доминантната употреба на на-
родните инструменти, кои композиторите ги ком-
бинираат со инструментите од класичниот инс-
трументариум. Во „Преку езерото”, композиторот 
Замфир ги користи капацитетите на класичниот 
инструментариум (симфониски оркестар, со сите 
негови групи - гудачи, дувачи и ударни инстру-
менти; органа и пијано), како и македонскиот 
народен инструментариум (жичани народни 

инструменти, зурли и тапан), ставајќи посебен 
акцент на неговата специјалност, пановата флејта, 
која е доминантно искористена во сите инстру-
ментални комбинации, често пати употребена и во 
соло изведба, а која всушност претставува лајт 
мотив на целата музичка поддршка на филмот. Во 
„Пред дождот”, „Анастасија” ги користат традицио-
налните инструменти (кавал, тапан, гајда и тара-
бука), акустичните (пијано и гитара) и електронс-
ките (семплери и синтисајзери), а во „Збогум на 
20-тиот век”, Вртев користи клавијатури, гитара, 
удиралки и хорна, како и народните зурла, гајда и 
кавал, комбинирајќи го на тој начин традиционал-
ниот музички израз, со современиот. 

Наспроти нив пак, во „Ангели на отпад”, 
Константинов воопшто не употребува народни 
инструменти, туку се определува за класичниот 
инструментариум (дувачки, гудачки и ударни 
инструменти) во комбинација со органа и елект-
рична гитара, чиј звук, во голема мера доприне-
сува за создавањето на психолошката атмосфера 
на филмот.  

Употребата на гитарата, посебно доаѓа до израз 
во оригиналната музика за филмовите „Џипси ме-
џик” и „Самоуништување”, што е сосема логично 
имајќи го предвид профилот на композиторот 
Влатко Стефановски - имено, гитарата претставува 
обележје на личниот идентитет на Стефановски, 
кој се пресликува при неговата презентација на 
културата на државата. Така, во „Џипси меџик” 
покрај доминантната употреба на електрична, 
акустична и бас гитара, тој употребува состав од 
добро, виолина, клавијатури, хармоника, кларинет, 
тарабука, мiranda drum и семплови. Наспроти тоа, 
авторската музика на Ферус Мустафов (Мустафов е 
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автор на дел од останатиот музички материјал 
(ромската музика) - additional music) е наменета за 
инструментален состав од лимени дувачи.  

Иста ситуација се забележува и во комбинира-
њето на вокалите со инструменти - „Анастасија” 
прават комбинација на вокали со традиционални 
инструменти и синтисајзери и семплери; Влатко 
Стефановски употребува состав од машки вокал, 
гитара, клавијатури, виолина, кларинет и ударни 
инструменти, преку кој ја презентира музичката 
тема „Gipsy song”, благодарение на која употребата 
на вокално-инструменталниот состав во овој 
филм, станува прилично доминантно воочлив; а 
Вртев, слично како „Анастасија”, ги комбинира 
вокалите со традиционалните инструменти, но за 
разлика од нив, ја воведува и хорната, создавајќи 
дотогаш неупотребен вокално-инструментален 
состав од вокал, хорна, клавијатури и ударни инст-
рументи; Замфир пак, прави различни вокално-
инструментални комбинации (машки вокали, зур-
ли, тапан и панова флејта; женски вокали, органа, 
панова флејта и тапан; машки вокали и панова 
флејта; женски вокали, гудачи и ударни инстру-
менти), чија специфика посебно доаѓа во израз во 
forte динамиката, постигнувајќи при тоа ефект на 
зголемување на интензитетот во одредени момен-
ти од драмското дејствие. 

Г.    Употреба на текст 

Едно од најзначајните обележја на културниот 
идентитет, покрај религијата, е јазикот. Имено, тој 
не е само средство за комуникација, туку има зна-
чајна улога и во збогатувањето на културата. Пре-
ку јазикот ги сочувуваме и пренесуваме кул-

турните вредности и целокупната културна тради-
ција на заедницата на која и припаѓаме, па оттука 
произлегува важноста, но и повеќезначната функ-
ција на јазикот. Преку сочувувањето и пренесува-
њето на колективната меморија, јазикот - како 
еден од основните чинители на колективната 
свест за нашата припадност - претставува најзна-
чаен фактор во процесот на конструкцијата на 
колективниот идентитет. (Цветанова; 2007: 45) 

Дел од музиката во филмовите содржи и стихо-
ви, кои се напишани на македонски јазик. Тоа 
посебно доаѓа до израз во „Џипси меџик“, каде што 
главниот печат на музиката го остава нумерата 
„Gipsy song“ - тоа е всушност и единствениот случај 
во овие филмови, каде што оригиналната музика 
содржи текст. Во останатите, текстот е застапен 
единствено во цитираните фрагменти (фолклор-
ни, духовни и други автори). При тоа, сите фолк-
лорни цитати со текст се на македонски јазик, а 
истото е случај и со најголемиот дел од фраг-
ментите од други автори (од останатите, мини-
мално се среќаваат и српскиот, англискиот, итали-
јанскиот и рускиот јазик.) Духовната музика пак, е 
претставена преку старословенскиот и латински-
от јазик. 

IV. ЗАКЛУЧОК

Според сето ова, може да се заклучи дека во 90-
тите години од минатиот век, односно периодот 
по осамостојувањето, кој е доста значаен и чувст-
вителен период од постоењето на нашата држава, 
кога се случуваат значајни општествено – поли-
тички поместувања како на социјален, така и на е-
кономски и културен план, музиката во играните 
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филмови, покрај останатите функции, претставу- 
ва и репрезент на културниот идентитет на 
државата.  

Преку анализата на повеќе парамтери, беа 
издиференцирани главните културни идентифи-
катори (религија, јазик, фолклор итн.) со што се 
создаде јасна слика за оваа улога на музиката. При 
тоа, секако, главниот акцент може да се стави на 
фактот дека таа го претставува мултикултурниот 
дух на општеството, посебно подвлекувајќи го 
негувањето на културната традиција и успешно 
комбинирајќи ја со современите, актуелни текови. 
Со тоа, влијае врз формирањето на своевиден 
автохтон современ сензибилитет и допринесува за 
афирмацијата на домашната култура. 
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IMAGE OF THE BALTIC IDENTITY IN THE CONTEXT
OF THE CONTEMPORARY ORGAN MUSIC 

Jūratė Landsbergytė-Becher 
Lithuanian Culture Research Institute, Vilnius, Lithuania 

Abstract: Image of the Baltic identity is formed on the 
basis of historical experience in the past century. The 
Baltic States were like three sisters with the same  
destiny, who resisted the Soviet occupation. They were 
ready to fight, to find other forms of sensitive existence 
and descend into silence or restore their rising inner 
power step by step – their dormant dream of Independ-
ency. The special area expressing rising from the  
depths is the culture in all types of art: visual, literature, 
drama, music, etc. Even more – the culture created  
a phenomenon of the immune structure of the Baltic Self 
as the image of their Identity and the road, leading to 
their statehood. 

Keywords: Baltic, identity, archetypes, immunity, silence, 
resistance, road, image, depths, light, other space. 

THE BASIS OF BALTIC IDENTITY 

The Baltic identity is a very powerful and multidi-
mensional cultural phenomenon like a tree of life with 
roots in the depths and the top with the power of en-
lightening, and is strongly based on the archaic con-
sciousness. This is the area of unknown depths and 
highs of nature, full of impulses and signs awakening 

to life. The archetypes are the symbolic source of 
this area, which powered nation's ability to rise from 
the depths. The most important Baltic identity arche-
types are:  

earth – the field of various signs of homeland, 
heaven (with sun, moon, stars) – the field of 
light and sacrality, the other space, 
the road (the pilgrimage, the procession) – the 
eternal return home, 
nature as a source of power and figurative im-
provisation – trees, forest, birds, 
the call or the fight for the motherland, 
religion ideas as well.  

This means that the Baltic phenomenon changed 
after WWII, soviet occupation and the partisans “war 
after war”. The archetypes were crushed and blocked 
by deformation, what is now called the “deformation 
of time”. The archetypes were waiting, calling from 
the depths and gaining power to rise till they evolved 
from natural, innocent and low key existence into a 
strong gesture – a symbolic weapon for restoration of 
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the nation's rights. After losing home the archetype 
earth became the most longed for, gone forever or 
estranged place for emigrants, refugees and displaced 
persons. It became the source of their pain as  
generations became homeless - stateless people. They 
named themselves “orphans” (“Augintiniai”, A. Mackus, 
1959, 1999). 

The archetype heaven became the transcendental 
“other space” for non-returning home nations, for the 
life of ex citizens'. The archetype road became the road 
of escaping the system or the road to eternity – to Si-
beria – the deportation road, heading to the North as 
an empty space and limitless horizon confused by 
death. The road to silence (famous organ work by 
Onutė Narbutaitė, composed in 1981) was a symbolic 
way to say: “we don't belong here in this system; we 
are going to the silence”. And this is a mainstream of 
ideas in Baltic minimalismus – their style of music in 
later decades of the XX century. We can refer to the 
most notable Baltic composer – Estonian Arvo Pärt 
(*1935), who emigrated from the Soviet Empire in the 
8th decade and created his own original musical style, 
named tintinabuli style (imitating ringing bells) by his 
famous works: Tabula rasa, Trivium, Fratres, To Alina, 
Spiegel im Spiegel, Annum per annum, Pari intervallo 
(8th decade of XX c.) etc. It is the new style of sacrality. 
We can imagine it as the therapy of power of Enlight-
ening, of the horizon line leading to idealistic, limitless 
(borderless!) another space. It is named the sacral Bal-
tic minimalism as the alternative to postmodernizmo 
or postmodernism (Rancierè, 2007). 

The next archetype is nature, which has a special 
link to Lithuanian music. There are a lot of pantheistic 
signs of Lithuanian mentality (it is important: Lithua-
nians were from the last pagan state in Europe, Chris-

tianised in the XIV-XV century). These special signs of 
nature are still sacralised in Lithuanian culture: ani-
mals and snakes, birds and trees, oak – the tree of life, 
holy hills and stones, the moon and sun circles. A very 
strong power is present to construct identity struc-
tures in visual arts and music. All possible sounds of 
the natural world are participating here, for example, 
dramma per musica by Bronius Kutavičius: cycle of 
oratorios, starting with “Pantheistic Oratorio” (1970) 
“Last pagan rites” (1978), “From the Jatvingian Stone” 
(1983), “Two Birds in a Thick of the Woods” (1978), 
“Magic Circle of Sanskrit” (1990), opera “The Thrush, 
the Green Bird” (1981), the String Quartet Nr. 2 “Anno 
cum tettigonia” (1980). 

And the last archetype, the call for Motherland 
(home and family) from overseas, is the key for re-
sistance and restoration of the Baltic Identity. It forms 
a sensitive idea about eternal return or non-return 
home. A painful voice in emigrants' poetry calls the 
Motherland: “Are you still alive?” “I call you from 
darkness of night, waiting for your response...” (Ber-
nardas Brazdžionis, 1948, U.S.A.). Or Motherland be-
comes the estranged other space – transcendental 
landscape of cold, snow and deep forest: “The resur-
rected God is walking beyond in hills of snow... (Al-
gimantas Mackus, U.S.A., 1959). And the Motherland is 
“taken away”, robbed, crushed and pleading for help in 
the poetry of partisans: “The shot songs” (under-
ground Lithuanian partisan poetry, published in 1990). 

Motherland became the goal of a very sad, eternal 
procession of “returning home” in Bronius Kutavičius 
sonata for organ “Ad patres” (1984) created in accord-
ance with the cycle of 7 paintings “Funeral Symphony” 
(1903) by M.K.Čiurlionis's (1875–1911). Nevertheless, 
Motherland is the key archetype for rising of the Baltic 
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identity. Here one has to find a very important new 
source of the emotional power: Baltic resistance and 
folklore, special modern values in a structure of 
rhythm and repeated musical intonation. It is explored 
as an intonation cell of folklore, spiralising ongoing 
impulse by musical form for its dramaturgy (Estonian 
composers Veljo Tormis, born 1931, Estonian folks 
songs for choir, Ester Mägi, born 1922, Six Estonian 
folk tunes, 1975). 

Also the archetypes have their psychological power 
explained in theory by C.G.Jung (Jung, 1976) and in the 
Baltic identity case it is the same line as in psychology 
and trauma theory: the damaged Self returns back with an 
accumulative impulse of its archetypes, after a long wait 
in depths for signs, like the light shinning in the dark and 
in a rush to rise. It is only a question of time when the 
healing is returned to the damaged Self (in Jung's theory: 
Ego - Self axis) and at that moment we have the turning 
point. The archetype theory in Baltic culture is motivated 
to restore the damaged Baltic identity using the power of 
musical dramaturgy (“The Sound of Resistance” in New 
Statesmen, online, 07. 07.2007).  

 
FACTORS THAT CHANGED AND MODERNISED  

THE BALTIC IDENTITY 
 
The new Baltic identity is based on resistance to the 

artificial or hybridised identity idea and the experience of 
permanent historical survival. Though this motive was 
deeply hidden and was raised in a metaphorical way, it 
became the most powerful factor and the realistic identity 
of modern Baltic culture. Being blocked from outside, the 
post-war history now has been researched and is repre-
sented in the archives. There are letters and partisans' dia-
ries, photos, published by the Genocide and Resistance 

Research Centre of Lithuania (Streikus, 2002, Anušauskas, 
2012, Tracevskis, 2013). So now we have a completely 
changed image of the Baltic identity. Instead of being 
patient, the Self, that was expressed earlier in lyrics, now 
laments in a mysterious waiting in the darkness of forest-
ed nature in Eastern Europe. The Baltic identity became a 
more important dynamised alternative for ideology of 
totalitarianism in the form of the limitless horizon of the 
Baltic Sea, the North as a totally frozen horizontal, the 
eternity of nature, the prayer for the power of Enlighten-
ing. The active power is explored as a vertical of the Cau-
casus, its massive mountains were meant to be the saviour 
and cradle of the Baltics. A very important moment is the 
feeling of having brothers in arms with the same destiny. 
This is a fateful connecting point for the new Baltic iden-
tity: being not “utterly alone” (it is the name of the film 
about partisans' leader Juozas Lukša-Daumantas, directed 
by Jonas Vaitkus, 2005), but being together with other 
nations –  the Finnish, Ukrainian, Georgian, Armenian, 
Polish underground, with Czechs during the Prague's 
spring and Hungarians in the Hungarian Uprising, who 
were able to help to awake and save the statehood's strug-
gle against the Soviet Union. The Baltic identity then be-
came a gesture, eternal as a stone, with a developed strong 
immunity structure and sense of North. The Baltic hori-
zon metaphorises in the form of the horizontal of “the 
Mannerheim line”, named after a hero of Finland's Winter 
War (Mannerheim, 2012). This horizontal line wakes up 
in the sensitivity of culture – music, visual arts, and litera-
ture. The resistance factor transformed this line in musical 
arts by the sound's continuity with the rhythm's monotony 
as a rising power, as a phenomenon of clarity and eternity. 

The second factor in formation of the new Baltic 
identity is the deportation, which “washed away the 
sense of time”. Surviving the deportation to Siberia 
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was the way to complete the transformation of identi-
ty. Here comes a new modern musical form, unlimited 
in time and space – open for all meditational spheres, 
of the endless horizontal, pulsating with heartbeat, 
sounds of railway trains, losing itself in the darkness 
of death. The transcendental landscape of the new Bal-
tic identity is taken exactly from this type of experi-
ence: magnificent nature of taiga, eternal cold and 
snow fields of senseless Nord. The hopeless landscape 
in confrontation with human nature leads to the end of 
all roads. This sense of transcendental landscape of 
Baltic identity is perfectly expressed by Latvian com-
poser Aivars Kalejs (*1951) in musical work for organ 
- solo “Via Dolorosa” (1992) dedicated to the victims 
of Soviet occupation in the Baltic States, especially for 
the ones who were deported to Siberia and died there, 
and their families. “Via Dolorosa” is one the most im-
pressive works, expressing the Baltic identity in con-
temporary music and there is a deep association with 
Christ Calvary. Obviously it can be compared with musi-
cal form of passacaglia (variation on basso ostinato), 
based on the image of funeral procession with its pulsat-
ing fatality, leading to the eternal space. 

There are more fields of sorrow in the musical 
works of Baltic composers that completely describe 
the Baltic image of eternity and identity. The other 
organ music work by Lithuanian priest and composer 
Gracijus Sakalauskas (*1955) is named “Campi lugen-
tes” – “The Fields of Sorrow” (2008) and dedicated to 
Georgia after its short war with Russia in August 2008. 
Lithuanians were absolutely compassionate about 
Georgians, raising Georgian flags everywhere (some 
even participated in the defence of Georgia), artists 
and musicians travelled there, created their projects 
and actions, even masterpieces, related to Georgia. 

Continuity of this “Caucasus Project” (compared with 
the earlier Project - Europe plus the Baltics in 1999) is 
the most important process contributing to the new 
Baltic and especially Lithuanian identity. It is called 
“Lithuanisation of the World”, (Geda, 2010) including 
the ancient world, sacrality of nature. The special link 
to Georgia, as well as to Ukraine's brothers in arms, is 
reaching us through the stately image of medieval 
Grand Dutchy of Lithuania (stretching from the Baltic 
Sea to the Black Sea) and being together with nations in 
their fight for Independency. The awakening archetypes 
of the past are deeply inspiring motives for reflexion of 
the new world's history.  

Movement for Ukraine's freedom is the upsurge of a 
new Lithuanian identity nowadays: the fight for freedom 
for the brotherly States. This extended identity is defend-
ing “the freedom of others” - “už jūsų ir mūsų laisvę!”. 
Archetypes here are raised from the past to the future. 
Statehood is the main goal to achieve. The Baltic identity 
based on the defensive, religion and nature, and its struc-
tures are united in cultural projects for ages. This is a 
phenomenon of lines, now appearing in Nordic style: like 
“the mirror in the mirror”, which is a name of the organ 
piece by Arvo Pärt in 1978. Metaphor of the front line 
embodies all possible fields of war – the cold, the loss, 
between and after, winter and August, short-lived conflict 
and post-war struggle, even includes the Baltic strategical 
mission of losing in battle but winning the war (the words 
of partisan song, CD “Brothers”). This is an idea of cul-
ture. This is a mission of Baltic identity to reach the goal 
– to awake all leitmotifs as “solders” on the stage of the
state's reconstruction. 

It can be said, that the most leitmotivs (or symbols) in 
Baltic culture contains the political means and work 
towards the restoration of Statehood. They are well 
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connected with “other spaces” of the art work, politics, 
history and geography, and shining in the hights and 
depths of psychology as the mystery of archetypes (An-
drijauskas, 1995). 

THE WORKS OF MUSIC, THAT CREATED THE BALTIC IDENTITY 

The context of Baltic organ music is based on the 
archetypes and symbols of the collective imagination 
for recreation of identity. The main stream of organ 
works created by Lithuanian, Latvian and Estonian 
composers are embodying the structural dramaturgy 
for restoration of statehood. Eventually the organ 
works integrate into the new Baltic identity. Here is 
the list of titles of the most important organ works, 
which enlighten the renewed Baltic identity: 
1. Julius Gaidelis (1909-1983) The Evening Medita-

tion (1966, Boston, U.S.A.) 
2. Longins Apkalns (1923-1999, Lettland, U.S.A.,

Germany) Quaternio Latviensis (1968) 
3. Teisutis Makačinas (born 1938, Lithuania). Sonata

Nr. 1 based on Lithuanian folklore, particularly 
sutartines and plainsongs (1965), Sonata Nr. 5 
“Prayer for Lithuania” (1980) 

4. Giedrius Kuprevičius (born 1943, Lithuania) Sona-
ta Nr. 3 “Borobudur” based on sacral architectural 
idea of Buddhist Pyramid in Java island, Indonesia 
(1978) 

5. Algirdas Martinaitis (born, 1950, Lithuania)
“Awakening of the Bright Blossom of the Night” af-
ter reading Indian poet R Tagore (1974) 

6. Onutė Narbutaitė (born 1956, Lithuania) “The
Road to Silence” (1981) 

7. Vidmantas Bartulis (born 1954, Lithuania) “The
Messenger” (1982)

8. Vidmantas Bartulis “The Vision” after J.S.Bach cho-
ral “Ich ruf zu Dir...” (1985)

9. Bronius Kutavičius (born 1932, Lithuania) “Pru-
tena /Preussen/ – Sand Buried Village” after text
by L.Rhesa about the lost homeland, Trio for organ,
violine and bells (1976).

10. Bronius Kutavičius “Last Pagan Rites”, oratorio for
chorus, solo, horn and organ after the text of S.Geda
(1978).

11. Bronius Kutavičius “Ad patres” for organ (1984)
after M.K.Čiurlionis painting cycle “The Funeral
Symphony” (1903).

12. Imants Zemzaris (born 1951, Latvia) “Lauks (Field).
Mandala”, for organ (1984).

13. Peteris Vasks (born 1946, Latvia) Musica serva
(1988), for organ.

14. Gracijus Sakalauskas (born 1955, Lithuania)
“Domine, clamavi ad te...” Choral, four Meditations
and post scriptum, for organ (1984).

15. Aivars Kalejs (born 1951, Latvia) “Via Dolorosa”,
dedicated to victims of the Soviet occupation in the
Baltics, for organ (1992).

16. Arvo Pärt (born 1935, Estonia, Germany) Trivium
(1976), for organ.

17. Arvo Pärt, Annum per annum, for organ (1980).
18. Toomas Siitan (born 1958, Estonia) Capriccio for

Farewell of Beloved Teacher, dedicated to Arvo Pärt,
for organ (1980).

19. Jonas Tamulionis (born 1949, Lithuania) “Prayer”,
for organ (2000).
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20. Gracijus Sakalauskas Campi lugentes dedicated to
Gerogia, for flute, oboe and organ, with a version
for organ solo (2008).

21. Algirdas Martinaitis “The Messenger from Heaven”
(Dangaus pasiuntinys) dedicated to St Francis from
Assisi, for organ (2014).

22. Mykolas Natalevičius (born 1985, Lithuania) “LA”,
dedicated to Loreta Asanavičiūtė, the victim of So-
viet agression in Vilnius on 13.01.1991, for organ
(2014)

23. Algirdas Martinaitis “Cantus Relictus Vilnensis”, for
flute and organ (2015).

24. Ester Mägi (born 1922) Psalm for cello and organ
(1991).

25. Edgar Arro (1911-1978, Estonia) “The Estonian
Folks Songs” for organ (1975).

THE CONCLUSIONS  

1. The Baltic identity is the new phenomenon of
united culture of three nations Lithuanian, Latvi-
an, and Estonian. The most important factor here is
the resistance against Soviet occupation. The arti-
cle has explored national symbols operating in or-
gan music and the process of motivation for devel-
opment of the returning Self.

2. The structure of fight. The organ works created
by Baltic composers are filled with identity imag-
es – archetypes gestured as prayers, medita-
tions, visions, calls from the depths, the road,
eternal return home, the fields of sorrow and
the silence after statehood was crushed in the
post-war apocalypse. They are the symbols for the

new Baltic identity and its eternal immunity. These 
symbols are like the aging stones, which endure 
through the events of occupation, resistance, de-
portation, emigration, globalisation and the search 
for “the other space” from abandoned homeland. 
What is important for the Baltic Self is the rising 
power of waves in rhythm's monotony. 

3. The factor of loss opens the perspective to fight,
survive and receive help from other nations - “sis-
ters, burdened by the same destiny” or “brothers in 
arms”, the feeling of being not utterly alone, and 
seeing themselves in solidarity of the family of 
other nations (“Sister, you aren't alone”, this is 
what Lithuania constantly reminds Ukraine).  

4. A number of reunion projects are constantly
coming to the fore: the Baltics + Europe project 
(the last decade of XX century), later the Baltics + 
Georgia (in 2008), now the Baltics + Ukraine 
(and we can feel the Scando-Baltic project in the 
rears, strong ancient cultural Lithuania's links with 
Poland (Rzeczpospolita project)), then searching 
identity sources in India, Tibet, Caucasus, etc. In 
these projects of “other safe space” the Baltic iden-
tity is renewed and transformed into summarising 
images of the ancient world. It fulfilled the mission 
of the Baltic identity as being global and ancient 
and became the instrument enabling “to rise from 
the depths”, from the destruction times, from 
darkness to light, to enlighten the masterpiece of 
culture embracing Statehood.  

5. The part of this identity restoration culture is
the Baltic organ music, because organ music is 
the most universal and sacral language for the na-
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tions rising to their enlightenment. The dynamism 
of sacral sphere of organ allows to rise from the 
depth. This thought attempts to compare the struc-
ture of musical masterpiece with rising dramaturgy 
to the power of Statehood. 

6. In organ music this dramatic image inspires a
sound-pyramid with steps rising towards the pow-
er of Enlightening or other (sacral, safe) space. This
strength of dramaturgy climbing to eclipse is fully
explained by pieces of organ music named in the
article above.

7. The special goal of Baltic identity is to become
the limitless horizontal as the “Mannerheim's
line”, as a unique in the culture, the front line by
forming the defensive of the Selves to survive as a
nation.
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ГРАНИЦЕ И МОГУЋНОСТИ НОВИХ ПАРАДИГМИ 
О КУЛТУРНОМ УНИВЕРЗУМУ САВРЕМЕНОГ ДОБА

Антоанела Петковска; Константин Миноски 
Филозофски факултет, УКИМ, Скопје 

Abstract: Heuristic and epistemological paradigms in the 
social sciences and the humanities receive their input 
from the overall situation of the contemporary human 
universe that are incomparable to the ages that unfolded 
until the end of the 19th and the 20th century. The first 
necessary ‘revolution’ took place with the shaping of the 
idea that culture has a societal, in addition to the elite di-
mension, that cultural dynamics implies countercultural 
processes, and not just evolution and cultural resistance. 
Therefore, the thesis is encoded that the field of culture 
may be the subject of interest not just of the individual 
‘classical’ academic and philosophical disciplines (sociol-
ogy of culture, cultural psychology, ethnology, art and cul-
tural history, cultural anthropology, philosophy of cul-
ture), but also develop scientific concepts that widely 
open the doors to inter-disciplinarily approach, the jux-
taposition of cultural phenomena per se, involving tech-
nology, media practices and the academic and philosoph-
ical paradigms for the place, the role and the practices of 
the human world, in terms of creation, imagination and 
generally ‘shifting the limits’ of the knowledge and the de-
sign of the material and the spiritual in the very habitus 
of humans and their ‘possible worlds’ (cultural studies, 
cultural sociology, intercultural studies, cultural geogra-

phy, transhumanist studies, culture, media and social sci-
ence, etc.). The new intellectual discourses incorporate 
the rationalism and analytical positivism of scientism, as 
well as the poetics, aesthetics, metaphysics and phantas-
magoria of the humanistic cognitive and creative per-
spective. Of course, they do not meet these goals with the 
success that may be implied from their ambitions, but in-
dicate the need of the contemporary age to synthesise, 
once again, the ideas on culture, the arts, technology and 
science. 

Keywords: heuristics, epistemology, cultural theory, cul-
tural paradigm, new studies of culture 

Хеуристичке и епистемолошке парадигме у 
друштвеним наукама и хуманистици добијају свој 
иницијални импут и информације о стањима и про-
цесима савременог људског универзума (који је 
природан, али и хуманизован; социјеталан и култу-
ран, у интеракцији са реалним феноменима и са 
репрезентацијом значења). Они се не могу упоре-
дити али су ипак иницирани процесима који су се 
одвијали крајем 19. века и нарочито током 20. века. 
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Рецентне промене драстично и насилно разарају 
ткиво колективне, али и сваке индивидуалне, поје-
диначне свести. Дискурс савремености директно 
угрожава људску егзистенцију на много нових на-
чина, дисторзира и силује дигнитет и идентитет 
симболичких структура појединачних културних 
модела. Таква материјална али и духовна стања ве-
ома често производе ефекат пасивности, виолен-
тности, удаљавање од генеричког људског хабитуса, 
са катарзичним, али и деструктивним исходима. 
Без обзира на ступањ, интензитет, форму и катего-
ризацију разлога трауматичних искустава човечан-
ства, или одвојених социо-културних ареала па чак 
и појединаца (револуције, ратови, катастрофе, бо-
лести, експлоатација, отуђење, неолиберализам, 
итд.) постаје симптоматична адаптибилност, макар 
једног дела човечанства, са трауматичним аспек-
тима живота. 

Амерички социолог Рајт Милс је приметио да се, 
између осталог, завршетком једне епохе и почетком 
друге епохе, мењају и темељна опредељења друш-
тва и себства у духу нове реалности (Mills, 1967:166). 
То се, наравно, дешава и са прелазом из модерне у 
постмодерну епоху, коју он иначе назива четвртом 
модерном (неки аутори, у принципу, уместо термин 
постмодерна користе термине прва, друга ... шеста 
модерна!). Милс сматра да су и неолиберализам и 
социјализам произишли из просветитељства, усва-
јајући темељите вредности, као што је рационали-
зам, као неопходни услов за остварење људских 
слобода. Сложићемо се са Милсом да ниједан од о-
вих система није у томе успео, напротив, догодио се 
колапс света у коме живимо и ове су теоријске и 
практичне парадигме остале импотентне у својим 

хеуристичким и епистемолошким подухватима 
(ibid).  

У основи су примарне и глобалне друштвене 
групе, појединац и друштво остали „на милост и не-
милост“ неконтролисаних и ирационалних снага, 
произишлих из „котла“ великих корпорација (Mills, 
1967:169). 

Људи се адаптирају, на квази-рационалан начин, 
овим аспектима живота и постају сувише опортуни 
да би се упустили у потрази за решењем! Постају 
„консументи“ садржина „слободног“ времена или у 
свему потпадају деструктивној логици отуђења, 
које негира све историјски стваране напоре ослобо-
ђења индивидуалне свести, разума и емоције (Mills, 
1967:170). 

Социологија је, као и друге сродне науке (како 
друштвене, тако и хуманистичке) заробљена у уо-
бичајеним конструктима (чак и кад жели да их пре-
вазиђе, или да их прошири новим значењима) у ре-
концептуализацији феномена стварности што ре-
зултира ефектом паукове мреже из које мислиоци 
не успевају сасвим да се ослободе. Свесни тога да су 
структуре друштвених и културних система у исто 
време и структуре структурирања, односно струк-
туре социјалног инжињеринга који оправдава при-
видно интристичне, реалне, околности егзистен-
ције, социолози и културолози, ипак, стоје пред за-
датком да из анализе постојечег трансцендују ка 
пољу креирања и иницирања нових питања, имаги-
нативно и еманциповано постулирајући могућност 
футуристичких дискурса лишених ригидних 
матрица. Тако, фундаментална траума друштва и 
културе генерички ступа у интеракцију не само са 
променом, било да је она логичка и конструктивна 
или бизарна, вештачка и деструктивна, већ и са 
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интелигибилним суочавањем са траумом на разини 
еманципације и деконструкције укорењених е-
пистемилошких парадигми.  

Уколико се следи хаотична и комплексна 
природа „туробности“ (Сартр) данашње свеколике 
егзистенције, можемо достићи неку нову есенцију, у 
једном развојном и отвореном процесу који дозво-
љава деконструкцију бити знања али не избегава и 
изазове метанарације и метасциентизма. Ако друш-
твене науке и хуманистика обезбеђују пут ка ки-
дању традиционалних научних система и истовре-
мено постулирају тезе дијалектике односа између 
људског и универзума, онда су оне обавезне да ре-
концептуалишу, изван естаблишмента научног ма-
ниризма и антропоцентричне самодопадљивости, 
место и улогу човека у друштву, али и у универзу-
мима који га опкружују. Жестоки и ирационални е-
фекти рецентних реалних стања евидентно емани-
рају: дискурс културне трауме (Sztompka, 2004); де-
вастирајуче производе културе резигнације 
(Forman, 1963); културу страха (Furedi, 1997), кул-
туру ризика (Bek, 2001) културу неповерења 
(Gidens, 2002). То су суштински елементи који пред-
стављају изазов за социологију, науке о култури и 
интелектуалну енергију човечанства у принципу. 
Први неопходан и евидентан процес „револу-
ције“ одвија се кроз обликовање сазнања да култура 
има своју интристичну социјеталну а не само е-
литну димензију, да културна динамика подразу-
мева и контракултурне процесе а не само процесе 
еволуције и процесе културне резистенције. Грче-
вити су покушаји за укључивањем плуралитета у 
контексту репрезентације равноправности култур-
них хабитуса, за постулирањем њиховог синхрониј-

ског разумевања насупрот или упоредо са дијахро-
ниским. На овај се начин енкодира теза да поље кул-
туре може бити предмет интереса не само класич-
них, традиционалних научних и филозофских ди-
циплина (као на пример социолгије културе, психо-
логије културе, етнологије, филозофије културе, 
итд.) већ и да развија сцијентистичке концепте који 
широко отварају врата интердисциплинарности, 
фокусирању на културне фенемене per se, укључи-
вање технологије, медијумске праксе и универзал-
них научних и филозофских парадигми о месту, у-
лози и практици света људи у смислу креације, има-
гинације и померање граница знања и дизајна мате-
ријалног и духовног у самој људској пророди и ње-
говим могућим световима (културне студије, кул-
турна социологија, интеркутурне студије, културна 
географија, трансхуманистичке студије, медијске 
студије и сл.). Логика једнаког означавања банали-
тета свакодневних културалних, животних прак-
тика и демитологизација елитизма или његово 
отварање ка интертекстуалности и интеркултурал-
ности, као један облик кокетерије са реалним пози-
цијама тривијалитета рецентних друштвених фено-
мена, може се разумети као припремање терена за 
продуховљено третирање свакодневнице или „про-
фанизовање“ елитизма.  

Индикативна је, рецимо, тенденција структурно 
функционалитичког концепта да се анализа дина-
мике друштвених система „употпуни“ концептом 
конфликта, рецимо у оквиру конфликтног функци-
онализма Луиса Козера који се темељи на Зимелово 
схфатање конфликта. Такоҕе, коначан је циљ био, 
наравно, заменити ову социолошку теорију оном 
Ралфа Дарендорфа, односно конфликтном теори-
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јом, која произилази из Марксових стајалишта, ра-
дикалне теорије Рајта Милса, феноменолошке тео-
рије Алфреда Шулца, Питера Бергера и Никласа 
Лукмана, теоријом размене Џорџа Хоманса, етноме-
тодологије Харолда Гарфинкела и Дона Зимермана, 
као и из симболичког интеракционизма Ирвинга 
Гофмана (Ritzer, 2005, 2011). 

Дубиозе проузроковане страхом од хоаса, ираци-
оналности и дисхармоније већ су извесно време ра-
зобличене захваљуљући како природним наукама и 
технологији, тако и социо-хуманистичким научним 
перспективама. То је мотивисало велики број тео-
ретичара да разумеју хаос као један виши поредак 
ствари, дисхармонију као неухватљиву и узвишену 
хармоничност а ирационалност као рационалност 
најрафинираније врсте (Dorfles, 1991). Ови се кон-
цепти налазе на путу наше нужности, развојности 
али су и немилосрдно повезани са нашом спосо-
бношћу да будемо знатижељни, слободноумни, и 
отворени ка новим врстама интелектуалности, ду-
ховности, поетичности и естетизираности. Наве-
дени приступ не потстиће компромитовање чиње-
ница живота, њихове социо-онтолошке комплексне 
структуре и динамичност, будући су они синхрониј-
ски и дијахрониски проучавани. Наиме, могућност 
да живот буде схваћен у свој својој холистичкој 
раскоши представља прави ангажовани изазов који 
животу даје смисао. Симболичко, имагинативно и 
стваралчко значење културних форми продукције и 
репродукције стварности са друге стране, такође су 
део реалног живота, будући произилазе из социјал-
ног конструкта визија и стваралаштва оних који су 
подједнако објекти и субјекти социјабилитета, са 
мањом или већом могућношчу за поседовање моћи 
у процесу утицаја над облицима постојења (Аdorno, 

1991). Наравно, „хегемонизам“, у Грамшијевом сми-
слу рећи, овде се подразумева као суштински про-
блем савремене епохе (Đansiro, 1969). 

Нови интелектуални дискурси у себи 
инкорпоришу рационализам и аналитички позити-
визам (у филозофији, социологији, психологији, у 
културним студијима) али се истовремено отварају 
и ка поетици, естетици, метафизичности и фанта-
мазгоричности хуманистички интонираног и креа-
тивног приступа стварима. Наравно, они не 
постижу ове циљеве једнаким успехом као што 
може да се претпостави из њихових амбиција, али 
указују на потребу даншњице да поново синтетише 
сазнања о култури, уметности, технологији и науци 
(Agar, 2007; Бест и Келнер, 1996).  

Метатеоријски, позитивистички или конструк-
тивистички / деконструктивистички интонирани 
социјални наративи и креативни производи хума-
нистике налазе се у стању перманенте тензије са 
онтичким супстратом живота и универзума, са 
друштвеним и антрополошким реалитетом који је 
веома богат у својим садржинским манифестаци-
јама (Marks, 1977; Хонет, 2013). Радикалност овог 
историски генерисаног стања неравноправног 
натјецања између стварног са једне стране и имаги-
нарног, интелигибилног, рационалног, естетског, 
поетичког са друге стране, иманентни је извор 
интелектуалне и уметничке трауме уз конкретне 
консеквенце на реалитет људског мишљења, дело-
вања па и саме егзистенције. Чини се да се фунда-
ментална траума друштва и културе (Sztompka, 
1990, 2004; Smelser, 2004; Alexander, 2004, 2012) 
суштински односи не само на суочавања са изазо-
вима егзистенције или њених промена, односно са 
непознатим, насилним, рискантним (без обзира 
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дали су та стања логичка и прогресивна или дес-
труктивна) већ и у суочавању са траумом еманципа-
ције и разбијању укорењених епистемилошких 
дискурса и са хеуристичким сиромаштвом које није 
у стању да следи полисемичност социокултурних 
амбијената. Померење граница између науке и у-
метности, метајезик, митологизација, кокетерија са 
фантазмагоричним и футуристичким, намеће нам и 
контроверзу произишлу из носталгије за гранд-те-
оријама и утопијама, али нас и упућују ка феноме-
нима савремености која генеришу „моралну па-
нику“ (Tompson, 2003) у оквирима „постмодерне е-
тике“ (Бауман, 2005).  

Такозвано постмодерно и постиндустриско доба, 
само привидно редефинише или редизајнира ову 
контрадикторну структуру значења и деловања. 
Инсистирање на деблокирање и ослобађење људ-
ског постојања и потрага за неким новим модусима 
интелектуалне дезарбитрарне ангажованости као 
и напуштање опсесивне тежње за оригиналним и 
рационалним решењима проблема света у свим ње-
говим сферама, потсмевање са неинвентивном пре-
даношћу великим нарацијама и систематичном 
некритичном игром хибридизације (Бести и Кел-
нер, 1996) историје интелектуалне мисли и умет-
ничке креације, стварање еклектичких облика кул-
турног наслеђа, измишљање традиције (Hobsbawm 
and Ranger, 1983; Giddens, 2002), више су продубили 
него што су релаксирали генерисање трауматичких 
искустава и хуманистичких недоследности 
(Sztompka, 2004; Smelser, 2004; Alexander, 2012). 

Евидентно је, међутим, да су савремени друш-
твени процеси свом својом сложеношћу, хетероге-
ношћу и редундантношћу изобличили визуру мно-

гих софистицираних социоантрополошких фено-
мена као, на пример, ументичку праксу. Историја и 
теорија уметности, естетика, социологија и психо-
логија ументости развили су импозантне концепте 
о уметности и минуциозне вештине за њено истра-
живање. Оваква епистемолошка апаратура омогу-
ћила је стварање озбиљњих матрица теорија и ме-
тодологија које неоспорно потврђују свестраност и 
потентност феномена уметности у контексту свих 
историских димензија друштва (Hauser, 1962). Ипак, 
супростављање есенције и егзистенције форми у-
метничких феномена са другим експлицитним и 
имплицитним облицима друштвене стварности, да-
нас, открива општу тенденцију банализације ствар-
ности а са тим и уметничког стваралаштва. Ово је 
могуће утврдити ако се призна позитивистичко и 
еклатантно идеологизовано и комерцијализовано 
третирање уметности у друштвеном контексту 
савременог доба (Дебор, Адорно, Бодријар, Бирмин-
генска школа). Са друге се стране чини да истражи-
вање уметности, или у вулгарној или у пресцијенти-
зираној варијанти, понавља већ познате концепту-
алне оквире разумевања уметности или нуди инте-
ресантне, али некад превише артифицијелне и пом-
пијеристичке дискурсе чији ларпурлатизам није до-
вољно моћан да следи кризе и промене уметничке 
праксе.  

Сва такозвана „пост“ стања функционирају као 
реминисценција, некад у још бруталнијој верзији, 
карактеристичнa за претходне фазе епохе модерно-
сти, стварајући још плодније тло за неоимперијали-
зам, тероризам, неоконсумеризам, алијенацију са-
кривену иза карнивализма у култури, релативиза-
цију вредности традиционалних култура, не напуш-
тајући контекст њене конзервативне и хегемонске 
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позиције. Радикализам, револуција и утопја шаљу се 
у прошлост у име демократског легализма и дипло-
матије са екстремно нормативним карактеристи-
кама пуним хипокризије а постулираним на темељу 
идеолошких ракурса демократије и људских права. 
Иза њих латентно делује нова бирократија, техно-
кратија, клијентилизам и насиље које се манифе-
стује као „хризантема са оштрином мача“. Виолен-
тна постколонијална и квази глобалистичка логика 
и пракса савремене цивилизације изазива трауме 
којих нисмо увек свесни, и које осећамо као далеке. 
Ова стања производе искуства преко којих се 
распада ткиво колективних идентитета и интегри-
тета са брзином која је застрашујућа и динамиком 
коју често осећамо само на симболичком нивоу на 
коме се трауматична драматика стварно легити-
мише. Многа старо-нова друштвена и хуманистичка 
научна стајалишта и покрети отворили су „пандо-
рину кутију“ разоткривајући неке најконтровер-
зније аспекте „врлог новог света“ (Хаксли). Тако су 
савремене цивилизациске хибридности постули-
рале интригантне дискурсе многобројних и неса-
гледливих последица за позицију човека, поставље-
ног насупрот света технологије и виртуелних суб-
верзивних и страшно „заводљивих“ паралелних 
светова. У овом контексту ипак остаје отворено пи-
тање отсуства холизма и каузалитета као и отсут-
ност рафиниране људскости који су се изгубили у 
рашомонијади дискурса моћи. 

Чак и становишта поборника трансхуманизма 
који покушавају утемељити и развити цео универ-
зум нових путева за поспешивање квалитета људ-
ског живота постулирајући многобројна истражи-
вања и открића везана за биолошко усавршавања 
људи (као могућност дуговечности која не би била 

лишена квалитетног опстанка) нису сасвим свесни 
импликација оваквих подухвата изигравања 
„Бога“ на рачун структуре и система људског соци-
јабилитета и култивисаности која би могла, рецимо, 
да се односи, да се сведе, само на елиту човечанства. 
Могуће је да је рећ о постхуманистичким парадиг-
мама које су ипак остварљивље само у условима у-
топија, или у тежњи ка њима, а не у перманентном 
маршу ка дистопијама у којима ми већ данас жи-
вимо. Трансхуманизам је, рецимо, као то објашња-
вају његови поборници „...интелектуални и кул-
турни покрет који афирмише могућност и пожељ-
ност темељитог побољшања стања човека путем у-
потребе разума, нарочито кроз развијање и омогу-
ћавање широке доступности технологије, како би се 
избегло старење и како би се побољшаале људске 
интелектуалне, физичке и психичке способно-
сти“ (Agar, 2007:12). Како што смо већ споменули, о-
вом привлачном концепту недостаје реалистичка 
димензија: промислити ко управља том технологи-
јом (од дронова до биогенетике и биоинжиње-
ринга), иако је питање о релацији етике и трансху-
манистичке перспективе често постављано, наро-
чито међу критичарима овог покрета.  

Када размишљамо о друштву као о систему чија 
је структура релативно „удобно“ и константно уте-
мељена, од праисторије до данашњице, препознава-
јући одреҕене конвенционалне форме у њиховој 
синхронијској динамици и чинећи напор за афирма-
цијом дијахрoниских испитивања друштвености, 
без обзира на успешност исхода, у сталној смо опа-
сности да успоставимо догматске моделе мишљења 
које утичу на наше деловање као што, са друге 
стране, пракса коју реализујемо у свакидашњим 
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стањима опстанка утиче на нашу способност креа-
тивног, отвореног и свестраног обухватања 
„истине“ о нама у комплексном свету кога стварамо 
и који нас обликује. Меҕутим, та мисао, концепт, без 
или са онтичком суштином, која је, условно речено, 
етаблирана у својој догматичности, са једне стране, 
и у страху од неистине, са друге стране, хаотична и 
ирационална а пуна тежње да буде објективна и ра-
ционална, уноси један потпуни вакуум у свету раз-
личитих могућности али веома сиромашних 
матрица друштвености који се одвијају према пра-
вилима декадентних и редундантних система уте-
мељених на наметљиве и насилне методе којима се 
користе и који користе само друштвеним, глобал-
ним олигархијама или елитама моћи (Mills, 1956). 

Слична нас судбина прати и у не/домишљатости 
да дефинишемо (дали је то уопште потребно?) кул-
туру, социјеталну или елитну (ова подвојеност већ 
асоцира на конвенцију!). Наравно да су културни 
антрополози препознали огроман број универзал-
них вредности у галиматијасу културних модела, 
матрица, образаца, али још увек се држимо правила 
да постоје нека „логична“ објашњена њиховог упо-
редног препознавања. Мања је жеља и тенденција 
да се одговори на питање којим смо путем као чове-
ћанство могли да поҕемо, без обзира на тврдоглаво 
инсистирање неких култура да поседују 
„право“ креирања „ултимативних“ и једино при-
хватљивих метода и форми постојања. Зато се 
ваљда догодила „Вавилонска кула“ измеҕу „цивили-
зације“ и „примитивизма“ (Levi-Stros, 1978). После 
толико векова, уметност истраживања у науци, у-
метности и филозофији, као да се налази у „слепој 
уличици“ маниристичке репродукције старих, иако 
можда недовршених концепата. Као у некој мање 

вредној постмодерној архитектури, орнамент и де-
таљ постају важнији од саме стабилности, разигра-
ности, елеганције и свеукупне динамике и целови-
тости објекта/субјекта. 

 Тако је тежња постмодерних теорија да пу-
тем деконструкције мобилишу и стимулишу ново 
читање света, човека, историје и живота, да саздају 
нове хибриде значења и да започну игру вредно-
сног релативизма, проузроковала „друштво спекта-
кла“ (Дебор) и нову врсту „воље за моћ“ (Ниче). Ко-
начни је резултат латентан и „срамежљиви“ come 
back великим и систематским наративима који су се 
задржали, макар и у траговима, у новим урбаним и 
глобалним митовима, као што, у ствари, никад нису 
стварно напустили и традицију референтности ан-
тичких митологија. 

Епистемолошка апаратура је, рецимо, радила на 
замену теза детерминаната друштвене и културне 
динамике. Тако је основни параметар анализе скре-
тао од класног принципа ка етничком и расном и 
обрнуто, од социјалног ка родовом, од локалног ка 
глобалном и тд. Елитна култура је једном прогла-
шена „скоројевичком“ а масовна и популарна кул-
тура „истинитом“ или се померају, односно бришу 
границе између ова два феномена али се не мењају 
суштински и епистеме, нити симболичка значења 
њихове суштине. Субкултуре су показ диференција-
ције али и извор конфликаата који проузрокују кон-
тракултуре без неопходног метазначења и лишене 
револуционарне снаге. Претставници Бирминген-
ске школе (културне студије, Хол, Вилијамс) су суп-
тилно, темељито и луцидно истраживали масовну 
културу као доминатну културу у доба глобализа-
ције, исто као што су претставнии Франкфуртске 
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школе критичке теорије друштва указивали на кон-
троверзне последице овог феномена (Адорно, Хор-
кхајмер). 

У уметности је поново доминантна тежња ка 
ангажованом (мање потентном него у „златно 
доба“ авангарде!) а лепо, ма шта то данас значило, 
добија пежоративан призвук. Фантазмагорија јесте, 
још увек, необично важна, нарочито уз помoћ техно-
логије/дигитализације, али њен је контекст веома 
често на нивоу „симулације и симулакрума“ (Бодри-
јар, 2001). Чини се да смо заборавили или сасвим за-
поставили став Бенјамина да уметност поседује свој 
сопствени микрокосмос (Benjamin, 1982) или Хаусе-
рово становиште да се тоталитет живот понавља 
само у уметности (Hauser, 1962). Институције кул-
туре и уметности, чија је друштвена релевантност, 
макар привидно, препозната и потенцирана, ипак 
су само комерцијализовани, политички утилитаран 
„привезак“ ауторитета/власти или су ремини-
сценца умишљене грађанске самосвести и ангажо-
ваности. Сабласт неолиберализма, ако постоји и 
сабласт марксизма како то каже Дерида?! (Дерида, 
2004), и култура капитализма (Bell, 1978) у савреме-
ном добу нису суштински помогли развоју човечан-
ста, већ га систематски девалвишу, као што дева-
стирају универзум који је наше природно станиште. 
Веома је, међутим, очигледно, да постоје наглашене 
прекретничке тежње ка радикализацији друштвене 
мисли и субверзивном преиспитивању, колико ово 
било засташујуче и туробно, целокупне идеје онто-
лошког, гносеолошког, етичког, естетичког и 
антрополошког дискурса постојања живота у уни-
верзуму.  
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ПОЛИТИЧКИОТ ИЗРАЗ ВО ТЕАТАРОТ 
(КРАЈ НА XX – ПОЧЕТОК НА XXI ВЕК) 

Мишел Павловски 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија 

Апстракт: Текстот ги избегнува „класичните“ теми 
кога станува збор за политичкиот театар, како што се 
епскиот/дијалектичкиот театар на Брехт, теориите за 
политичкиот театар на Ервин Пискатор или 
антифашистичката и авангардно творештво на Питер 
Вајс со Марат Сад и Естетиката на отпорот. Па дури и 
Всеволод Мејерхољд со неговите повици за 
револуција во театарот и со експериментите со 
театарски дејствија и со режијата на „Мистерија буф“, 
овенчана со славата на првата советска претстава не 
е предмет на нашиот денешен интерес. И многу други 
автори, режисери и теоретичари од 20. век кои на овој 
или оној начин зборувале или работеле на темата која 
најшироко ја нарекуваме политички театар. Наместо 
тоа, во текстот се задржуваме на општите определби 
за тоа што е политички театар, како и на пројавите на 
овој вид театар на македонска сцена 

Клучни зборови: политика, театар, дискурс, 
перформанс, ангажираност 

Што значи „политички театар“ денес? Пов-
рзувањето на овие два поима може да идентифи-
кува контекст на културна разлика, можеби дури и 
бинарна опозиција: политичкиот театар не е исто 

што и „обичниот“ театар зашто прикажува разли-
чен вид на релација со нешто друго освен со самиот 
себе: „политиката“. И уште: што е „политика“? Воо-
бичаено, поимот политика се однесува на систе-
мите на управување, процесите со кои се менуваат 
ваквите системи и природата на социјалното учес-
тво во тие промени; односите меѓу тие системи на 
владеење, соработката и конкуренцијата, мирот и 
војната; поединците, партиите и идеите кои ги од-
ржуваат, развиваат, бранат и субверзираат владите 
и идеолошките формации со кои се одржува нив-
ната моќ. 

Да се идентификува театарот како „поли-
тички“ значи, од една страна, да се дефинира одре-
ден вид драма, а од друга страна, да се сугерира од-
редено поврзување помеѓу театарот и политиката: 
преку дејноста на политичкиот театар се пов-
рзуваат меѓу себе две дејности нa човековото искус-
тво, вообичаено различни меѓу себе. 

Па така, театарот може да биде „политички“ без 
да биде „политички театар“, во смисла дека претс-
тавата може да претставува политички работи или 
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да се осврнува на политичките прашања, на ист на-
чин како што претставата може да говори за љубов, 
старост, сиромаштија или лудило. Тука се претпос-
тавува дека претставата ја извршува таа репрезен-
тација на политиката на објективен начин, без да 
зазема страна. Што сметам дека е тешко, речиси не-
возможно. Бидејќи политиката значи да се прават 
избори, да се заземаат страни и да се бранат ста-
вови. Патем речено, токму поради ваквиот однос на 
театарот и политиката, чинам, се појавува фразата 
„секој театар е политички“. Значи не. Секој театар 
не е политички. Политички театар е оној кој брани 
став.  

Доколку политичкиот театар се разбере како те-
атар кој е ангажиран во поинаков вид односи со по-
литиката, тоа повлекува дека театарот станува / 
застанува на линија на одредена политичка група, 
кауза, идеологија и нуди артикулирана опозиција 
на друга политичка група, кауза, идеологија. 
(Holderness 1992, p. 2) 

Во таа смисла, дефиниција на поимот политички 
театар е дека станува збор за „поим кој означува 
театар што се користи за политички цели, обично 
како дел од кампања или движење, понекогаш како 
дел од работата на политичката партија. Во најши-
рока смисла, терминот може да има широка при-
мена, од театар во заедницата до подигнување на 
свеста од страна на групи со специфичен идентитет, 
како што се движењата за правата на жените, афро-
американците или ЛГБТ заедницата. Неговата 
употреба е често непрецизна, преклопувајќи се со 
други термини како алтернативен, герила или ра-
дикален театар.“ (Chambers 2002, 613) Секако, гра-

ницата е доволно порозна и замаглена. Трите тер-
мина, во практиката, се преклопуваат, понекогаш 
поистоветуваат. 

Тоа преклопување се препознава и во трите, по-
веќе или помалку, прифатени определби на алтер-
нативниот, герила и радикалниот театар. Во таа 
смисла, алтернативниот театар се гледа како „се-
рија театарски идеи кои се спротивставуваат на 
мејнстримот, кој дотогаш вклучуваше субвенцио-
ниран театар што некогаш беше алтернатива на ко-
мерцијалниот театар. [...] Општо, терминот се при-
менува за секоја театарска практика која нуди вред-
ности наспроти оние на доминантната драма. 
Обично политички, како и естетски инспири-
ран.“ (Chambers 2002, pp. 19–20) 

Лаконски, герила театарот се дефинира како 
„форма на политички театар кој обично се изведува 
на отворено и носи силна порака“, (Chambers 2002, 
p. 333), што му овозможува да биде подмножество
на алтернативниот театар, но и да се разликуива од 
него.  

Конечно, карактеристиките на радикалниот те-
атар се дека тој „се стреми да претстави критичка 
перспектива на актуелниот социјален поредок. Има 
за цел да ги разоткрие структурите на моќ и да по-
каже како тие продираат во секојдневниот живот, 
ограничувајќи ги можностите за самореализација и 
социјални промени; ги испитува идеализациите и 
рационализациите што го оправдуваат актуелниот 
поредок; ја истражува динамиката на социјалните 
промени и ги предизвикува институциите и прак-
тиките на конвенционалниот театар.“ (Murdock 
2016, pp. 151–152) 
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Јасно е: определбите се доволно широки. Во едно 
најопшто читање, и герилата може да биде алтерна-
тивен театар, или подмножество на радикалниот, 
алтернативниот театар може во себе да содржи ра-
дикален или герила, радикалниот може да биде ал-
тернативен итн.  

Како и секој обид да се теоретизира театарот (па 
и секоја уметничка активност воопшто), со теорет-
ските термини ќе оперираме внимателно, тие се во 
голема мерка условни, впрочем како и составните 
делови на синтагмата политички театар. Театарот, 
по својата природа е условен. Политиката, пак, од 
една страна, си поигрува со условностите, на при-
мер, кога станува збор за толкувањето на успеш-
носта на предизборните ветувања, а од друга 
страна, ги конструира условите за настанувањето 
на театарот - и општествените и, што е поважно, во 
најголем број случаи - економско финансиските. На 
тој начин, во помала или поголема мерка, таа, поли-
тиката жестоко го контролира најголемиот дел од 
театарската продукција во една култура.  

Тука доаѓаме до ставот на R. G. Davis кој, параф-
разирајќи го Брехт, вели дека за уметноста постои 
само еден начин да не биде политичка, а тоа е да ги 
поддржува силите кои се на власт цит. сп. (Carlson 
1997, 188)  

Дистинкција: Дејвис е де факто основач на San 
Francisco Mime Troupe, како и автор на текстот 
"Guerrila Theatre" (Davis 1966), практично, мани-
фест на герила театарот. 

Би сакал за момент да се задржам на една карак-
теристика на македонскиот политички театар. Чи-
нам, во најголем дел, барем кога станува збор за 
официјалните театри, па и неформалните групи, 

македонскиот политички театар не проблемати-
зира, не е свртен кон внатре, туку кон надвор. Што 
сакам да кажам. Значајно место во проблематиката 
со која се занимава македонскиот политички теа-
тар е дискусијата за односите со Европа, за иденти-
тетот, во смисла, за докажување на сопствениот 
идентитет кон надворешните оспорувачи. Убав 
пример за тоа е творештвото на Плевнеш и претс-
тавите правени според негови драми. Почна со Ери-
гон 

Холдернес, пред речиси триесет години, напом-
нува дека крупните идеолошки, геополитички и ге-
остратешки промени во светот, како што е рас-
паѓањето на бинарната идеолошка поделба, 
паѓањето на Берлинскиот ѕид, германското обеди-
нување, не можат а да не влијаат и на терминот по-
литички театар, како и на неговиот теоретски 
концепт. (Holderness 1992, p. 2) Тоа влијание се 
пројавува во појавата на нови форми, интереси и 
теми, па и методи на политичкиот театар. На тоа би 
сакале да се задржиме понатаму.  

Благодарение на Лејман (Lehmann 2006), совре-
мениот театар се нарекува постдраматски театар, 
односно, според интерпретацијата на истиот автор, 
станува збор за постбрехтовски театар кој „е театар 
кој знае дека е влијаен од барањата и прашањата 
втемелени во работата на Брехт, но не може повеќе 
да ги прифати брехтовите одговори.“ (Lehmann 
2006, p. 27) Уште повеќе, Брехт станува своевидна 
пречка во втората половина на 20. век, се разбира, 
од денешен аспект. „Концентрирањето на рацио-
налноста, на брехтовската дистанца меѓу прикажу-
вањето и прикажаното, репрезентираното и начи-
нот на репрезентација, signifiant и signifié, донесе се-
миолошка продуктивност, но и чудно слепило. Барт 
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не можеше да ја ‚види‘ целата линија на новиот теа-
тар [...] од Арто и Гротовски до The Living Theatre и 
Роберт Вилсон, наспроти фактот дека неговите се-
миотички рефлексии [...] имаат огромна вредност 
за описот имено на овој и ваков театар. Брехт стана 
(перцептивен) блок за Барт.“ (Lehmann 2006, p. 30) 
Денешниот театар, во таа смисла и денешниот по-
литички театар, ги напушта политичкиот стил, тен-
денцијата на догматизирање и нагласувањето на 
рационалното од брехтовскиот театар, се наоѓа во 
времето по авторитетното важење на театарската 
концепција на Брехт. Тој и таков театар повеќе не е 
ориентиран на фабулата туку е театар на состојби и 
динамични сценски конструкции, со нагласена тен-
денција публиката да се вклучи во претставата. На 
пример, во „Турбофолк“ во режија на Оливер Фрљиќ 
на Стериино позорје, во одредеени сцени, актерите 
директно се обраќаат не на публиката, туку на кон-
кретен гледач. Значи не станува збор за „вклучу-
вање“ на гледачите кое е актуелно уште од дваесет-
тите години на минатиот век. Таму, публиката тре-
баше да се вклучи во претставата со цел пораката да 
биде „точно“ интерпретирана, „сфатена“ на начин 
за кој авторот/режисерот смета дека треба да се 
сфати. Тука, публиката не е „културен идиот“, таа 
станува рамноправен интерпретатор на текстот на 
претставата. Или како што вели Сас, ако фокусот во 
20. век на политичкиот театар (па и во театарот во-
општо) беше на режисерот (или, понекогаш, на ко-
лективниот режисер), денес, политичкиот театар е 
насочен кон публиката. Тоа е една карактеристика 
на лајмановиот постбрехтовски театар.  

Кога станува збор за вклучување на публиката, 
морам да се навратам на еден период од историјата 

на македонскиот театар кој ми е многу мил. На пар-
тизанските едночинки кои Владо Малески, Блаже 
Конески ги пишувале и поставувале на ослободе-
ните територии. Значи на ослободените територии 
се изведувале едночинки кои per se биле политички 
театар. Или, најдиректна пропаганда. Фабулата 
била едноставна. Конфликт меѓу бугарскиот, гер-
манскиот или албанскиот окупатор и партизаните. 
Се разбира, партизаните победувале. Верувам по-
ради времето, а не поради умешноста на изведува-
чите, театарската условност толку се бришела, што 
често се случувало некој од гледачите-партизани 
(се разбира, вооружени) да посегне по оружјето за 
да се пресмета со окупаторот. Затоа имало посебни 
редари. Ги варделе актерите.  

Втора значајна одлика на политичкиот театар 
по 1991, или, одлика на тенденциите на политич-
киот театар во 21. век е поместување на фокусот, на 
темите и мотивите. Доколку политичкиот театар во 
втората половина на 20. век се поврзуваше, главно, 
со алтернативни, лево ориентирани, неформални 
групи, денес од политичкиот театар или политизи-
рани театрализирани форми не се откажуваат и 
групациите кои ги поимаме како припадници на 
десниот центар или десното крило. Па така, имаме 
Occupy Wall Street, NYC Protest for World Revolution, 
но имаме и Tea Party. 

Новите интереси за кои зборувавме ги вклучу-
ваат и прашањата за телото, феминизмот, а во тие 
рамки и Post-human performance. Накратко, постхју-
ман означува хибридна фигура која се карактери-
зира со спојувањето на човекот/жената и машината. 
Авторите од 1990-тите сметаа дека постхуман он-
тологијата вклучува дисперзија на информации и 
свест преку cybernetics. Современите дискурси на 
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постхуманизмот се однесуваат на децентрирање на 
класичните поими за човекот, нудејќи обновен наг-
ласок на релациите и коеволуцијата. Постхуманис-
тичкиот дискурс се центрира на критика на либе-
ралниот хуманизам: Така, постхуманистичкиот 
перформанс може да се дефинира како критична 
(оксиморонска) рамка што се спротивставува на се-
кое тврдење дека на post-human не му треба орган-
ското тело или дека тоа тело може да го надмине. 
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МУЗИКАТА КАКО ОДРАЗ НА КУЛТУРАТА НА ЖИВЕЕЊЕ
ВО ЕДНО ПОДНЕБЈЕ

Александра Кузман 
Институт за фолклор, Скопје, Македонија 

Апстракт: Трудот зборува за потребата на човекот за 
комуникација, поврзување и разбирање со друг чо-
век, која покрај официјалниот говорен јазик, отвора и 
прави место за музиката да биде универзален јазик 
што ги поврзува различните народи. Акцент ќе биде 
ставен на градската музичка култура, поточно чал-
гиската староградска музика. Ќе се разгледа праша-
њето, дали музиката како дел од културата на едно 
поднебје се појавува како уметнички порив за дока-
жување на сопствениот идентитет, или идејата за 
постоење на идентитет поттикнува појава на одреден 
музички стил, односно, кој на кого е храна: 
идентитетот на културата или културата на иденти-
тетот. Ќе се направи паралела помеѓу тоа како и колку 
една песна може да биде симбол за идентитетот на 
еден музички стил, колку тој музички стил може да го 
претставува идентитетот на еден народ, колку 
културата на еден народ е дел од големиот синџир на 
култури низ светот и ја дополнува таа културна мапа 
во светски рамки. 

Клучни зборови: Идентитет, култура, музички жанр, 
чалгиска староградска музика, музичка група 

Човекот како живо битие има потреба од 
комуникација, поврзување и разбирање со друг 
човек. Тој како единка и како дел од големата 
целина формира свој сопствен идентитет кој е 
показател на некаква припадност, припадност кон 
одредена заедница, кон некое општество, кон 
некакви идеали. Потребата од докажување на сопс-
твениот идентитет често е силно изразена кога се 
чувствува привиден или реален страв од загро-
зување на истиот. Дали е можеби тоа индиви-
дуалното чувство на поединецот или одреден 
народ кое укажува на самосебе-непризнавањето на 
сопствениот идентитет? Дали можеби тоа е чисто 
инстинктивна потреба да се обележи сопствената 
територија? Чија е оваа песна, чија е оваа музика, 
чиј е овој народ, чија е оваа територија, на кого ги 
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одговараме сите тие прашања, за кого се важни? Кој 
е тој толку важен кому треба да се докаже нечиј 
идентитет? Дали можеби тоа е само чиста потреба 
од зачувување на сопствениот идентитет преку 
негување на традиционалните форми на живеење и 
изразување, потреба од незаборавање на сопс-
твените корени, потреба за неигнорирање на 
постоењето на сопственото културно јадро. Или 
можеби, едноставно, тоа е потребата да се покажат 
различностите помеѓу луѓето, народите, умешнос-
тите, успесите, и која е само некаква иницијална 
каписла за себе-напредување, и како поединец, и 
како народ. Разликите постојат, не може да се 
негираат. Може да се умртват, присилно да се 
поништат, или присилно да се наметнат од туѓи 
културни обрасци, туѓи културни системи. Со 
самата потреба за докажување на некаква своина, 
се истакнува токму тоа, дека тоа не е своина, а има 
потреба од некоја причина да стане своина. Со 
самото навлегување во дебатата дека некоја 
територија е своина на друга територија, автоматс-
ки се искажува/признава поделеноста и неприпад-
носта една под друга. И тука нема крај, освен ако 
помоќниот не надвладее, или не се разберат 
разликите, па да се остави идентитетот да биде сам 
за себе, својствен за една територија, недопрен од 
различноста на идентитетот од другата територија. 
Разлики како разлики, може да се води борба 
поради нив, а може и само да се прифатат и да 
суштествуваат како една кохезивна целина. Ако би 
зборувале за кохезивноста и надминувањето на тие 
разлики, може да се спомне мислењето на Lafon-
taine кое го наведува Цветанова дека надми-
нувањето на границите може да стане позитивно 
човечко искуство кога станува збор за културни и 

духовни граници, и се работи за тоа сопствената 
култура да се измери во однос на некоја друга, 
сопствениот културен идентитет да се конфрон-
тира со некоја друга култура притоа збогатувајќи се 
(Lafontaine, 1990:3)“ (Цветанова, 2007 : 33). 

Музиката како неодвоив дел од културното 
јадро на една држава и како плод на личното 
изразување на поединецот, а воедно и на народот 
или нацијата на која припаѓа тој поединец, уште од 
дамнина постанала универзален јазик преку кој тој 
поединец или таа нација комуницираат со другите. 
И покрај тоа што секој народ создава своја култура, 
живеејќи според свои начела формирајќи општес-
тво, и општејќи меѓу себе преку официјалниот 
говорен јазик, сепак музиката е таа што продира 
длабоко во секоја клетка на секоја индивидуа на 
планетата Земја. Музиката е таа што ги поврзува 
различните народи, што изнудува разбирање и 
прифаќање на многуте алки кои го сочинуваат 
синџирот на различните култури во светот. 

Се поставува прашањето дали музиката како дел 
од културата на едно поднебје се појавува како 
уметнички порив за докажување на сопствениот 
идентитет, или идејата за постоење на идентитет 
поттикнува појава на одреден музички стил? Тоа е 
тој магичен круг, круг на меѓусебни влијанија, што 
води кон она познатото прашање што е постаро: 
јајцето или кокошката? Всушност, кој на кого е 
храна: идентитетот на културата; или културата на 
идентитетот? Можеби некогаш музиката и не 
претставувала средство за докажување на иденти-
тетот на еден народ, но можеби и не било тоа дел од 
сфаќањето на тој народ дека може воопшто да се 
употреби како средство за докажување. Но, кога 
станува збор за Р. Македонија, може да се каже дека 
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во еден период тоа веќе станува пракса гледано од 
политички аспект. Тоа е периодот на транзицијата, 
преминот од еден во друг период, во кој се појавува 
потребата од зацврстување на идентитетот на 
државата. Во процесот на тоа зацврстување и 
докажување, музиката како нешто што не може 
никој да го негира, одигрува голема улога. Со 
самото враќање кон корените, кон она изворното, 
од музички аспект гледано, се докажува дека секој 
народ има своја традиција, свој фолклор кој е 
создаван и негуван со векови од неговите предци. 
На таков начин тој народ или нација го зачувува и 
го докажува постоењето на идентитетот, дали е тоа 
музичкиот или е тоа идентитетот на државата 
гледано од историски и политички аспект. 
Музиката, всушност, претставува значајна алатка за 
подигнување на свеста на поединецот, но и на 
народот кој живее и припаѓа на одредени 
географски граници, просторот кој го чувствува 
како свој, просторот за кој се грижи и го почитува. 

Музичкиот стил или жанр е одраз на едно време, 
одраз на начинот на живот на едно поднебје 
изграден врз сфаќањата, размислувањата, ставови-
те кон животот, односно светогледот на луѓето од 
тоа време, одраз на креативноста на поединци. Ако 
се земе како пример градската музичка култура во 
Македонија, како дел од урбаноста и урбаниот 
начин на живот, поконкретно староградската 
чалгиска музика, слободно може да се каже дека таа 
претставува идентитетски симбол на културата на 
живеење во градските средини. Поради тоа што 
Македонија била крстопат на различни култури, 
пред сè веќе присутната византиска култура, потоа 
источната ориентална култура и на крај западната, 
тоа придонесло овој музички жанр, таканаречен 

староградска чалгиска музика, да биде спој на 
локални музички елементи со надворешни. Тука се 
појавува прашањето, дали таа музика која што е 
производ на локални и надворешни елементи, 
односно локални елементи споени со надворешни 
(културни) музички влијанија, е репрезентативен 
пример, односно доволно силен симбол за 
идентитетот на музичката култура на жителите на 
некој град? Дали, и покрај тоа што е мешавина на 
различни музички влијанија, оваа чалгиска музика 
претставува засебен специфичен идентитет?  

Всушност, и покрај тоа што овој музички стил на 
некој начин е спој на сите тие елементи, сепак тоа е 
автентичен стил за урбаните средини во 
македонското музичко поднебје, бидејќи сепак, 
таквиот начин на музицирање не може да се сретне 
на друго место. Секогаш кога ќе се слушне некоја 
песна од овој музички жанр, точно може да се каже 
дека тоа е нешто градско, кое ретко може да се чуе 
во некоја рурална средина. Руралната средина, се 
разбира, има свој специфичен музички живот со 
поинаква тематика, со различни инструменти и 
различен начин на изведба од оној во градските 
средини. 

Ниту една прослава во градските средини не 
може да помине без музика. Музиката е неодвоив 
дел од секојдневието на жителите во градските 
средини и во вечерните часови во различните 
ресторани и кафеани. Различни песни се слушаат во 
овие вечерни часови, песни кои се идентитетски 
симбол на овој староградски чалгиски стил. Гледа-
но од музички аспект, самата изведба на песната, 
инструментите со кои е придружувана, стилот на 
музицирање се доволни показатели за одреден 
музички стил. Покрај тоа, овие песни, поради тоа 
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што во нив се опеани најразлични случки од 
секојдневниот живот поврзани со најразличните 
семејни драми, заљубувања, недозволени љубови, 
трагични ситуации итн, во времето во кое се 
создадени, 19 век, претставувале еден вид медиум 
преку кој се пренесувале и дознавале приказните за 
старите познати градски семејства. И денес, овие 
песни се сведоци за животот во урбаните средини 
во минатото, бидејќи сè уште успеале да се задржат 
и да се пеат и покрај тоа што се случиле одредени 
промени во инструментариумот, а со тоа и во 
начинот на изведба. 

Но, има песни кои едноставно тежнеат кон 
постојано менување и попримање на надворешни 
елементи. Некогаш настануваат промени во текс-
тот, во зависност од местото каде се изведуваат, 
некогаш настануваат мелодиски промени, некогаш 
промени во самата изведба. Во бугарскиот докумен-
тарен филм „Чија е оваа песна“ на режисерката 
Адела Пеева, станува збор за песната „Ој, ти Пацо 
Дреновчанке“ (прилепска верзија), или „Тетовско 
јаболче“ (тетовска верзија), која што има и многу 
други верзии, турска, бугарска, грчка, албанска, 
српска, босанска верзија. Првата снимка потекнува 
од 1900 година, изведена на турски јазик од Avedis, 
дванаесетгодишно момче од Ерменија, од страна на 
етнологот и археолог, Felix von Luschan и неговата 
жена Emma, во Зенцирли, село во турската област 
Аинтаб (денешен Газиантеп, Југоисточна Турција) 
на отоманскиот имот и санчак Халеб (денешен 
Алепо, Северна Сирија). (cf. Klebe, 2004, 87pp.).1 
Според она што го тврдат и музички образованите 
и тие што не се музички образовани од различните 
земји во кои таа песна се пее, дека е нивна, може да 
се каже дека оваа песна има многу идентитети. Оваа 

песна е како камелеон, се прилагодува на секое 
поднебје, попримајќи ги сите локални музички 
карактеристики од културната средина во која се 
изведува и до тој степен е прифатена што сите 
цврсто веруваат дека идентитетот на таа песна е 
апсолутно познат и припаѓа токму на таа културна 
средина во која се изведува. Како што ќе рече 
Цветанова, идентитетот не е даден еднаш за 
секогаш. Тој се гради и формира во текот на целото 
постоење. А тој процес на формирање, менување и 
урамнотежување, се дефинира од страна на 
мноштвото внатрешни и надворешни влијанија, од 
што произлегува неговата посебност и уникатност 
(Цветанова, 2007 : 35 - 37). 

Музичарите поединци, кои секој на свој начин 
придонесуваат кон негување, понекогаш и заживу-
вање на некој музички жанр како дел од тради-
цијата и музичкиот фолклор, живеат како еден вид 
мали заедници во форма на музички групи и секој 
од членовите доаѓа до создавање и спознавање на 
сопствениот личен идентитет како поединец, а 
потоа и до создавање на музичкиот идентитет на 
самата музичка група на која припаѓаат. Секогаш 
има по нешто автентично и специфично според кое 
е препознатлива некоја музичка група, вклучувајќи 
ги и личните музички способности на членовите, 
како и нивните комуникациски и социјални 
способности: дали тоа ќе биде специфичниот вокал 
во групата; дали специфичните аранжмани на 
песните; спојот на инструментите во тој состав; 
наметливиот виртуозитет на некој од членовите; 
дали има „шоумен“ меѓу членовите којшто секогаш 
е задолжен за постигнување на добра атмосфера и 
комуникација помеѓу публиката и музичарите итн. 
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Музиката е секогаш врзана со познати музички 
имиња, нејзини создатели или оние што ја репро-
дуцираат. Секогаш кога ќе се спомне некое музичко 
име, се врзува со одреден стил на музика, без 
разлика дали станува збор за автор или изведувач. 
Секој од нив со нешто се истакнал, дали со својата 
креативност, дали со својата виртуозност и веш-
тина, и така на некој начин постанува идентитетски 
симбол за некој одреден музички жанр. Ако се 
спомне Климе Садило, веднаш се врзува за 
охридската староградска чалгиска музика; кога ќе 
се спомне Пеце Атанасовски, се врзува со изворната 
македонска музика, особено со инструментот гајда; 
Вања Лазарова, се врзува со македонска народна 
изворна музика; Драган Даутовски, се врзува со 
почетокот на процесот на музичката етноренесанса 
како што ја нарекува Стојкова (Стојкова – 
Серафимовска, 2014 : 206); Тони Китановски – 
претставник на џез музиката кај нас; Калиопи 
Букле позната како кралица на македонската поп 
музика; Есма Реџепова – кралица на ромската 
музика итн. 

Може да се заклучи дека, музиката секогаш е 
најприсутното нешто со кое човекот комуницира 
покрај официјалниот говорен јазик, а кој колку ќе ја 
смета или нема да ја смета за средство со кое може 
да докажува некаков идентитет, тоа е 
индивидуално. Секоја култура има свое богатство, 
има што да понуди и што да докажува. Музичкиот 

фолклор секако дека е значаен елемент за разби-
рањето на идентитетот на народот кој грижливо со 
векови го гради, создава и негува, придонесувајќи 
кон зголемувањето на фолклорната колективна 
меморија. Поединците кои ќе се истакнат како 
значајни за негувањето на музичката традиција, 
постануваат препознатливи идентитетски симболи 
за одреден музички стил, музичкиот стил 
претставува идентитетски симбол за културата на 
едно поднебје на еден народ, а културата на еден 
народ е дел од големиот синџир на различните 
култури низ светот и ја дополнува таа културна 
мапа во светски рамки.   
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Abstract: The Anti-governmental movements that emer-
ged in Macedonia in 2015 are considered to be the big-
gest Collective Action witnessed in the short history of 
the independent country. In particular, there are two 
major strands behind the wave of contention, namely: 
Gragjanite za Makedonija and #Protestiram movement.  
In this paper we aim to understand and present the col-
lective identity frames and the organization of the two 
initiatives as outlined by the differences and similarities 
between them in time of a piercing reshuffling of the 
political landscape. As in both of the movements social 
media played a crucial role in the process of dissemina-
tion of information  in additon to the general inights, we 
examine the digital material accumulated from the re-
spective websites, Facebook and Twitter accounts along 
the process of the Public sphere reshaping. Accordingly, 
the major element we focus on is the dynamism of the 
collective identity frames in time of critical juncture.  
Along the same lines we account for  the ideology of the 
movement, key players, target of the movement, type of 

change aimed for, communication strategy, slogans and 
symbols.  
  
Keywords: Collective identity frames, Hybrid Civil Society 
organizations, Social movements, Social Media, Macedo-
nia, Political crisis 

 
I. INTRODUCTION 

 
In the past five years the frequency of protests has 

significantly increased in Republic of Macedonia. While 
the ‘protest scene’ was dominated by specific issue-
centered initiatives (e.g. protest against the new abor-
tion law, against police brutality, against government 
project ‘Skopje 2014’ for reconstruction of Skopje city 
center etc.), in the beginning of 2015 the emergence of 
unprecedented wave of anti-government movements 
has captured the interest of domestic and international 
public. In particular, there are two major strands be-
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hind the wave of contention: Gragjanite za Makedonija 
and #Protestiram movement. The anti-governmental 
movements that emerged in Macedonia in 2015 are 
considered to be the biggest Collective Action wit- 
 
nessed in the short history of the independent country.  

This paper adopts a dynamic perspective on the vi-
tality of civil society organizations within complex and 
changing opportunity structures (Tarrow 2011).  This 
“fluidity in the movement of organizations across the 
complex landscape of civil society and the periodic 
changes in the polity […] generates many hybrid forms” 
(Hasenfeld and Gidron 2005, p. 102). 

II. LITERATURE REVIEW AND RESEARCH QUESTION

The literature on civil society has been dealing ex-
tensively with the hybridization of organizations 
(Minkoff 2002, Hasenfeld and Gidron 2005). Hybrid 
organizations perform multiple purposes, promote 
social values and identity, provide services and engage 
in political activities. Moreover, these organizations 
are a “deliberate mix of organizational forms bor-
rowed by from volunteer-run associations, social 
movements and non-profit service organizations” 
(Hasenfeld and Gidron 2005, p.98).  

In this paper we are interested to understand how 
the changing political landscape shaped the organiza-
tional responses of two key social movement organiza-
tions which dominantly organized the anti-govern-
ment ‘protest scene’ in Macedonia. More precisely, the 
concrete question of interest is: 
• How the two key civil society actors changed in

terms of their organizations and collective identity
frames during critical juncture?

To answer this question we map and compare the 
core characteristics of the collective identity frames of 
the movements and account on the different trajecto-
ries they have embarked upon. By shedding a light 

 upon these puzzles we hope that we would contribute 
to the understanding of the effects of external political 
reshuffling for the identity of civil society organiza-
tions.  

A. Emergence of key social movement organizations 
during ‘political crisis’ 

For critical juncture we take the period from the 
beginning of the crisis in February 2015 until the end 
of August 2015 when the opposition party Social Dem-
ocratic Alliance of Republic of Macedonia [SDSM] 
stepped outside of the coalition Gragjanite za Make-
donija.The anti-governmental protests were mobilized 
as a result of tapes releases, popularly known as the 
“bombs”, by the opposition party. Since February 2015, 
conversations between members of government 
or/and leading actors in the party in power were con-
tinuously released. This marked the beginning of the 
“political crisis” in Macedonia.  

The tapes were presented as a proof for mass wire-
tapping of over 20 000 citizens by the Government of 
VMRO DPMNE which is in power since 2006. The tapes 
reveal wide scope of antidemocratic practices, ranging 
from electoral frauds, abuse of duty and office, abuse 
of justice system and state and private media, corrup-
tive practices (bribe-taking, violation of investigation 
proceedings, clientelism) and among other, purposeful 
covering up of the murder of young Martin Neshkoski 
in 2011. After the release of new “bombs” spontaneous 
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assemblies of citizens who demanded resignation of 
the Government and democratization of institutions 
would occur in front of public institutions buildings 
(Government, Public Prosecution Office, the building of  
 
the Macedonian State Television, the Parliament etc.). 

The two most significant social movement organi-
zations were Gragjanite za Makedonija and the #pro-
testiram movement. The platform called #protestiram 
emerged with similar repertoire of rituals, tactics and 
slogans as the movement Against Police Brutality 
(2011), calling for justice in the case of Martin Neshko-
ski and voicing dissent against undemocratic practices 
of the Macedonian Government. Activists and support-
ers of the #protestiram movement gathered every day 
at 18:00 pm to march a route that passed in front of 
the key public institutions, demanding justice, resigna-
tion of the governing party, responsibility and democ-
ratization. The #protestiram movement was organized 
and supported by members of Leftist Movement Soli-
darnost, CSOs representatives, Helsinki Committee, 
Student Plenum members, independent journalists 
and citizens.  

On the 17th of May, the opposition leadership 
called for mass anti-government rally, which was sup-
ported by a broad coalition of NGOs, informal groups, 
civil society leaders, journalists and citizens gathered 
under the name “Gragjanite za Makedonija” [Citizens 
for Macedonia]. The coalition Citizens for Macedonia 
comprised of the major opposition party SDSM, other 
parties in opposition, Open Society Foundation Mace-
donia, numerous NGOs, citizen groups and communi-
ties who signed a joint declaration.  

On the May of 17th, more than 60 000 people gath-
ered in front of the government building in the capital 

Skopje to demand resignation. The rally was supported 
by citizens and actors who participated in protest 
events organized by #protestiram, as well as by stu-
dents. This was the point in time when the different 
stands of contention united. The coalition Citizents for 
Macedonia decided to stay in front of the Government 
building raising an anti-government protest camp. The 
groups and citizens aligned with #protestiram did not 
support this strategy and distanced themselves from 
SDSM and the aligned civil society groups. 

Solidarnost, one of the key movement organiza-
tions within #protestiram, since the May events has 
moved towards more professionalized non-for-profit 
type of organization, utilizing foreign funding for so-
cially engaged projects and employment of project 
staff. In November 2015, members of Solidarnost and 
active organizers of #protestiram has formed a leftist 
political party, while the majority of members commit-
ted towards more institutionalized forms of political 
activity within the civil society.  

Gragajnite za Makedonija, formed as a wide alliance 
of NGOs supported mainly by foreign donors attempt-
ed to become a wide citizen movement while being in 
alliance with the opposition party. Since this had rela-
tive success, they have distanced themselves from the 
opposition party and re-branded the movement under 
a new moto: “Zasluzuvame podobro!”[We deserve bet-
ter!]. 
 

III. SOCIAL MOVEMENT IDENTITY FRAMES: CONCEPTS  
AND ANALYTICAL FRAME 

 
Social movements’ scholars use the notion of col-

lective identity in order to explain how social move-
ments sustain the engagement of members and activ-
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ists (Fominaya, 2010, p. 393). Collective identity is a 
theoretically fuzzy concept which poses methodologi-
cal challenges in empirical studies on social move-
ments. This concept has been used by scholars to ac-
count on cultural and socio-psychological mechanisms 
of cohesion and sustenance of participation in social 
movements. 

The general understanding of collective identity re-
lated to social movements is that “collective identities 
can be understood as (potentially) encompassing 
shared interests, ideologies, subcultures, goals, rituals, 
practices, values, worldview, commitment, solidarity, 
tactics, strategies, definitions of the ‘enemy’ or the op-
position and framing of issues, [however]it is not syn-
onymous with and cannot be reduced to any of these 
things.”(Fominaya, 2010, p. 398). We consider these 
dimensions as tangible elements that help us grasp 
collective identity in social movements.  

However, making sense of the social world is not 
necessarily an already established organized system of 
values, such as ideology. Namely, having an authentic 
worldview does not in all cases mean that one is ad-
herent to a particular ideological frame. In addition, we 
believe that one can join a movement because of one’s 
identification with the goals of the movement, rather 
than with fellow members. Hence, we accept Poletta`s 
(2001, p. 298) understanding that “collective identities 
are in a constant interplay with personal identities, but 
they are never simply the aggregate of ‘individual 
identities”. 

Furthermore, we are interested to understand 
whether collective identity is something that can be 
discovered outside the movement and beyond the in-
dividual narratives of the movement participants and 
how this reflects to the general image of the CS in 

times of political crisis.  However, following this logic, 
it is not clear whether individual frames and identifica-
tion accounts are the only legitimate basis for under-
standing the movement identity or the identity is 
something that emerges through interaction between 
members and can be recognized from the outside. 

Collective and individual identification are the two 
sides of a same coin when studying identity compo-
nents of action, however they present different level of 
analysis. In this paper we take the concept of Snow 
(2001) of collective identity as being something shared 
and connected to the collective (Fominaya, 2010, p. 
394) and observable from the outside. In other words, 
we take the ‘product definition’ of collective identity 
which “refers to a sort of ‘shorthand’ reference point 
for insiders and outsiders that encapsulates key 
movement frames, issues, tactics, identities, ideologies 
and orientations.” (Fominaya 2010, p. 397). 

Collective actors such as social movements are ac-
tively engaged in ‘politics of signification’ (Benford and 
Snow, 2000). The ‘short hand reference’ or the 
shortcut to understand social movement’s collective 
identity lays in the concept of collective frames. Social 
movement frames simplify the meaning of “different 
aspects of the world” in order to mobilize movement 
participants by formulating what is wrong (diagnostic 
framing) (Snow and Benford, 2000, p.614), what is the 
solution for the problem and how it should be 
achieved (prognostic framing) and who is to blame. 
Framing processes are inherent part of identity con-
struction in social movements (Snow and Benford, 
2000, p. 631). 

There are case studies which “reveal that the prog-
nostic dimension is one of the primary ways in which a 
movement’s SMOs differ from one another.”(Snow and 
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Benford, 2000, p.617). However, the concept of frame 
bridging can account for the alliance between the 
movements in some major protest events.  

 
 

IV. SAMPLE AND METHODOLOGY 
 
In this study we analyze the websites and the plat-

forms, in particular the Facebook pages, of Gragjanite 
za Makedonija and # Protestiram. Taking in account 
the centripetal force of protest events, it is likely that 
the same are scarcely followed and documented by 
mainstream media (Adamoli, 2012).  Moreover, in lack 
of physical space to communicate the freedom of 
thought, especially bearing in mind the time that we 
live in-the Digital Era, it seems that ‘the use of online 
media tools becomes fundamental to understand cul-
tural meanings (Adamoli, 2012: 7). Furthermore, social 
media reliability is attested by market researchers (La 
Rosa, 2013) who utilize social media as core resource 
for qualitative research on determining early trends. 
Accordingly, to understand the Collective identities of 
the movements, the focus on available online data is 
crucial. 

Building on the above elaborated point, Habermas 
(according to Adamoli, 2012) defines the public sphere 
as a forum for communicating that offers the basis for 
civic engagement and participation in the process of 
social decision making. Platforms such as Facebook 
put the concept of Public sphere in function by provid-
ing a space for civic participation and engagement.  
They also serve as a space for connecting with the 
broader community. The character of the virtual spac-
es makes it a valuable resource in analyzing collective 
identities geared through civic engagement. 

As Facebook generates traffic of more than 900 mil-
lion users (‘Facebook traffic’, 2012, Pepitone, 2011, 
according to Adamoli, 2012) it is mounted to be the 
leading networking service and ‘it carries collective 
power’ (Adamoli, 2012:1) outpacing flicker, tumbler, 
youtube or twitter. Hence, the same is considered the 
major source for generating the data in this study. Sec-
ondly, websites of Gragjanite za Makedonija and #Pro-
testiram are taken in consideration. Overall, looking in 
the communication strategy that constructs the identi-
ty framework of the movements as a public sphere 
where people connect to the broader community, we 
analyze the portrait of the movements illustrated on 
their websites and facebook pages. The last are viewed 
as a virtual public sphere, effective in its outreach to 
offline social engagement (Adamoli, 2012). 

Most of the qualitative research on online data em-
ploys qualitative content analysis and semi-structured 
interviews (Adamoli, 2012), where the qualitative con-
tent analysis entails the dissection and interpretation 
of messages, pictures, and videos posted by users for 
the purpose of articulating their stance while creating 
the collective identity frame. The analyzed data, as 
practiced in the qualitative tradition, is later used for 
generating grounded theory. As most of the analysis on 
social movements revolve around the western cultural 
milieu, the systematic approach to understanding the 
movements that happen in the other parts of the world 
deem necessary. Adopting the qualitative approach, 
this study applies the interpretative framework for the 
analysis of a non-western contemporary social move-
ments. 
 

V. ANALYSIS 
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In terms of collective identity frames and organizai-
ton, the main difference between the two movements 
lies in their prognostic frame and identification of the 
protagonists of change. For Gragjanite na Makedonija, 
the protagonist of change is the main opposition party 
and for #Protestiram, the protagonist of change are 
the citizens and CSOs. For instance, on their respective 
platforms, most of the Gragjanite za Makedonija’s 
communication is revolving around emphasizing the 
malpractices of the prime minister,  whereas #Pro-
testiram is mostly focused on exclaiming the need of 
democratic institutions and a solid methodology of 
governing that resonate with the authentic needs of 
the citizens. 

Along the same lines, the examined communication 
on the platforms shows that the exchange of opinions 
and the messages in the Gragjanite za Makedonija 
space usually prime at least one issue that was widely 
discussed in the political arena between the ruling 
elite and the opposition party. On the other hand, in 
the #Protestiram pool of comments and texts the main 
train of thought goes in line with enhancing and main-
taining a negative emotion and perception towards the 
Public institutions and the methodology of governing 
at the time. Generally, the difference lays in the way 
narratives are ‘stitched together’ and the discursive 
processes of frame articulation. 

As mentioned before, the process of frame bridging, 
or accentuation of the diagnostic frame at one point in 
time aligned the two movements together (17th of 
May 2015).  Following the departing point of this pa-
per that participation in protests and facing repression 
can build ties between social groups and movements 
through solidarity and shared memories (Flesher Fom-
inaya 2010; Hirsch 1990), the digital material analysis 

from the period show homogenization of the words 
and logic in the platforms communication. Namely, 
both of the discourses sparkle the understanding of 
the need for unification and introduce artistic initia-
tives to convey the message.  To conclude, the facing of 
the repression, as proposed in the referred bulk of lit-
erature, places the groups on the same side of the 
fence. This is the case with May the 5th when police 
used disproportionate force on protesters. Since May 
the 5th until May the 17th the movements’ proximity 
was highest in terms of diagnostic frames.  

Later on, the groups distanced again. This second 
process of departure was reflected in the different 
communication strategies embarking on mainstream 
as opposed to alternative interventions in the public 
sphere. In the similar vein, this approach was mainly 
manifested in the cautiousness of #Protestiram with 
the predominantly ‘political’ language, visual and writ-
ten. Gragjanite za Makedonija key actors used lan-
guage in line with the dominant values which # Pro-
testiram criticized as conservers of the undemocratic 
institutions. 

Nevertheless, the consistency of both of the groups 
related to the immediacy of their similar diagnosis of 
the social situation contributed to the nurturing of the 
similarity in the identity frames, especially the diag-
nostic. Likewise, both movements articulated broad 
‘democratization’ master frame, with rhetorics focused 
on human rights, good governance (Poletta, 2001), 
during the time of critical juncture. 

Further on, with Solidarnost moving towards more 
professionalized non-for-profit type organization and 
potentially a leftist political party, and Gragajnite za 
Makedonija, forming as a wide alliance of NGOs , re-
branded in a new movement and publically distanced 
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from the opposition party, the changing nature of the 
CS landscape is visibly depicted.  In this period of 
transformation the communication on both of the plat-
forms has decreased.    

In a nutshell, we mapped the identity frames in the 
digital discourses encompassing information on key 
events and dates, ideological framework, aims and 
goals. These discourses outline the hybridization of the 
organized forms of participation  of the Macedonian 
CSO in time of the 2015 critical juncture, hybridization  
that supports the theoretical approach highlighting the 
dynamic properties of  the CSO collective identity 
frames and organization,  portraying CSOs  as ‘dynamic 
entities’  (Hasenfeld and Gidron 2005, p. 109). 
 

VI.  CONCLUSION  
 

In this paper we examined the changes in the or-
ganziation and the collective identity frames of the two 
main civil society initiatives at time of 2015 political 
crisis in Macedonia. The last are noted to be the most 
significant wave of contentious Collective action in the 
short history of independence of the country.  To un-
derstand the reflection of the political reshufling on 
the civil society landscape, we looked at changing col-
lective identities and hybridization of the civil society 
orgazniations.  

The complex reshaping of the organization and the 
collective identiy frames of the initiatives, merging and 
distansing at various points of the trajectory of the 
crisis showed the effect of external poltical dynamics 
on the identity of movement organizations. The digital 
communication of the separate initiatives present such 
logic that contibutes to the understanding of their 
changing diagnostic and prognostic frames.  In general,  

the digital dynamic articulations  of the members 
commitment and mobilization process brings evidence 
in support of civil society changing collective identity 
frames and organzation in time of external political 
calving, thus subscribing on the idea that highlights the 
importance of memory and the palpability of the con-
tinuity in the third sector. 
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Abstract: In the modern world identity is not synony-
mous with the agenda. As an example of this I am using 
the heavy metal culture. Traditionally, cases like heavy 
metal were analyzed as subculture and subcultural iden-
tity. Subcultures were mostly interpreted as subversive 
political-economical entities with the common agenda. 
Besides, the early research on subcultures interpreted 
them and ‘modern primitives’ with syncretic under-
standing of aesthetic, political and economical. The 
common ground for heavy metal identity is far from po-
litical, nor is it syncretic. In it’s base metal community is 
thoroughly modern and relies on modern aesthetics. It 
relies upon is the Early Modern division of beautiful and 
sublime. It doesn’t mean that metal is not political or 
that metalheads do not use their identity in political 
field. If we look at the particular regional scenes, there 
often is a very pronounced local agenda. Overall this 
idea relies on the specific view of modernity as a discon-
nected set of elements that in the European history often 
conflicted with each other. Despite the contemporary 
attempts to produce the common lineage to the ideas of 
democracy, human rights, capitalism and nation-state, 
historically these ideas were never a part of a single 
Modern project. They arose in the competing projects in 

different times. It could be a mistake to think of identi-
ties as primarily political constructs. Most of the identi-
ties are based on the completely different foundation. In 
the local context, however, the particular identity is of-
ten used as a rallying banner for a particular cause, pick-
ing up other big narrative and pre-narrative construc-
tions that are compatible with its own foundations. 
 
Keywords: Identity, agenda, aesthetics, sublime, heavy 
metal 

 
In social and political sciences it is commonly held 

as an axiom that common identity means also a com-
mon political or social agenda. This axiom either caus-
es the futile attempt to find an underlying common 
agenda where one is not obviously seen, or makes the 
researchers to perceive such identities as lacking or 
not fully formed. 

In my work I seek to use the example of one of the 
musical, aesthetic identities to show while the agenda 
is the product of a particular local context, the identity 
results from some other, not less strong unified force. 
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The example I am using is the contemporary metal 
music community. 

Most commonly, communities such as metal com-
munity are defined as 'subcultures' and the 'subcultur-
al' identity is analyzed. In one of the most influential 
works for the analysis of the contemporary music 
communities, his Subculture: The Meaning of Style [1], 
Dick Hebdige had interpreted subcultures as youth 
movements of social and economic protest in the con-
text of the class relations. For him, common social 
agenda and not the music was the focus of the punk 
subculture he researched. Later works by other au-
thors tried to extend his conclusions on other subcul-
tures as well and, essentially, match any of the music 
subcultures to a particular ideology. Another interpre-
tation of subcultural is born of the theories of Maffesoli. 
In his view, both the common identity and the common 
agenda are born of neo-tribal communal feeling. 

Even the latter works that discard the notion of the 
subculture itself for musical communities, continue 
trying to find a unifying agenda for them. 

The reality of the contemporary metal music com-
munity casts doubt on such interpretations of agenda. 
The global community contains a huge number of par-
ticular local musical scenes. Each of them exists in 
their particular local context and is associated with 
certain range of social, political or economical opinions. 
The foundations of these opinions can be directly con-
tradicting to each other, which, in turn, can create an 
impression that the global metal community is just the 
illusion, and local scenes are 'homonymous' to each 
other, identical in the name, but fundamentally differ-
ent. This would not be a true conclusion, however. Lo-
cal scenes take part in the global project of metal mu-
sic. The bands from different regions influence each 

other musically, while the listeners consider them-
selves the members of a single global culture. 

The basics of this culture lie not in the common po-
litical or social agenda, neither in the tribal conflict of 
them vs. us. In essence, metal music is a thoroughly 
modern and is based on the aesthetics of modernity. 
When speaking of the aesthetics of metal, we should be 
aware of the evolution of the genre and the changes of 
the last decades. In 70ies and 80ies, as the genre was 
forming, it was mostly based on the musical conven-
tions of hard rock music and randomly employed the 
quotations from the then popular horror movies. As 
the genre developed, however, the artists used the in-
fluences from the even increasing corpus of visual and 
literature texts. The resulting outline of the genre 
could seem contradictory. On one hand, the genre has 
a codified canon, a set of the influential musicians, 
whose authority is beyond doubt. On the other hand, 
originality and novelty are encouraged – as long as 
they do not overstep certain boundaries. These 
boundaries are the subject of much discussion. In my 
other works I have been trying to explain and define 
them using the division between beautiful and sublime 
inherent in modern aesthetics. In my opinion, 'metal' 
as a quality of the music lies in the same boundaries as 
'sublime' defined by Burke. This particular feeling of 
shared aesthetic boundaries, of sublimity of their mu-
sic, is what unites metal fans globally. 

It doesn’t mean that metal is not political or that 
metalheads do not use their identity in political field. If 
we look at the particular regional scenes, this global 
identity is often employed on behalf of a very pro-
nounced local agenda. Currently there is a number of 
researches of local metal scenes, which discover how – 
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keeping the same aesthetic – metal functions different-
ly in local contexts. 

In his book Heavy Metal Islam [2] Mark LeVine 
studies the specifics of metal scenes in the countries of 
Muslim world. Of particular interest is his attempt to 
connect the social situation in each particular country 
and the characteristics of the musical scene that ap-
pear as the answer to this situation. 

In the Moroccan scene LeVine emphasizes the reli-
gious position of metal fans. Despite the usual anti-
religious pathos of metal, for Moroccan metalheads 
metal is not the tool of fighting Islam, but a stimulus 
for it's reinterpretation. In the discussion between 
fundamentalism, traditionalism, pro-westerners and 
reformists, they occupy the least popular but the most 
promising position of reformist Islam. Metal music for 
them is one of the routes to the secularization of Islam 
from the inside. 

At the time the book was written, Egypt was under 
Mubarak's rule. According to LeVine's description, 
Egyptian metalheads purposefully avoided blatant po-
litical protest, it being almost impossible for the al-
ready discriminated scene. Instead, they concentrated 
on the psychological help for surviving dictatorship. 
Saying that in this society it is impossible to find peo-
ple without a psychological trauma of some kind, 
Egyptian metalheads turn metal music and events in a 
practice that is strongly reminiscent of the traditional 
practice of demon banishing. 

Of special interest is the analysis of metal scene in 
Palestine and Israel. Significant example in the situa-
tion of the permanent war in the region is the Israeli 
band Orphaned Land that has members of mixed Jew-
ish and Arab descent. Unlike other bands of the region, 
they explicitly include in their music and texts Muslim, 

Jewish and Christian themes and influences. On the 
example of the Orphaned Land and several other less-
er well-known bands, LeVine shows how metal scene 
in Israel and Palestine is one of the few spaces where 
Jews and Arabs communicate and work together. 

The work of Idelber Avelar is dedicated to the Bra-
zilian scene [3]. The specifics of Brazilian metal-scene 
is determined by the overall political situation after 
the fall of dictatorship in 1985. Metal music was then 
criticized from two sides, from the right for the disre-
spect of tradition and risky topics and from the left for 
the lack of political consciousness and protest. Avelar's 
article is mostly centered on the art of one band, one of 
the most significant for Brazilian metal scene, Sepultu-
ra. He underlines the constant development of the 
band, it being 'the step ahead' of the critics who tried 
to explain their music with the existing theories. This 
fluidity lets him describe Sepultura as socially critical, 
but not concentrated on a single vector of outright po-
litical protest. 

Initially, both music and lyrics of the band were 
significant as the signs of the opposition to the con-
struction of a new total national idea – Sepultura were 
singing in English and discarded all the tropes of popu-
lar Brazilian music. Starting with the critics of Christi-
anity in the first album, they moved to the analysis of 
alienation and social pathologies and then to the global 
social critique. After achieving the international re-
nown, Sepultura had returned to their argument with 
the Brazilian national project as embodied in the music. 
One of their most significant albums, Roots, doesn't 
employ the tropes and motives established by the Bra-
zilian popular and folk music, and instead assembles 
it's own set of influences taken from the indigenous 
and local black music. This way, Sepultura's music not 
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only marks a distinct position in the discussion on Bra-
zilian national identity, it also codifies musical tropes 
and modes of discussion for other musicians from 
Third World countries. 

The research of Turkish metal by Pierre Hecker [4] 
is devoted not to a single band, but to Turkish metal 
scene as a social occurrence. He also describes the re-
lationships between metal and Turkish national pro-
ject. As in the case of Brazil, in Turkey there also exists 
it's own codified musical language. As in Brazil, metal 
in Turkey started with lyrics in English and European 
style music, only later working on the traditional mu-
sical themes and including them in the canon of the 
genres. 

Despite these similarities, there are also significant 
differences between Brazilian and Turkish metal scene. 
According to Hecker, in Turkey metal stands in the 
opposition not to the Turkish national project, but to 
the everyday Islamic and pseudo-Islamic traditional-
ism. He is especially interested in how traditional for 
metal anti-Christian and 'Satanic' themes are per-
ceived in predominantly non-Christian Turkey. Despite 
strong Scandinavian influences, Turkey doesn't have a 
single discourse of right-wing nationalist anti-
Christianity. Rather, the members of the scene various-
ly employ anti-Christian themes and symbols as stand-
ins for anti-Islamic symbols, as the signs as seculariza-
tion and just as the common signs of the musical genre. 

The second problem that is significant for Turkish 
metal scene is a gender problem. Hecker analyzes tra-
ditional patriarchal Turkish morality – and namely the 
opposition of 'men's honor' and 'woman's shame'. The 
honor lies in the ability to protect one's woman, the 
woman on the other hand has to protect herself, oth-
erwise she is 'shameless'. 

In the metal scene the notions of honor and shame 
are not that significant. Moreover, for the significant 
number of women the scene becomes the space of bla-
tant protest against the gender roles. Thus in Turkish 
context, metal scene gives a secular space, allowing the 
religious and antireligious views to coexist, at the same 
time also letting both men and women to perform non-
traditional gender roles. 

Such variations of global metal identity can be 
found in other local contexts. A significant segment of 
metal culture in Scandinavian, Baltic and East Europe-
an region is connected with local right and ultra-right 
groups and anti-immigrant sentiments. In North-
American context metal is primarily tied with left cri-
tique and various ecological movements. Polish metal 
scene is centered on creating a space independent of 
the prevalent conservative Catholicism. In Japan metal 
becomes one of the areas of female protest against the 
strict gender roles and traditional regulation of emo-
tions. 

The goal of my work, however, is not only to cata-
logue the local variations and agendas of global metal 
identity. The ability of a single identity to play out dif-
ferently in different local contexts hints, in my opinion, 
at the deeper implications for the structure of the mo-
dernity. Overall this idea relies on the specific view of 
modernity as a disconnected set of elements that in the 
European history often conflicted with each other. De-
spite the contemporary attempts to produce the com-
mon lineage to the ideas of democracy, human rights, 
capitalism and nation-state, historically these ideas 
were never a part of a single Modern project. They 
arose in the competing projects in different times. 
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This is the reason, why metal community, as a 
community founded on a distinctly modern aesthetics, 
can in different regions serve as a conduit for different, 
sometimes contradicting modern ideas. It could be a 
mistake to think of identities as primarily political con-
structs. Most of the identities are based on the com-
pletely different foundation. In the local context, how-
ever, the particular identity is often used as a rallying 
banner for a particular cause, picking up other big nar-
rative and pre-narrative constructions that are com-
patible with its own foundations. 
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Abstract: Based on fieldwork involving unobtrusive ob-
servations of adolescent prisoners participating in a 
cognitive-therapy program, this paper engages recent 
debates on the nexus between “culture” and criminal-
ized behavior. While much of the literature in this area 
suggests that young men possess distinct cultural “rep-
ertoires” that separate them from mainstream society, 
we find that adolescent prisoners often frame their crim-
inalized behavior by ideas that feature prominently in 
mainstream US culture. Study participants also mani-
fested common adolescent aspirations, such as the de-
sire for wealth, status-conferring commodities, and the 
ability to fulfill the “American Dream.” This suggests that 
if we wish to understand how culture shapes criminal-
ized identities and behavior, we may be better served by 
theorizing the former as an objective property of social 
structure. 
 
Keywords: Culture, Identity, Crime, Youth 

INTRODUCTION 
 

This article is about mainstream American culture 
and how it accompanies the criminalized behaviors of 
racially marginalized and incarcerated young men 
from urban settings in the United States. This social 
group is heavily excluded from labor markets and 
over-represented in incarceration figures (Wacquant 
2001; Western 2006; Western and Wildeman 2009). 
Since the 1950s, some academic and popular strands 
of thought have argued that the troubles of poor young 
men are a consequence of adopting “subcultural” 
worldviews. This line of thought has recently been re-
configured by sociologists who have turned to cultural 
categories, such as “frames” and “repertoires,” to make 
sense of persistent urban problems. 
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Based on fieldwork conducted inside a jail that 
houses adolescents from an inner-city in the northeast 
of the US, we show that deviant behavior does not nec-
essarily follow from cultural marginalization. On the 
one hand, the peer-group norms of young prisoners, 
and the criminal behaviors they are likely to rational-
ize, are consistent with ideas that are prevalent within 
mainstream US culture. On the other hand, the adoles-
cent prisoners that we observed embrace common 
desires for wealth, status conferring commodities, and 
a lifestyle that approximates the “American Dream.” 

Our research suggests that adequately theorizing 
the relationship between cultural factors and deviant 
behavior requires revisiting a tradition of thought that 
construes culture as a structural force, thereby avoid-
ing the tendency to reduce it to a series of internalized, 
individual attributes. In what follows, we extend this 
line of thought by underscoring one of its most pro-
found, yet rarely discussed, implications: the necessity 
for a critical interrogation that focuses not only on 
general economic conditions, but broader cultural 
forces as well. 

COMPETING NOTIONS OF CULTURE  
AND CRIMINALIZED BEHAVIOR 

Theoretical debates concerning the culture of so-
cially marginalized groups have been taking place 
since the 1950s. In criminology, Walter Miller (1958) 
suggested that there is a distinct lower class culture 
that fosters criminalized behavior among young men. 
The sociological analogue of Miller’s position is repre-
sented by the work of Lewis (1966, 2002) and Moyni- 
 

han (1965), who suggested that capitalist economies 
often generate a “culture of poverty” among lower 
social classes. 

In the 1980s and 1990s, Wilson (1987, 2010) and 
Anderson (1990) made similar arguments. In their 
accounts, deindustrialization in the United States 
throughout the 1960s and 1970s disproportionately 
affected black neighborhoods by eradicating relatively 
secure jobs. As a result, middle class blacks fled to the 
suburbs and this opened up a moral vacuum. The exo-
dus of middle class values, combined with growing 
joblessness, fostered the development of a “code of the 
street” that facilitated the reproduction of inner-city 
poverty (Anderson 1990, pp. 57-69; 1999, pp. 145-150; 
Wilson 1987). 

More recent scholars have continued to consider 
how culture matters by turning to concepts such as 
frames (Goffman 1974; Shutz 1962), repertoires (Di-
Maggio 1997; Swidler 1986) and cultural capital 
(Bourdieu 1984; DiMaggio 1982; Lamont and Lareau 
1988). The outcomes that follow from these sources of 
theoretical inspiration were recently highlighted in a 
special issue of The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science. In his analysis of how men 
define a “good job,” for example, Alford Young, Jr. 
(2010) finds that social location and past experiences 
generate specific world-views about work, and that 
these shape behavior within labor markets. In the 
more particular context of young men and their partic-
ipation in criminalized behaviors, Ilan (2010) finds 
that young men subscribe to non-mainstream, subcul-
tural worldviews, but that these are a product of social 
exclusion. Similarly, Sandberg’s (2008) analysis of 
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young violent men in Oslo, Norway suggests that they 
are led into a “street culture” that is governed by a 
quest to accumulate “street capital.” 

According to Steinberg (2011), however, the turn 
to repertoires, frames, and re-workings of Bourdieu’s 
“capital,” repackages the “culture of poverty” thesis. He 
argues that once broader economic conditions are rec-
ognized as the primary cause of inequality, any subse-
quent focus on the cultural ideas of poor people is re-
dundant (Steinberg 2011). 

In the midst of such debates, there stands a long 
tradition of thought that considers the significance of 
culture without “blaming the victims” for their prob-
lems. In Merton’s (1938) account of “innovative” be-
havior in the US, culture was treated as a structural 
force that emphasized the importance of acquiring 
wealth. Drawing on Veblen’s (1899) notion of conspic-
uous consumption, Matza and Sykes (1961) theorized 
“deviant” orientations as an appropriation of the “sub-
terranean values” that animate the leisure activities of 
dominant social classes. 

Broadly consistent with the work of Liebow (1967), 
Hannerz (1969), and Young (2003, 2007), Nightingale 
(1993) also adopts a critical approach to the problem 
of culture. He shows that contemporary inner city 
youth are excluded from the economy, yet deeply im-
mersed in a popular American culture that is saturated 
with racist images and stereotypes, glorifications of 
interpersonal violence, and hyper-masculinity. This 
two-pronged relationship to the economy and culture 
leaves the urban poor wrestling with a contradiction 
that refuses any satisfactory solution: while excluded 
from the realm of work they are bombarded with cul-
tural ideals that presuppose disposable income. In 
such a context, crime often represents an attempt to 

address the suffering caused by being compelled to 
live with this structurally induced contradiction 
(Nightingale 1993; Young 2003). Consistent with criti-
cal analyses of cultural industries (Adorno and Hork-
heimer 2002), Nightingale emphasizes that these as-
pects of American culture are a product of corporate 
interests and that they are routinely propagated via 
advertising, television, film, radio, and music. 

Through an empirical focus on adolescent prison-
ers, this research builds upon such approaches and 
suggests that if we are interested in determining how 
“culture” shapes deviant behaviors, we stand to benefit 
by conceptualizing it as a structural force in the lives of 
young people, one that plays a profound role in shap-
ing their sense of self. Taking such a step also helps to 
address one of the main shortcomings of the literature 
in this area: while economic conditions are consistent-
ly analyzed, often leading to calls for job creation (Wil-
son, 1987; Anderson, 1990; Holzer, 2009), dominant 
cultural values are rarely subjected to the same kind of 
critical scrutiny. While we certainly need policies that 
favor job creation, we also need a fundamental critique 
of the cultural dimensions of capitalism.  

 
OBSERVING ADOLESCENTS FROM DISADVANTAGED  

BACKGROUNDS 
 
The “inner reconstruction project” (IRP)1 is a ther-

apeutic course available to adolescent prisoners at the 
“John Doe Youth Center” (JDYC), a facility situated 
within a major urban area of the United States. Based 
on the “Harrington curriculum,” which utilizes a cogni-
tive-behavioral approach to overcoming addiction to 
drugs, alcohol and criminal activity, the IRP is imple-
mented by specially trained captains and correctional 
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officers. The staff of trained personnel is responsible 
for admitting adolescents from other sections of the 
prison in to the program and monitoring their 
progress. The screening procedures require that pris-
oners write an essay outlining why they would like to 
participate in the IRP. Once this has been done, the 
captain and/or a correctional officer will interview the 
prisoner. Depending on the prisoner’s essay and re-
sponses, the staff will either admit him to the program 
or refuse entry. 

Those in the IRP program participate in two group 
therapy sessions each weekday (i.e., 10 sessions per 
week, with no therapy sessions on the weekends). 
Each session is based on a topic that has been adapted 
from the Harrington curriculum. As part of a much 
larger project that sought to evaluate the effectiveness 
of the IRP, we were able to sit in these group therapy 
sessions as non-participant observers. We spent ap-
proximately 80 hours in the field and observed 30 ses-
sions. Observations were conducted in the summer 
months of 2010. On most visits to the adolescent de-
tainee center, two therapy sessions were observed, 
each lasting about one hour. 

We were permitted to use a pad and pencil to take 
notes during the sessions. Focusing primarily on their 
conversational nature, we attempted to create an accu-
rate transcript of what was said as sessions unfolded. 
Each observational period yielded 8 to 10 pages of 
typed notes, which were bound to create a book con-
sisting of 130 pages. 

We then coded this data by identifying common 
patterns and recurrent themes. In an effort to ensure 
reliability, two researchers analyzed the data and cre-
ated code lists separately. Importantly, both coders 
identified similar categories in the discourse of prison-

ers. While the similarity of codes generated inspires 
confidence in our analysis, it is worth noting some lim-
itations of the data. The first stems from what we 
would characterize as a general dynamic between cor-
rectional officers and prisoners, a dynamic that 
emerges given the status positions of each social group 
within this particular context. During the observations 
it quickly became apparent that the correctional offic-
ers dominate the group sessions. Of course, by virtue 
of the role they are expected to play, which is essen-
tially one of re-socializing the prisoner, it is not sur-
prising to find that they do most of the talking. 

A second limitation stems from the presence of 
non-participant observers. The issue here is whether 
the knowledge of being observed changed the dynam-
ics of sessions and what the actors were prepared to 
reveal about themselves. While there is no easy way to 
resolve this dilemma, we believe that several factors 
worked to reduce the possible effects of our presence. 
We were, for example, very transparent about our re-
search purposes. We explained to correctional officers 
and prisoners that we were interested in identifying 
what transpires in group sessions and the strengths 
and weaknesses of the IRP for the sake of improving 
the program if necessary. Spending a considerable 
amount of time in the field also allowed us to develop a 
rapport with many correctional officers and prisoners. 
After a few visits to the youth facility, conversations 
between the correctional officers researchers were 
relaxed; many prisoners would acknowledge our pres-
ence by waving or nodding their heads. On several oc-
casions, we were able to talk to individual prisoners 
informally. During these moments, the latter would 
often share their life story and how they ended up at 
the John Doe Youth Center. Given this development of 
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rapport, we think it unlikely that the behavior of cor-
rectional officers and prisoners was substantively al-
tered by our presence, but we cannot be sure of this. 

We have given study participants psuedonyms and 
differentiate correctional officers from prisoners by 
preceding statements with “CO” or “PR” for each group 
member. 

 
THE CULTURAL WORLDVIEWS AND SUBJECTIVE DISPOSITIONS 

OF ADOLESCENT PRISONERS 
 
Before elucidating the ways in which our respond-

ents are intimately connected to mainstream US cul-
ture it is worth re-emphasizing that our analysis and 
conclusions concern poor, young marginalized men 
who engage in criminalized behaviors, a population 
that has occupied a prominent place among scholars 
interested in cultural identities and deviance. We ex-
plore several themes that embody how our respond-
ents manifest attitudes and beliefs that reflect compo-
nents of dominant US culture. We begin by focusing on 
how deviant behavior is often framed by mainstream 
cultural scripts before moving on to consider the use of 
violence, fantasies of consumption, and pursuit of the 
“American Dream.” 

A. Non-normative and Criminal Behavior Framed by 
Mainstream Cultural Scripts 
 
Prisoners often frame the commission of their 

criminal acts by drawing from ideas that circulate 
widely throughout US society, as is evidenced by the 
following extracts from our fieldnotes: 

 

CO: OK, so you’re on your way to a job interview. 
But, a long time friend comes along and tells 
you to skip the interview because they’ve got a 
hussle. The [criminal] hussle will pay more than 
the job. Who can say no to that? 
PR Lou: If I don’t have a job then I’m gonna take 
it [the criminal opportunity] 
PR Rob: But aren’t you on your way to a job in-
terview? 
PR Lou: Yeah, but it’s only an interview. You 
might not get the job. It could be easy cash. It’s 
all about survival. I’m not ignorant; I rob because 
I need to survive 
CO:  What about the people you hurt? 
PR Lou: Survival of the fittest 
(Field notes, July 22, 2010; emphasis added) 
 
PR Brandon: I wanted independence, so I sold 
cocaine since 14. I can’t say I’ll stop. It’s a sleazy 
way to do shit, but… 
CO: I respect honesty, but you’re bound to come 
back here 
(Field notes, July 19, 2010; emphasis added) 
 
CO: You said you had to commit crime. Why? 
PR Marlon: Need money to support the family, 
especially being a man 
(Field notes, July 29, 2010) 
 
In the first dialogue, the act of robbery is motivated 

by a sense of risk and uncertainty regarding an indi-
vidual’s very existence. Insofar as it acts in an exclu-
sionary manner, the legitimate labor market is posited  
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as the source of this risk – “you might not get the job.” 
While this surely represents an inversion of the usual 
order of things in which regular employment is seen as 
the best guarantee to security, it is very conventional 
in that it prioritizes notions of “risk management” or 
“risk minimization.” Further, the tropes of “survival” 
and “survival of the fittest” have obvious Darwinian 
undertows, a scientific (and political) body of thought 
that has been appropriated by many social groups to 
advance their interests. 

While the second dialogue also hints at the themes 
of “necessity” and “survival” (selling cocaine is sleazy, 
but…), the prisoner’s prioritizing of “individual inde-
pendence” brings him well within the orbit of conven-
tional cultural codes. In its more common form, this 
idea is summarized in maxims such as “you have to 
stand on your own two feet.” In a manner comparable 
to the notion of “risk management,” this commonplace 
idea is being put into practice in the unconventional 
manner of selling cocaine. Consistent with the findings 
of Benoit et al (2003), it could be said that a conven-
tional code is fostering the deviant behavior. 

In the third example, criminal conduct is framed by 
the idea of “supporting the family” via the provision of 
money, which is understood as a male prerogative. 
This kind of monetary support links “being a man” 
with the enacting of social relationships in which 
women and children are dependent upon men in im-
portant respects. Almost needless to say, such a notion 
of manliness reiterates the once culturally dominant 
idea (or so we would like to think) that the role of a 
man within the family unit is that of “breadwinner,” 

the source of financial support (Seccombe 1986; Con-
nell 1995). 

B. Violence to Address Problems 

The use of violence to address problems is an am-
biguous category. On the one hand, violence is often 
denounced explicitly in public discourses; on the other, 
it is a prevalent aspect of many of the movies and tele-
vision programs produced and widely disseminated by 
the US culture industry. Further, violence is a key in-
gredient to other forms of mass culture, such as popu-
lar music and video games. 

In his persuasive ethnographic study of a disadvan-
taged neighborhood in Philadelphia, Nightingale (1993: 
168-185) demonstrates how the use of violence is ul-
timately sanctioned by the US culture industry – and 
glorified by the social deference shown towards the 
military – and how the predisposition to act in a vio-
lent manner is subsequently internalized by poor inner 
city kids as a “compensatory masculinity” that allevi-
ates feelings of pain and humiliation. Our observations 
lend further empirical support to Nightingale’s incisive, 
but often overlooked, analysis:  

PR Abe: You can go to college, get a job and all 
that. But if someone violates my mom, I’ll take 
care of it. I ain’t got no problem sitting in here 
[prison] 
(Field notes, July 13, 2010) 

CO: Who knew what they were getting into? 
Who knew about 25 years? That your girl would 
leave you? 

110



MAINSTREAM CULTURE, YOUTH IDENTITY, AND.. 

7 

PR BeeBee: Sometimes you are forced into it. If 
someone shoots at me I have to shoot back. As a 
boy, as a young man, some things you just can’t  
let slide 
(Field notes, August 2, 2010; emphasis added) 
 
PR Lou: What’s your code? 
CO: Responsibility; family first. Feed my kids 
and be loyal to friends and co-workers 
PR Lou: If your son was wanted for murder and 
there was a reward for him, what would you do? 
CO: I’d turn him in. If my son kills your mom, 
what would you want me to do? 
PR Lou: I’m gonna kill your son… 
(Field notes, August 2, 2010) 

 
In their advocacy of using violence to resolve inter-

personal problems, our prisoners echo some of the 
themes already analyzed and posited as stemming 
from broader cultural features of contemporary US 
society. There is a strong sense of obligation and acting 
in an “honorable” manner towards family members, 
especially women (“If someone violates my mom, I’ll 
take care of it”). The male role is again understood as 
one that demands occupying a position of provider for 
dependents. In this instance, women figure as vulnera-
ble and dependent upon men’s use of violence for pro-
tection. That this use of violence is intimately related 
to notions of masculinity is clearly evinced in the claim 
that it is “as a young man” that you cannot allow “some 
things to slide.” 

In each of these examples the prisoners are also of-
fering statements that elucidate the extent to which 
vigilantism is readily accepted. It is perhaps worth not 
ing that the prisoner who said “I’m gonna kill your son” 

did so without any hesitation. While vigilantism, an 
“eye for an eye,” and so on, are certainly leitmotifs of 
many action films – Charles Bronson’s “oeuvre” imme-
diately comes to mind – they are also grounded in a 
profound mistrust of the criminal justice system. Cul-
ture, and perhaps experience, teaches that “the system” 
cannot deliver justice. Like Charles Bronson, you might 
be better off embracing a “do-it-yourself” philosophy. 

C. Fantasies of Consumption 
 
Conspicuous consumption was another prominent 

theme in our field notes, especially during discussions 
about money and future earnings. One facet of living in 
a capitalist society is a felt need to acquire social status 
and power, which can be accomplished through super-
fluous spending and symbolic forms of consumption 
(Bataille 1989; see also Bourdieu 1984; Veblen 1899). 

That the prisoners we observed had accepted the 
legitimacy of status acquisition through consumption 
is clear from our data. Correctional officers often asked 
prisoners to think about their future and what they 
wanted out of life. The following is representative of 
the responses typically given: 

 
CO: Tell me what your life will be like at 45. 
Paint me a picture. 
PR George: Couple of grey hairs; hopefully a 
business; a home; a couple of Jags, a Porsche. I 
want to start my own airline 
PR Lou: Maybe work with my uncle who is an 
architect. I want 3 cars 
PR Phil: I’ll be wearing suits. I want to be a CEO 
and work in the music industry 
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PR Mario: I want to be a bricklayer and go to 
Florida. I want to have a Ferrari 
PR Jack: Few car dealerships. I want 4 kids; a 
house; some classic cars 
PR Mack: I want to be an actor; get into the mu-
sic industry. I want 4 kids; 5 cars 
(Field notes, July 6, 2010; emphasis added) 

While the specific objects of affection being re-
ferred to may reveal nuances in taste, the desire for 
“fancy” cars, expensive clothing and fame – ideally se-
cured through prestigious occupations – indicates that 
prisoners are much like any other American adoles-
cent moving through their teenage years – perhaps 
even many adults. 

We would argue that the very notion of status 
through conspicuous consumption is inherently prob-
lematic. For status to be meaningful, and for objects to 
communicate difference, it must be the case that con-
spicuous items are unattainable by most: if everybody 
can afford a Porsche, then it will struggle to operate as 
a marker of distinction. But unlike other social groups, 
poor inner-city youth are doubly disadvantaged in 
their embrace of capitalism’s fundamental cultural 
aspects. The imperative to conspicuously consume – 
an impossible demand for the vast majority of society 
to satisfy – is a source of further tension because of 
exclusion from the primary labor market (Steinberg 
2011). 

D.   American Dreams 

When asked to envisage their lives several decades 
into the future, prisoners gave responses that involv-
ing unlikely scenarios, making them appear closer to 

fantasy than possible reality. However, when asked by 
correctional officers to identify concrete plans and rel-
atively short-term goals, it was various elements of the 
“American Dream” that occupied a prominent place in 
their understandings of a satisfactory life. In this con-
text we understand the “American Dream” to revolve 
around home ownership, family, and access to educa-
tional opportunities that, in turn, lead one into the paid 
labor force (Messner and Rosenfeld 2001). 

While our data reveal that prisoners desired decent 
neighborhoods and a supportive family environment, 
it was the desire to finish school and secure a decent 
job that prisoners repeated most often: 

CO to group: What’s your plan? 
PR Sparky: Finish school and then go to trade 
school to become an electrician 
PR Col: Finish school and enter the NAVY ser-
vice 
PR George: Finish school and go to college to 
study aviation 
(Field notes, July 6, 2010) 

CO to group: What’s your plan for the future? 
PR Skinny: Find me a girlfriend; get a job; get 
my GED; become an architect 
PR Russell: Finish school, go to college 
PR Rob: Go to college and try to get a job 
PR Dex: Finish college; sell computers 
PR Rigo: Go to school, then go to college for a 
while, then get a job 
(Field notes, August 19, 2010) 

For many prisoners the idea of a decent job did not 
necessarily revolve around whether the work was 
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meaningful, or if it offered career satisfaction. Rather, 
the relative merits of a job were assessed in purely 
economic terms: 

 
CO: What do you like to do? 
PR Randy: Work 
CO: What type of work? 
PR Randy: Anything that gets me 30 to 40 dol-
lars an hour 
PR Sam: My cousin went to trade school and he 
gets 17 dollars an hour 
(Field notes, July 29, 2010) 

 
We do not think there is anything out of the ordi-

nary in wishing to live in a decent neighborhood, have 
a family, finish school and/or college, and then find a 
job that pays a living wage. Further, we would specu-
late that not too many people, at least in the US, would 
classify these kinds of life goals as unreasonable or 
radically distinct from conventional cultural standards. 
Of course, given the nature of the current post-
industrial landscape, noteworthy for its lack of stable 
employment opportunities (Sassen 2001; Wacquant 
2009; Wilson 1987, 1996), these relatively basic aspi-
rations may not be realistic possibilities for most  
prisoners. 

 
CONCLUSION 

 
Sociological and criminological work during the 

1950s and 1960s sparked rigorous debates concerning 
the relationship between culture, structural inequali-
ties, and deviance. Following developments in the so-
ciology of culture, new approaches have chosen to em-
phasize the importance of repertoires, frames and, 

amongst other categories, habitus. However, for all the 
benefits that follow from incorporating these new ide-
as into the analysis of deviant behavior, we would ar-
gue that they tend to delimit culture, effectively en-
couraging us to see it as something that ultimately re-
sides inside the heads of agents. This is not necessarily 
incorrect, but it does diminish the likelihood of consid-
ering other ways in which culture might be conceptu-
alized. To be more specific, if the emphasis remains on 
the subjective dispositions of small groups and indi-
viduals, we risk losing sight of how culture - especially 
that which is produced by powerful interests - is a 
structural force that circulates throughout society and, 
with this, the necessity for critical scrutiny of prevail-
ing cultural ideals. 

In analyzing the discourse of adolescent prisoners, 
we found mainstream cultural currents were utilized 
to frame criminalized behaviors, played a profound 
role in building their desires, and shaped their sense of 
what it means to live a fulfilling life. Our adolescents 
embraced vigilantism, recognized the acquisition of 
status through consumption as a worthwhile endeavor, 
and were taken by the “American Dream.” We would 
argue that it is quite difficult to construe such tenden-
cies as emblematic signs that a radical divorce with US 
culture has occurred. 

Our findings reinforce a tradition of thought devel-
oped by Merton (1938), Matza and Sykes (1961), Han-
nerz (1969), Nightingale (1993), and Young (2003, 
2007), who have argued that deviant behaviors are 
best understood as an outgrowth of a multifaceted re-
lationship to broader structural conditions. This usual-
ly means exclusion from the legitimate labor market 
accompanied by immersion within dominant culture. 
Insofar as the latter is predicated upon the notion that 
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individuals have access to regular work and disposable 
income, those excluded from labor markets become 
trapped between the worlds of legitimate employment 
and the “leisure” that others can afford to take for 
granted. 

While it often follows from here that policy should 
focus on job creation, we would add that it also sug-
gests a need for cultural critique. In short, we think 
there is something “pathological” about a culture that 
prioritizes the accrual of status through consumption, 
routinely promotes the use of violence to address per-
sonal problems, and generates a lack of faith in funda-
mental social institutions. From this perspective, it is 
important to recognize that even if public policies 
were successful in creating jobs, we may still be left 
with significant cultural problems: how satisfying can 
it be, for example, to secure a job and then have little 
choice but to participate in the divisive game of con-
spicuous consumption? Put otherwise, if the post-
industrial landscape is characterized by a shortage of 
meaningful work, it is also marked by a paucity of cul-
tural models of social life. As we have attempted to 
show, adolescents living in difficult situations experi-
ence and reflect this complex of social and cultural lim-
itations in peculiar ways. 

ENDNOTES 

[1] “Inner Reconstruction Project,” “John Doe Youth Center,” and 
“Harrington Curriculum” are pseudonyms to preserve ano-
nymity. All names subsequently assigned to prisoners are also 
pseudonyms. 
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Abstract: This article focuses on how memories about 
WWII and national socialism are passed on to today’s 
youth in multilingual Carinthia (Austria) and how these 
grandchildren of witnesses nowadays influences collec-
tive memory. Kärnten/Koroška/Carinthia is a southern 
in Austria, with borders to Italy and Slovenia. Since Slavic 
and Germanic tribes settled there in the early 6th cen-
tury, at least two languages are spoken in this region. 
Carinthian Slovenes are nowadays a national minority, 
recognised by the state of Austria since its founding in 
1955. In the period of National Socialism and WWII, po-
litical and cultural active Slovenes in Carinthia were de-
ported to German work camps and concentration camps. 
Other Slovenes could stay at home, where they had to 
deny their language and assimilate. Others chose to hide 
in mountain woods, where they often joined the re-
sistance - partisans. In 2015, the 70th anniversary of the 
breakdown of national socialism, memory culture in 
Carinthia still has to deal with two burdening topics: the 
past of national socialism, which has never really been 
refurbished: neither in Carinthian families, nor in official 
discourse. Also, slovene roots are still present in the re-
gion and were an emotional topic until today. While the 
number of people identifying with the Slovene minority 
in Carinthia is shrinking, German-Slovene-bilingual edu-
cation is prospering nowadays. For decades, it was seen 

as a political question whether to enrol children to Slo-
vene classes or Kindergartens or not. From this back-
ground, the following article addresses strategies of re-
processing the dark past of National Socialism through a 
theater project that deals with stories of victims and how 
young people engage them. 
 
Keywords: memory studies, youth, political participa- 
tion, mediatized everyday life, transgenerational trans-
mission 

 
MEMORY AND IDENTITY 

 
Memories are referring to other memories, while 

memories outside of the group are excluded (cf. 
Halbwachs, 1992: 43). We remember what corre-
sponds to interests of our group. Participating in the 
collective memory of a group indicates that one is a 
member of this group. A main function of referring to 
the past is to form identity (cf. Erll/Rigney, 2009: 2). 
Astrid Erll writes, we remember, what matches the in-
terests and self-concepts of our group. Participation in 
collective memory shows, that the remembering per-
son is part of the group. She describes as an example a 
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football game, which sees a group of friends together. 
The national team play beautifully during a World Cup 
and the group witnesses it. This memory will be shared 
individually, as well as collectively by the friends. It will 
be “clothed in a spatial-temporal context” (Ma-
nier/Hirst 2008: 257). Cultural memory stabilises the 
self-concept of the group. It supports its consciousness 
of unity and uniqueness (cf. Assmann, 2011: 252). So-
cial groups derive their identity from their cultural 
memory. In this process, a clear hierarchy of relevances 
and values is shaped (cf. Erll, 2011: 29). Which groups 
officially exhibit their conception of history and present 
it as valid, depends on which place they took in the hi-
erarchy of memories. The dominant narrative is always 
the result of a permanent negotiation process. 

As Heidemarie Uhl states, in pluralistic, democratic 
societies, such heterogeneity of narratives of the past 
shall be considered normal (cf. Uhl, 2002: 225). How 
memories shape the identity of large groups can be 
practically demonstrated with elements of Volkans the-
ory of “seven threads of large group identity”. Psycho-
analytic Vamik Volkan´s identified seven threads, that 
when they are woven together, produce the cloth or the 
canvas of a large-group “tent”. The “tent pole”, meta-
phorically spoken, often is a narcissistic leader. People 
could find shelter in such “tents” of large-group identi-
ties. Social psychologist Klaus Ottomeyer proposed to 
apply this concept on Carinthia´s german speaking 
dominating population (cf. Ottomeyer, 2009: 55). In the 
following, we will add elements of the slovene minority 
population: 

1) Good objects, specific objects, which represent
the uniqueness of the group (cf. Ottomeyer, 2009: 55). 
Volkan describes these elements as a “personal reser-

voir”, which already is important for children. On a col-
lective level the elements become important, when they 
are permanent and shared from all children in a group 
(cf. Volkan, 2004: 37). Scottish boys e. g. learn implicit 
through identification with parents and other family 
members that a kilt or bagpipe represents masculinity, 
heroic won or lost battles, independency and national 
history. In Carinthia, the traditional costume called 
“dirndl” for women and “Kärntner Anzug” for men has 
a similar function. It is symbolically connected with a 
heroic remembrance of the so called “Kärntner 
Abwehrkampf”, the armed conflict for Carinthia´s bor-
der after WWI. Its function of serving a Carinthian iden-
tity is quite well demonstrated e. g. in archives of Aus-
tria's official public TV broadcast station ORF. Record-
ings from the 10th of October 1970, a national holiday 
in Carinthia, show a parade in these costumes, which is 
commented by TV-announcers: “The whole country in 
traditional Carinthian costumes - it has become true! 
[…]. And you might have asked yourself, how was it pos-
sible, to educate a whole country to wear costumes?” 

The mentioned archive recordings were collected 
for the movie “Artikel 7 - unser Recht! / Člen 7 - naša 
pravica!” in 2005. The movie represents the minority 
situation in Carinthia from an objective view, so a lot of 
Carinthian slovenes are asked for their opinion, too. A 
Carinthian slovene women remembers, how she saw 
the parade in 1970, as a young girl: as a “marching-up 
of dark powers”, as “old-fashioned german-national-
istic” and “optically dark” (the traditional costumes are 
hold in brown and grey). 

2) Shared identifications, e. g. eating habits, songs,
dances, also the sound of a language, which people of a 
group share with each other. In Carinthia songs about 
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the native, so called “Kärntner Kasnudeln” (filled noo-
dles), the “Kärntner Reindling/Pohača” (a roulade) or 
the “Zasaka” (hacked meat) are highly respected as typ-
ically Carinthian. An interesting point is that these iden-
tifications are shared by Germans in Carinthia as well 
as Slovenes in Carinthia: a Slavic origin of the word 
“Zasaka” is well recognisable and was never in conflict, 
on certain festivities both the german “Reindling” and 
the slovene “Pohača” are not separated. Slovene and 
German songs sound very similar in melody and tune. 
These identifications can therefore be seen as shared 
by both groups, which shows a general group-overlap-
ping potential of such identification elements in a cer-
tain region. However, Volkan described also identifica-
tions with “traditions” and their founding fathers (cf. 
Volkan, 2004: 101), which can again be very group-sep-
arating. For Carinthian Slovenes their standard lan-
guage as well as the different dialects can be seen as 
shared identifications. 

3) Own mud on a neighbor's tent. Members of a group 
don't just externalise good elements, but also bad ones (cf. 
Ottomeyer, 2009: 59). The own mud represents unloved 
shares of a group, which, in a psychoanalytic matter, are as-
cribed to another group. As Ottomeyer states, German 
Carinthians put elements of their own greed and egoism on 
their Slovene neighbor's tent: “the minority always wants 
more, although they already have everything!” (Ottomeyer, 
2009: 60). Both groups in Carinthia reproach each other 
also for treason: in politically “hot” times as the 1970ies 
Germans named Slovenes in Carinthia as “betrayers of the 
native” for demanding minority rights, while Slovenes 
acted aggressively against Carinthians with Slovene roots, 
who did not use these roots for their ethnic identifica-
tion as part of the minority. Even today there is a quite 
large number of so called “windisch” people in 

Carinthia: Carinthians with Slovene roots who do not 
want to be seen as part of the minority and use this 
identification to a third group as a solution. As Volkan 
described, a group can integrate the mud of another 
group, if the other group is e. g. very influent or higher 
in power. The “mud” then becomes characteristic for 
the group. Individuals might even unconsciously hold 
on to this characteristic element. 

4) Chosen glorious chapters, which Volkan described 
as shared feelings of triumph and success, which are 
bound on historical events. In Carinthia such a glorious 
chapter surely is the “Abwehrkampf” in connection with 
the anniversary of the 10th of October 1920, when south-
ern Carinthians participated on a plebiscite about annex-
ing the country either to Austria or the “State of Slovenes, 
Croats and Serbs” (SHS). In the narrative of most German 
Carinthians, the “Abwehrkampf” was a brave battle 
against Slavic aggressors, who wanted to take their coun-
try. At the same time, these brave (German) Carinthians 
resisted political decisions from Austria's capital Vienna - 
forging their own fortune and future. As already Volkan 
described, such glorious tales of the past often are histori-
cally wrong, but nevertheless important for the identity of 
a group and heighten its self-esteem (Volkan, 2004: 187). 
In comparison, Carinthian Slovenes cut out the “Abwehr-
kampf” from their collective narration of contemporary 
history - it is seen as antislovene, if not German national-
istic. Chosen glorious chapters for Slovenes in Carinthia 
are e.g. resistance of  partisans against the national social-
istic regime during WWII - which again is a chosen trauma 
for Germans in Carinthia, as will be shown in the following 
chapter. 

5) Chosen traumata. Vamik Volkan describes them 
as mental representations of an event, which led a 
group to bigger losses, to feelings of helplessness and 
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humiliation because of another group (cf. Volkan, 2004: 
185). Such events are often wilfully cultivated by polit-
ical leaders, to strengthen a collective identity (cf. Ot-
tomeyer 2009: 66). For Carinthia´s chosen traumata, 
time shortly after WW2 is relevant. Immediately after 
capitulation of Nazi-Germany in 1945, units of the Brit-
ish and Yugoslav armies began arresting Carinthians, 
which were suspected of having collaborated with the 
national socialistic regime. Out of 236 officially ar-
rested Carinthians, 96 are still missed (cf. Entner, 2012: 
426). Is is estimated, they were liquidated without 
court proceedings. For Carinthian Slovenes, chosen 
traumata are e. g. the violent deportation of over 300 
political and cultural active Slovene families in working 
camps and concentration camps of Nazis in 1942. 

6) The inner world of the narcissistic leader. Volkan
characterised charismatic leaders amongst others as 
persons, who are internally driven to “repair” them-
selves and their followers (cf. Volkan, 2004: 134). Ot-
tomeyer described the former governor of Carinthia as 
a child of Nazi-parents. During his lifetime he worked 
on trivializing their guiltiness. With this underlying aim 
of many of his political and civil actions, he found simi-
lar “unfinished businesses” (in Volkan´s sense of “repa-
ration”) in many Carinthian families (cf. Ottomeyer, 
2009: 22). 

7) Symbols represent the last thread in Volkan´s
concept. He described symbols, who represent large-
group identities. A symbol could originally belong to 
one of the other threads, but later get enough powerful 
to combine all threads. Almost mythically loaded is e. g. 
the Carinthian boarder to Slovenia: a whole verse of 
Carinthia´s hymn is dedicated to this “bloody” border 
(which refers to the myth of the “Abwehrkampf”). For 
Carinthian Slovenes, article seven of the Austrian state 

treaty, that defines minority rights for Slovenes and 
Croats, has reached high symbolic character. 

Memory in the Carinthian field is the result of a run 
for several decades past discourses, which was charac-
terized by highly polarized positions in Carinthia. Sev-
eral communities of (shared) memory shape the field of 
remembrance, while borders of these communities of-
ten represent borders of ethnic or national groups in 
the region. As the available interpretations of identity 
forming elements following Vamik Volkan’s concept is 
proving: many elements of the seven “threads” are di-
rectly connected to the (collective) memory of a group. 
It is a detail different groups refer to similar historical 
sequences. What the Slovene group points out as a cho-
sen trauma (after psychoanalytic Vamik Volkan), can be 
seen as a glorious chapter in contemporary history for 
the other group. 

TO REMEMBER THE WAR IN TIMES OF PEACE  
THROUGH ART – A CASE STUDY 

On the basis on our theoretical discussion around 
memory and identity we want to build on its basis our 
case study. What we are drawing on, is a theatre play 
realised 2013 by the theatre association “Special Sym-
biosis” and two local schools in the City Villach in the 
South of Austria. The venue was a public square in front 
of the museum in the city of Villach and on the opposite 
lying garden of the town church. Protagonist of the 
show was the “Memorial of Names” [Denkmal der 
Namen], which was erected next to the garden by an in-
itiative of the Association “Remembering” [Verein Erin-
nern]. The monument counteracts the dehumanization 
and metamorphosis of victims by National Socialism in 
numbers through the documentation of the victims' 

120



POLITICS OF PARTICIPATION. (DE)CONSTRUCTING THE... 

5 

names written on a transparent glass. Since 1999 more 
than 15 times the glass has been damaged by vandalism. 
This was also the reason why the team of the theatre 
project dedicated the theatre performance to the vic-
tims of Nazi violence while giving them a voice in the 
present.  

The story of the play deals with the characters Joseph 
and David, who embody the past and present. It starts 
with a look into the past where we get to know the story 
of Joseph, who has been marginalized by his community. 
He suffered from this social exclusion and committed sui-
cide. Since this point he plays continuously in the story 
with the help of a loudspeaker as a ghost figure. The inter-
pretation if Joseph acts as a spirit, as a conscientious re-
minder or even a voice of reason in the present has been 
left to the audience. In the present the visitors are con-
fronted with the desecration of the monument and must 
observe how the young people spot the “Memorial of 
Names” with paint. When the pupil David does not want 
to smear the memorial, the group discovers his last name 
at the glass. David did not know anything of his family’s 
history, which is divided into victims and perpetrators. 
Now he also learns what exclusion means, because his 
school friends and peer group insult him and count him 
out. Therefore David sympathizes with Joseph's suicide. 
When imitation attempt, a young girl from the group holds 
David back. When he decides to clean the memorial the 
group follow David. The silence on victims and perpetra-
tors of National Socialism has been left refracted and cur-
rent marginalization has been reflected. 

 
BETWEEN COLLECTIVE AND COMMUNICATIVE MEMORY 
To remember WWII during the theatre play means 

renegotiating the immediate present and the prospec-
tively future. As Carlos Kölbl (cf 2006: 506) emphasizes, 

the past, present and future are not separate from each 
other, but influence each other. The experience of the 
theater productions helps both viewers and actresses, 
to understand the past events or better through past 
events to reshape and to open spaces of agency in the 
present day. Theater work, as discussed example here 
shows has the special potential to renegotiate memory 
- especially in the age of globalization and migration, as 
there is in a heterogeneous society not only one collec-
tive memory with a single dominant historical narra-
tive.  

Following Maurice Halbwachs (cf 1992: 25), this 
collective memory of history is different in two respects. 
First, the collective memory result of an ongoing con-
struction process, and secondly, there are several dif-
ferent memories at the same time together. Past events 
live in the consciousness of a group running for as long 
as this group is interested in. Collective memory cannot 
be divided in before and after, but is, so Halbwachs, 
comparable with the structure of a theatre play. It tells 
the story like a dramatic fabric over several divided acts 
(cf. ibid: 52). A new act continuous with the topics, peo-
ple and meanings of the act before and competes them 
with new ones. If a group is no longer interested in cer-
tain topics, it does not mean that this topic stops to exist. 
Rather, there is a split, which leads to the formation of 
two or more memory communities with different inter-
ests that exist side by side and eventually compete with 
each other. But theater projects have not only the par-
ticular potential to place special emphasis on this po-
lyphony in the cultural field of remembrance, but illus-
trate that the concepts of cultural memory and commu-
nicative memory are always in movement and only use-
ful in a theoretical discussion (cf. Welzer 2008: 286). 
The media, for example the letters and diaries, which 
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have been used here for theater productions, can be at-
tributed to the cultural memory because it mediums 
have an affinity for written texts. In contrast, theater 
productions could be assigned to the communicative 
memory because of their oral characteristics. Since the 
temporal distance is lacking in the theater productions, 
a unique or single assignment is not possible. Theatre 
seems to me is located between those two memories 
and is a point of intersection between them. Theater 
work also provides the opportunity to deal with differ-
ent kinds of stories and to recall memories or make re-
membering possible. 

BETWEEN PRIVATE AND PUBLIC  

In this case, the theater work addresses private di-
ary entries but also letters and thematises the memo-
rial. The mediated experiences in letters, diary entries 
and list of names are “dumped experience images re-
ceived by an audience” through the theater productions 
(Malkin 1999: 21).  

Young people have dealt with the victim's docu-
ments and set their stories through the protagonists Jo-
seph and David in scene. Through abuse and desecra-
tion of the “Memorial of Names” they combine the sto-
ries of the victims of National Socialism with their own 
experience of violence and exclusion. Based on texts by 
victims they formulate fears and desires that were first 
written and discussed in workshops with the director 
and project manager, Martin Mittersteiner, and the 
founder of the association "Remember", Hans Haider. 
In the writing workshops Mittersteiner often thema-
tised with the young people often belittled “small eve-
ryday acts of violence”, which results are not foreseea-
ble, as for example the suicide of Joseph. Hans Haider 

discussed with the pupils the “Memorial of Names” and 
its history in the two schools. In the writing workshops, 
the young people approached well-documented cases 
of victims and wrote possible dialogues or scenes. In 
addition, the pupils also wrote about experiences of vi-
olence and exclusion in the present. Afterwards they 
linked the different texts and as a consequence a variety 
of possible performance texts have risen, which chal-
lenged the participants to the very end to agree on a 
theater version.  

BETWEEN INDIVIDUALS AND COLLECTIVES 

On the one hand it can be stated that the institution 
theater or theater sets memories collectively as a me-
dium. So the theater scholar Jeanette R. Malkin writes 
(cf. 1999: 9) about the memory function of the institu-
tion theater as a possible reminder of the constitutive 
values of a community. On the other hand, the produc-
tions individually and collectively embody memories 
that make the spectacle potentially liminal. Thus the fo-
cus of the theater project does not handle self-experi-
enced memories, but memories passed further via me-
dia. Memories were experienced by the people through 
the performance. Not cognitively by reading, but in a 
physically and performative way. Therefore, this expe-
rienced memory is beyond the performative act of 
reading and gives the participants not only an experi-
ence they did not have before, but also the possibility to 
act bodily. The result is a political moment, where the 
hegemonic structures of the stories are made transpar-
ent and a certain space of agency is opened up by it. 
Those lived memories of embodied perception creates 
an understanding what marginalization and suppres-
sion means.  
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SUMMARY 

 
In memory discourse, a certain reference to terms of 

identity is always given. In this text, a practically illus-
trated psychoanalytic concept for large-group identi-
ties showed, how identity forming elements are taken 
directly out of the (collective) memory of a group. As 
shown, these elements are not exclusive for one single 
group: large groups refer to other large groups in a re-
gion, to similar historical events (which are interpreted 
differently) or similar cultural “achievements”, as 
showed the example of shared identifications in 
Carinthia. These are several points, which demonstrate 
possibilities to weaken national identities, as they are 
still present in many regions  
of Europe. 

How to deal with different historical interpretations 
on the way to European narratives of history, leaving 
national concepts of history behind? Fundamental ob-
stacles are so called “myths” in the collective memory 
of a large group, which can often be found e. g. in the 
chosen glorious chapters, the chosen traumata and 
symbols of a group. A first step would be to discuss dif-
ferent points of view regarding the history, with the aim 
to accept differences, as for example the case study has 
shown. There historical well documented stories and 
individual counter-stories were linked together to cre-
ate a fluid memory. Thus the past neither crushes down 
individual stories nor the individual ignores history. 
Both are interrupting each other to set a new model of 
memory, one where new forms of meaning and sense 
were created (cf. Young, 2001:50 and Hudelist/Pilipets, 
2014:11). Real and experienced traumata should in this 
sense be a lesser problem than myths. A lot of victims 

of the national socialistic system nowadays state, we 
should “forgive, but not forget” (cf. Wutti, 2013:53). 

Teenagers like the pupils who took part in the thea-
ter project are able to interpret texts when they are en-
couraged to talk about them. Thus, the literary scholar 
Shelby Anne Wolf emphasizes the autonomy of children 
and adolescents, when it comes to the interpretation of 
literary texts. In the foreground there must always be a 
dialogue with the learners and not a reading template. 
In the theater productions, they learn not only writing 
or how to put experiences of suppression and exclusion 
into words, but also the performance gives them the 
knowledge how to act to each other in such explicit sit-
uations, not as actresses and actors talking to each 
other, but how they can speak as a human being to an-
other (cf. Wolf, 1993: 544). They learn to explain the is-
sue to weigh arguments and at the same time they learn 
through the performative act, how it feels, to marginal-
ize and to be marginalized.  

This potential of creativity is particularly important 
in the theater between performers and spectators. Both 
the communication and the cultural memory come by 
in a lived experience that people do not limit their in-
terpretation at last, but are able to stimulate them to 
action. In the described example pupils created with 
the theater a medium to visualize the past. The stories 
told are embodied in the present and ask for the action 
of the participants. Thus the participants create inter-
pretative narrative reconstructions of experiences and 
sensitivities to challenge, to break through and to ex-
tend the official discourse of memories.  

In the theatre play “Memorial of Names” the exclu-
sion is exemplarily shown in the character of Joseph 
and David. David is following Joseph's suicide, because 
he thinks that is the solution. But when his peer group 
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get to know about his intention, they stop him and clean 
the soiled “Memorial of Names”. Thus his name is 
washed clean, and he finds himself in a group with like-
minded again. The conscious use of memory counter-
acts the dominant experience of the world with inhu-
man practices in the individual history of everybody. 
An aim we should to follow. 
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Апстракт: Амбалажата за храна го доживува својот 
развој во 19-иот век, со забрзувањето на индус-
триското производство, новите материјали, новите 
техники на изработка и печатење, иновациите за 
заштита и безбедност на храната, можноста за брен-
дирање и вметнување на заштитни знаци, како и 
други новитети. Со сè поголемиот број на производи 
и поголемата конкуренција, пакувањата стануваа 
моќно средство за идентификација, комуникација и 
предност на пазарот. Вложувањето во дизајнот на 
производот и визуелниот идентитет на амбалажата 
значи подобрување на квалитетот на крајниот про-
дукт и зајакнување на комуникацијата со купувачите. 
Визуелните идентитети на овие производи, преку 
специфичните форми, бои, симболи, типографијата и 
другите графички елементи на амбалажата и ети-
кетите придонесуваат за јасна препознатливост и 
издвојување во перцепциите на конзументите. Овие 
дистинктивни идентитети станаа инспирација и 
важен мотив во делата на најпознатите уметници во 

Поп-артот на 20-иот век (Том Веселман, Роберт Ватс, 
Енди Ворхол, Марисол), потврдувајќи ја нивната  
 
важна улога во формирањето на модерната култура. 
Визуелниот идентитет на производот ја има дури и 
моќта да понесе естетски, симболички, општествени, 
автентични вредности за храната како дел од кул-
турниот идентитет на една нација.  Традиционалната 
и органски произведена храна е важно културно 
обележје на Р. Македонија а со тоа може да биде и 
конкурентна предност на нацијата – економски и 
културен потенцијал за создавање препознатлив 
македонски бренд. Во рамките на истражувањето за 
оваа проблематика е спроведена работилница за 
Ре/дизајн на производи од здрава и органска храна, 
која се одржа на ЕУРМ во 2014 година. Дизајнерите 
редефинираа визуелни идентитети на амбалажи за 
постоечки домашни прехранбени производи, внесу-
вајќи дел од традицијата и културното наследство во 
доменот на модерните визуелни комуникации. 
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Клучни зборови: храна, амбалажа за храна, дизајн на 
производ, визуелни комуникации, визуелен иденти-
тет, визуелна култура, модерна култура, културен 
идентитет. 

I. ВОВЕД  

Храната е човекова основна животна потреба. 
За разлика од животните, човекот не конзумира 
само храна најдена во природата, туку култивира 
растителни видови и одгледува животни за потре-
бите на својата исхрана. Човекот учи да готви, 
употребува прибор за јадење и поставува комплек-
сен сет на правила на однесување при јадењето
(Almerico, 2014:3). Од 19 век наваму, индустријата 
за производство и преработка на храна ќе стане 
една од најважните стопански хранки, профи-
тирајќи од потребите за прехрана на брзорас-
течката урбана популација која ја напушта аграр-
ната традиција, сопственото земјоделско и сто-
чарско производство и преминува во индустриска 
производствена сила. Законот за безбедност на 
храната на Р. Македонија ја дефинира на следниов 
начин: „Храна” е секоја супстанција или производ, 
во преработена, делумно преработена или непре-
работена состојба, наменет да биде или се очекува 
да биде консумиран за исхрана на луѓе. Со поимот 
„храна” се опфатени пијалаци, гуми за џвакање и 
сите супстанции, намерно вградени во храната во 
текот на нејзиното производство, подготвување 
или преработка. Поимот „храна“ вклучува и вода, и 
тоа: а) вода за пиење од системи за јавно снаб-
дување со вода за пиење; б) вода која се 
употребува и/или вградува во храната во текот на 

нејзиното производство, подготовка или третман 
и в) природна минерална вода, изворска вода и 
друга пакувана вода1. 

Навиките за чување, избор, подготвување и 
конзумирање на храната се одраз на нашата 
култура и дел од нашиот личен и колективен 
идентитет. Нашиот сложен однос кон храната 
станува и предмет на научни истражувања, со 
оформувањето на интердисциплинарните студии 
за храна кои ги анализираат комплексните врски 
помеѓу храната, културата и општеството, од ас-
пекти на уметноста, естетиката, антропологијата, 
социологијата, психологијата, економијата, здравс-
твото и други академски дисциплини.  

Овој труд ги анализира визуелните иденти-
тети на амбалажата за храна како моќно средс-
тво за идентификација, комуникација со потро-
шувачите и економска предност на пазарот, а со 
тоа и нивната улога во формирањето на модерната 
култура. Својството на амбалажата да понесе 
естетски, симболички, општествени и автентични 
вредности за храната, го истакнува нејзиниот 
потенцијал за ефективна визуелна (културна и 
бренд) комуникација. Таа може да резултира дури 
и со промовирање на културниот идентитет на 
една нација, преку дизајнирање на автентични 
брендови со значаен економски потенцијал.  

II. ХРАНАТА ВО ВИЗУЕЛНАТА КУЛТУРА

Храната претставува силна сетилна стиму-
лација, не само за сетилата за вкус, мирис и допир, 
туку и за нашето сетило за вид. Храната не е само 
биолошки извор на животот, таа е и неодвоив дел 
од нашата култура. Храната може да биде ритуал, 
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уметност, култ, опсесија, симбол на различни веру-
вања и религии, метафора со силни значења. Важ-
ното место на храната во животот на човекот е 
видлива во производите на материјалната и 
визуелната култура. Сочуваните артефакти од 
некогашните цивилизации овозможуваат толкува-
ње на различните значења и симболика што хра-
ната ги имала низ историјата. На пример, калин-
ката уште од дамнешни времиња била поврзувана 
со плодноста - симболизирајќи утроба - но и со 
смртта (Connell & Airey, 2007: 99). Во древниот 
Египет со починатите во гробот биле закопувани и 
калинки. Римјаните го пиеле сокот од калинки 
како лек за неплодност. Во Стара Грција, калинката 
била поврзувана со верувања и ритуали за смртта 
(сл. 1). Според митологијата, Персефона, ќерката 
на божицата Деметра морала да поминува извесно 
време од годината во Подземјето бидејќи ги изела 
семките од калинката2. 

Христијанството изобилува со симболи, а голем 
дел од нив се поврзани со храната: виновата лоза и 
грозјето, виното, лебот, рибата, јајцето. Рибата 
била дел од чудата на Исус Христос и симбол на 
неговите први тајни следбеници. Лебот и виното 
го претставуваат телото и крвта на Исус, и имаат 
средишно место во црковните обреди. Како и 
дрвото полно со плодови, така и виновата лоза во 
христијанската религија има карактер на Дрво на 
животот. Виновата лоза со грозје е еден од мотиви-
те на 15-те Винички теракотни икони, кои датира-
ат од ранохристијанската епоха (3 – 7 век н.е.) на 
урбаните населби на Виничко кале (сл. 2). Вино-
вата лоза, која во една специфична иконографска 
варијанта е прикажана во рамките на виничкиот 
репертоар, претставува еден од најстарите христи-

јански симболи кој се појавува во уметноста на 
најраниот период3. На иконата е илустрирана Аса-
фовата песна од 79-иот старозаветен Псалм, која 
има карактер на љубезна молба и претставува 
молитва за обновување на исеченото лозје (Димит-
рова, 2012:171). Ова е повик за спас на израелскиот 
народ, чии лозја „се нападнати од диви ѕверови“. 
 

   
Сл. 1 Теракотна калинка, Грција, околу 5 – 4 век п.н.е. 

Метрополитен музеј во Њујорк. 
Сл. 2 Теракотна икона, Лозова пенушка – Псалм 79, околу 

6 век, Виничко кале, Р. Македонија.  
Музеј Теракота Виница. 

 
Последната вечера што Исус Христос ја поделил 

со своите апостоли е претставена на бројни моза-
ици, фрески и икони во христијанската иконо-
графија. Од нив најпозната е „Тајната вечера“ на 
Леонардо да Винчи, насликана во Милано во доц-
ниот 15 век.  

Мотивот на мртва природа ќе стане централен 
во сликарството на Холандскиот барок во 17 век. 
Со развојот на општеството и јакнењето на ста-
тусот на граѓанинот се зголемува и можноста за 
поседување на квалитетна покуќнина и уметнички 
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дела. Популарните мртви природи со најразлични 
флорални, банкетни и кујнски сцени од секој-
дневниот живот ќе станат симбол за истенчен вкус, 
статус и престиж. Познатите „банкетни“ и „поја- 

док“ мотиви вклучуваат раскошни сцени на храна 
со егзотично овошје, јастози, шунка, вино и друга 
храна, симболизирајќи ја благосостојбата на 
сопственикот и аспирациите за луксузен животен 
стил (сл 3). 

Сл. 3 Jan Davidszoon de Heem, Мртва природа  
со овошје и шунка, 1648-49 

Два и пол века подоцна, фасцинацијата на 
уметниците од визуелните сензации на храната не 
стивнува. Сликата „Еден агол од масата“ на Пол 
Сезан од крајот на 19 век (сл. 4) е една од сериите 
мртви природи во кои тој го слави богатството на 
форми, бои и текстури што го нуди есенското 
овошје. Во неа тој прикажува необична поста-

веност на чинијата и овошјето во однос на масата, 
со што го навестува Кубизмот, уметничкиот пра-
вец што ќе наметне нов начин на гледање во 
повеќеаголни перспективи. 

Сл. 4 Paul Cezanne, Un Coin de Table, 1895-1990 

Сл. 5 Лазар Личеноски, Риби, околу 1936 
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Мртвата природа со храна ќе биде омилен 

мотив и на претставниците на македонското 
модерно сликарство. Лазар Личеноски во својата  
 
слика „Риби“ од 1936 година (сл. 5) ќе прикаже 
чинија со две пастрмки поставена на маса, отсли-
кувајќи ја скромноста на тогашното секојдневие. 
Во поствоената Америка и времето растечкиот 
конзумеризам, уметникот Вејн Тиебод на поетичен 
начин ќе го долови новото американско секој-
дневие во кое храната ќе стане „конфекција“ и 
стока за брза продажба (сл. 6). 

 

 
Сл. 6 Wayne Thiebaud, Салати, сендвичи и десерти, 1962 

 
Пренесувајќи се во ова постмодерното време, 

сведоци сме на светските тенденции за третира-
њето на храната како уметност и како посебна 
визуелна естетика. Српскиот уметник и дизајнер 

Марко Стојановиќ ќе ја прикаже оваа тенденција 
на својствен начин, трансформирајќи ги делата на 
 

 
познатите визуелни уметници во експресија со 
храна. Во својот проект „Art Food“4 od 2006 година 
тој ќе направи омаж на делата на Пит Моднриан, 
Казимир Малевич, Лучио Фонтана, Џексон Полок 
(сл. 7), Џеф Кунс (сл. 8) и други.     
   

 
Сл. 7 Марко Стојановиќ, Pollock, дигитален принт, 2006 
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Сл. 8 Марко Стојановиќ, Koons, дигитален принт, 2006 

III.АМБАЛАЖАТА ЗА ХРАНА КАКО МЕДИУМ
ЗА ВИЗУЕЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА 

Уште од дамнешни времиња човекот се обиду-
вал да најде начини како да ја сочува и заштити 
храната за подолг временски период. Дрвените 
бочви за вино се употребувале уште 2.800 години 
п.н.е.; стаклените садови биле во употреба во Еги-
пет од 1.500 п.н.е.5. Во античките глинени питоси 
се чувало жито но и течна храна, а амфорите 
служеле за чување на масло, вино и вода. Се 
употребуваат и најразлични видови на текстил и 
хартија. Амбалажата за храна го доживува својот 
развој во 19-иот век, со забрзувањето на индус-
триското производство, новите материјали, новите 
техники на изработка и печатење, иновациите за 
заштита и безбедност на храната, можноста за 
брендирање и вметнување на заштитни знаци, 
како и други новитети. Најважни иновации кои 
придонеле за рапидниот развој на прехранбената 
индустрија се патентирањето на металната кон-

зерва на Питер Дуранд во 1810 година и почетокот 
на производството на металните туби во 1817 
година. Во истата година започнува и произ-
водството на картонски кутии од повеќеслојна 
хартија6.   

Законот за безбедност на храната на Р. Македо-
нија ја дефинира амбалажата како: "Завиткување" 
е ставање на храната во паковка или амбалажа која 
е во директен контакт со храната на која се однесу-
ва, како и самата паковка или амбалажа; "Пакува-
ње" е ставање на завиткана храна, една или повеќе, 
во друга амбалажа, како и самата амбалажа7; 

Примарната амбалажа е во директен допир со 
храната, секундарната амбалажа е групно пакува-
ње од неколку поединечни прозиводи, а терцијал-
ната амбалажа обезбедува сигурен транспорт и 
дистрибуција до продажните места . 

Со сè поголемиот број на производи и поголем-
ата конкуренција, пакувањата стануваа моќно 
средство за идентификација, комуникација и 
предност на пазарот. Визуелните идентитети на 
производите, преку специфичните форми, бои, 
симболи и типографија содржани во уникатните 
логоа и логотипови и другите графички елементи 
на амбалажата и етикетите почнаа да придо-
несуваат за јасна препознатливост и издвојување 
во перцепциите на конзументите. Така се појавува 
и потребата за заштита на овие специфични 
визуелни елементи, кои во форма на заштитени 
трговски марки ќе обезбедат име, визуелен 
идентитет и бренд на производот на конку-
рентскиот пазар. Компанијата за чај Twinings од 
Лондон уште во 1787 година ќе го воведе своето 

130



ВИЗУЕЛНИТЕ ИДЕНТИТЕТИ НА АМБАЛАЖАТА ЗА... 

7 

лого, кое денес е најстарото комерцијално лого во 
континуирана употреба8.   

 
Сл. 9 Лого на Twinings, 1787 

 
Компанијата Guinness ја воведува својата заш-

титна овална етикета во 1862 година9, со која се 
обезбедувала препознатливоста на нивното пиво 
на странските пазари. Логотипот Guinness, пот-
писот на Arthur Guinness и илустрацијата на 
харфата како симбол биле основните елементи на 
визуелниот идентитет на трговската марка (сл. 10). 
Тие, со извесни стилизации и прилагодување на 
современите графички стилови се задржале како 
идентитет на брендот до денешен ден.  
 

 
Сл. 10 Заштитна овална етикета на Guiness, 1862 

 
Првото полнење на Cooca-Cola во стаклено ши-

ше било во 1899 година (сл. 11). Во 1915 било 
дизајнираното познатото Contour стаклено шише, 
чија силуета во 1977 година е заштитена како дел 
од визуелниот идентитет на трговската марка. 
Кога во 1960 година биле воведени конзервите во  
 
продажба10, во графиката на амбалажата била 
вметната контурата на шишето за полесна препоз-
натливост на производот (сл. 12). 
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Сл. 11 Еволуција на стаклената амбалажа на Coca-Cola 

Сл. 12 Конзерва со Coca-Cola, 1960 

IV.ВИЗУЕЛНИТЕ ИДЕНТИТЕТИ НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ 
ВО УМЕТНОСТА И ПОП-КУЛТУРАТА 

Масовното производство, рекламирањето преку 
масовните медиуми и конзумеристичката еуфори-
ја брзо се рефлектираа во културата и уметноста 
во форма на популарна култура, привлечна и 
разбирлива за секого. Дистинктивните визуелни 
идентитети на прехранбените производи полека 
стануваа дел од неодминливата иконографија на 
модерното општество. Подобрениот квалитет и 
изглед на амбалажата значеше и поширока 
дистрибуција и зголемен животен век на произ-
водот. Супермаркетите се наполнија со производи 
со најразлични имиња, етикети и амбалажи. 
Мртвите природи со овошје, месо, леб и вино во 
сликарството бea заменети со конзерви со шунка, 
пиво, супа; шишиња Coca-Cola; кутии со корнфлекс 
и чоколада. Овие амбалажи станаа централен 
мотив во делата на најпознатите уметници во Поп-
артот на 20-иот век, потврдувајќи ја нивната важ-
на улога во формирањето на модерната култура. 
Уште во првичните појавувања на Поп-артот во В. 
Британија, уметникот Ричард Хамилтон во својот 
колаж Што е тоа што ги прави нашите домови 
толку различни, толку привлечни? (сл 13) ќе 
постави конзерва со шунка на централно место во 
дневната соба на еден дом. Уметниците како 
Роберт Раушенберг со Coca-Cola Plan, 1958 и Џаспер 
Џонс со Painted Bronze: Ale Cans, (сл. 14) ќе ја 
искористат скулптуралната димензија на амба-
лажите, претворајќи ги производите во култни 
објекти. Џонс излеал две конзерви од але во бронза, 
а потоа ги насликал етикетите со маслени бои. 
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Сл. 13 Richard Hamillton 

Just what is it that makes our homes so different, so appealing? 
1956 

 

 
Сл. 14 Jasper Johns 

Painted Bronze: Ale Cans, 1960  

Енди Ворхол во своите дела ќе ги материја-
лизира постулатите на филозофот Валтер Бенја-
мин, кој смело тврдеше дека можноста за 
механичка репродукција засекогаш ќе го измени 
текот на уметноста и нашето поимање за 
оригиналот во уметничкото творештво. Ако Рау-
шенберг и Џонс беа посветени на создавање уни-
кати, Ворхол ја максимизираше употребата на сито 
печатот, креирајќи серии и дупликати на своите 
дела. Дури и во рачно насликаните платна тој ја 
имитира машинската прецизност и стерилност на 
индустриското производство и печатењето. Смес-
тувајќи на своите платна десетици, стотици 
конзерви Campbell супа (сл. 16, 17) или стотици 
шишиња Coca-Cola (сл.15), тој ќе го воздигне 
дизајнираниот производ уште погоре на тронот 
на популарната култура, без никакви комплекси на 
уметнички елитизам, страв или пак грижа на 
совест.  
 

 
Сл. 15 Andy Warhol, 210 Coca Cola Bottles, 1962 
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Сл. 16, 17 Andy Warhol, Campbell soup, 1962 
Museum of Modern Art, NY 

Уште еден уметник од Американскиот Поп-арт 
ќе ја овековечи иконографијата на масовната 
култура, креирајќи ги своите уметнички платна 
како големи рекламни билборди - Том Веселман. 

Тој ќе даде нова интерпретација на мртвата приро-
да како уметнички мотив, создаваќи композиции 
преполни со популарни прехранбени производи и 
тривијални секојдневни предмети (сл. 19). Поне-
когаш во своите дела користи и реди-мејд објекти, 
како делови од фрижидери, пластично цвеќе или 
парчиња од билборд плакати (сл. 18), со што 
свесно ја брише границата помеѓу уметноста и 
популарната култура. 

Сл. 18 Tom Wesselmann, Still Life No. 30, 1963, Oil and 
collage on canvas, Museum of Modern Art, NY 

Сл. 19 Tom Wesselman, Still Life# 35, 1965 
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Уметникот Роберт Вотс ќе промовира екстрем-
на варијанта на буквализмот на Поп-артот, претс-
тавувајќи масовно произведени комерци-јални 
производи како сопствени уметнички дела (Livi-
ngston, 1990:136). Такво е неговото дело Whitman’s 
Assorted Chocolates од 1963-4, во форма на бонбо-
ниера со чоколадни бонбони (сл. 20). 

 

 
Сл. 20 Robert Watts, Whitman’s Assorted Chocolates, 1963-4 

 
Експлицитниот илузионистички манир на 

попартовскиот буквализам се препознава и во 
делата на Фотореализмот. Овие методи ќе бидат 
аплицирани и во доменот на скулптурата, како во 
фигуративните материјализации на луѓе од секој-
дневниот живот на уметникот Дуан Хенсон. Корис-
тејќи синтетички материјали како стаклена волна, 
вештачка смола и поливинил ацетат, тој ќе создаде 
реалистични прикази на профили на луѓе од 
тогашното општество: турист, купувач, пензионер. 
Неговата позната скулптура Купувач во супер-
маркет од 1970 (сл. 21) прикажува жена со 
прекумерна тежина, со цигара во уста и инди-
ферентен израз на лицето. Пред неа турка количка 
преполна со прехранбени производи, спакувани во 
различни видови на амбалажи. Нема ни трага од 

свежи продукти, а изборот се состои од прера-
ботена, конзервирана и замрзната храна.  
 

 
Сл. 21 Duane Hanson, Supermarket Shoper, 1970 

 
Иако во начинот на претставување на оваа 

купувачка се чувствува хумор, сепак се насетува и 
загриженоста за претераноста во купувањето, 
конзумирањето нездрава храна и видливата ду-
ховна отапеност на масата. 

Прехранбените производи ќе најдат свое место 
и во медиумите на популарната култура, како 
цртаните филмови (Попај и конзервите со спанаќ), 
стрипот, филмовите (шишето Coca-Cola во филмот 
The Gods Must Be Crazy, 1980) и во други форми.   

Ако Поп-артот успеа да ја внесе амбалажата во 
срцето на уметноста, постмодернистичките игри 
на современите визуелни тенденции ја внесоа 
уметноста - на амбалажата. Пакувањата станаа 
место за уметнички експеримент, во намерата 
производот да стане посакуван „објект на желбите“. 
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Познати уметници и дизајнери се ангажирани за 
оплеменување на визуелните идентитети, со цел 
да се создадат лимитирани верзии на производите 
и на тој начин се претворат во „мали уметнички 
дела“ (сл. 22), статусен симбол и моден аксесоар 
(сл. 23).  

Сл. 22 Absolut vodka, уметнички мејковер на амбалажата 

 Сл. 23 Evian вода, лимитирана серија на амбалажата  
со визуелen стајлинг од познатите модни дизајнери: 
Jean Paul Gaultier, Paul Smith, Issey Myake, Courreges, 

Diane von Furstenberg. 

V. ВИЗУЕЛНИТЕ ИДЕНТИТЕТИ НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ 
ПРОИЗВОДИ КАКО ДЕЛ ОД КУЛТУРНИОТ ИДЕНТИТЕТ 

НА ЕДНА НАЦИЈА 

Визуелниот идентитет на производот ја има 
моќта да понесе естетски, симболички, автентични 
вредности за храната како дел од културниот 
идентитет на една нација. Историјата, традицијата, 
автентичноста и приказната се важни елементи во 
креирањето на препознатливоста на брендот и 
стекнување на довербата кај потрошувачите. Ам-
балажата за храна може да биде промотор на 
регионалните и националните (кулинарски и 
културни) специфики на таа нација. Дури и 
законските одредби се јасни дека идентитетот и 
земјата на потеклото на храната се клучни кај 
прехранбените производи и со нив не смее да се 
креираат заблуди кај потрошувачите: Операторот 
со храна не смее во информациите поврзани со 
храната лажно да ги наведува потрошувачите за: а) 
карактеристиките на храната и особено што се 
однесува до природата, идентитетот, својствата, 
составот, количината, трајноста, земјата на потек-
ло или место на потекло, методот на изработка 
или производство11;  

Сл. 24 Italian Village, произведено во САД 
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Но, позајмувањето на туѓи идентитети не е нес-
војствено за денешната светска прехранбена ин-
дустрија. На пример, „пиратството“ на храната и 
визуелните симболи препознатливи за културниот 
и национален идентитет на Италија од страна на 
други земји ја оштетуваат оваа држава за 60 мили-
јарди евра годишно12.. Производител на тестенини 
од САД, употребувајќи име на производот Italian 
Village (Италијанско село), Homestyle Pasta (во 
домашен стил) и бои на националното знаме  
црвена, зелена и бела, создава лесна илузија дека 
овие тестенини се произведени во Италија со 
традиционални домашни методи (сл. 24). 

Амбалажата за храна може да биде значаен 
промотор на културното наследство на една 
држава. Бенефитот е двонасочен: производителот 
ги користи потврдените вредности и популар-
носта на културното наследство во форма на 
препознатливи симболи и мотиви, додека пак 
државата добива промоција на нејзините културни 
вредности и воедно се стекнува со конкурентски 
предности. Продуктите на шкотскиот произво-
дител на колачи Walkers, преку визуелниот иден-
титет на амбалажата го промовираат културното 
наследство на Шкотска со традиционалниот текс-
тил, накитот и сликарството (сл.25).  

 

 
Сл. 25 Walkers колачи од Шкотска 

Производите на македонската винарија Стоби, 
преку визуелниот идентитет на амбалажата го 
промовираат културното наследство на регионот 
Тиквеш и археолошкиот локалитет Стоби. Визуел-
ниот идентитет на компанијата и производите се 
речиси во целост во корелација со римското 
наследство на Стоби. Како главен симбол на 
логото е земен мотивот на паунот од подниот 
мозаик во Епископската базилика од античкиот 
град Стоби, 4-5 век н.е (сл. 26). Истиот мотив на 
паунот се наоѓа и на реверсот македонската 
банкнота од десет денари. Самата илустрација на 
паунот ја задржала оригиналната форма, но е 
ослободена од колоритот на мозаичните камчиња. 
Типографијата на логотипот е со римско лати-
нично писмо, а буквата „Т“ со мултиплицирање на 
столпчето е дизајнирана така што оформува 
антички архитектонски столб со капител. Оваа 
суптилна дизајнерска интервенција уште повеќе ја 
нагласува симболиката на античкото културно 
наследство (сл. 27).  

 

 
Сл. 26 Мотив на паун, мозаик во Стоби, 4-5 век н.е.  
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Сл. 27 Амбалажа на вината Стоби 

А.   Прехранбените производи како дел од културни-
от идентитет на Р. Македонија 

Традиционалната и органски произведена храна 
е важно културно обележје на Р. Македонија а со 
тоа е и конкурентна предност на нацијата – култу-
рен и економски потенцијал за создавање препоз-
натлив македонски бренд.  

Законот вели: "Храна со традиционални карак-
теристики" е храна која е традиционално произ-
ведена во Република Македонија и: а) историски се 
препознава како традиционален производ или б) 
се произведува во согласност со кодифицирани 
или регистрирани технички референци за тради-
ционален процес или според традиционални ме-
тоди на производство или в) е заштитена како 
традиционален производ од храна со закон13. 

Во рамките на истражувањето за оваа пробле-
матика е спроведена работилница за Ре/дизајн на 
производи од здрава и органска храна, која во 
организација на Македонски совет за дизајн се 
одржа на Факултетот за арт и дизајн при Европс-
киот универзитет во Скопје во декември 2014. 

Десет дизајнери редефинираа визуелни идентите-
ти на амбалажи за постоечки домашни прехран-
бени производи, внесувајќи дел од традицијата и 
наследството во контекст на културниот иден-
титет и современите визуелни комуникации.  

Методологија на работа: 
- Дефинирање на целите и задачите за работа 
- Информативно-едукативна сесија и презента-

ција на производите кои се предмет на рабо-
тилницата 

- Поделба на задачите и анализа на материјата 
- Истражување на категоријата на производи и 

актуелните трендови во дизајнот на визуел-
ните идентитети, амбалажата и етикетите 

- Развој на идеи преку рачни скици 
- Компјутерски дизајнирани креативни решенија 
- Изработка на макети/прототипови 
- Фотографирање на финалните креативни реше-

нија 
- Презентирање на финалните креативни реше-

нија 
- Ментор на работилницата: проф. м-р Гордана 

Вренцоска, ЕУРМ. 

Дизајнерите на работилницата креираа совре-
мени дизајнерски решенија за веќе постоечки 
домашни производи. Во процесот на развој беа 
задржани формите на примарните амбалажи на 
производите, а беа понудени нови или моди-
фицирани визуелни идентитети, нов дизајн на 
етикети и дизајн на секундарни – промотивни 
амбалажи.  
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На работилницата беа разработувани идејни 
решенија за следниве производи: 
- „Сливова ракија со аронија“, производ во 

развој, производител Ивановски – Крушево 
- „Слатко од аронија“, производ во развој, 

производител Ивановски – Крушево 
- Вино „Вранец“, производител Велвин од Велес 
- Вино „Кабернет Совињон“, производител 

Велвин од Велес 
- „Природен мед“, производител Велвин од 

Велес 
- „Слатко од тиква“, производител Випро од 

Гевгелија 
- „Џем од кајсија“, производител Випро од 

Гевгелија 
- „Слатко од смоква “, производител УниСтар 
- „Слатко од капина“, производител УниСтар 
- „Чоколокум“, „Крем банана“ и „Кинг“, рефус 

производи на Европа – Скопје. 

Од вкупно 12 производи што беа редизајнирани 
на работилницата, ќе разгледаме 3 производи во 
чии визуелни идентитети беа нагласени аспектите 
на културното наследство и во кои беше исползу-
вана богатата традиција на македонското народно 
творештво - автентичните ракотворби: везовите и 
плетените изработки. 

Сливова ракија со аронија  
Задача: да се редизајнираат графичките елементи 
на етикетата (предна и задна) за поголема јасност, 
препознатливост и системски визуелен идентитет 
кој ќе обезбеди еквивалентност на квалитетот и 

потенцијалот на производите. Во процесот на 
редизајн треба да се запазат димензиите на 
етикетата кај ракијата (10 х 10 см предна, и 5 х 5 см 
задна), и да се обезбеди дизајн поблизок до совре-
мените трендови. Дополнително – да се даде пред-
лог дизајн за промотивна кутија на ракијата.  

Дизајнерот на визуелниот идентитет и ети-
кетата, Сузана Миновска, даде свое образложение 
за предложените концепти:  

„При дизајн на логото земен е мотив – цвеќето на 
животот кое е мултиплицирано на кружна основа. 
Стилизацијата асоцира на флорални форми – 
аронија. Цвеќето на животот е земен како мотив 
заради потвдените сознанија на лековитата моќ 
на аронијата. Бидејќи семејството Иваноски жи-
вее и работи во Крушево, првата размисла оди во 
насока на традицијата. Крушево живее во духот 
на традицијата и за традицијата. Жените во овој 
град изработуваат рачни изработки за светски 
познати брендови. Овој факт беше првата при-
чина за избор за мотив на етикетата. “ 

Јадро на основниот концепт е стилизиран 
мотив од плетени рачни изработки (сл. 29). Според 
авторката, стилизацијата со кружната форма има и 
индиректна симболика - сонце и зраци, како 
идентитет на земјата на потеклото на производот. 
Светлите тонови на пурпурна боја се асоцијација 
на бојата на сокот на плодот аронија. Изборот на 
курзивно кирилично писмо во типографскиот 
идентитет ја надополнува романтичната нота на 
дизајнот. 

Промотивната кутија, предлог-решение на Мар-
јан Виторијоски (сл. 30), додава нота на автен-
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тичен луксуз и го дополнува новиот изглед на 
примарната амбалажа. 

Сл. 28 Постоечки изглед на Сливова ракија со аронија 
Сл. 29 Сузана Миновска, предлог решение за нов 

визуелен идентитет на производот 

Сл. 30 Марјан Виторијоски, Предлог решение за промо 
кутија на Сливова ракија со аронија, детал 

Чоколокум 
Проблем: недоволно естетски обликуваната 

амбалажа од 500г. на Рефус Крем банана, Кинг и 
Чоколокум (сл. 31) на компанијата Европа ја 
намалува атрактивноста на производите и не 
соодветствува со нивниот квалитет, популарност и 
делумно - идентитет на другите пакувања од 
истите производи. Задача: да се редизајнираат 
графичките елементи, вклучувајќи го и логото на 
Чоколокум, за поголема естетика и системски 
визуелен идентитет на трите производи, кој ќе 
обезбеди еквивалентност на квалитетот и попу-
ларноста на производите. Во процесот на редизајн 
е пожелно да се задржи едноставноста, но таа да 
добие повисока естетска вредност и блискост до 
современтите трендови во дизајнот на амбалажа 
на прехрамбени производи. Во предлог-решението 
на Даниела Коцевска (сл. 32) е направен редизајн 
на логотипот и вклучена е графичка стилизација 
на мотив со традиционален македонски вез за 
ракав на „саја“ од Прилепско. Исто како и во 
постоечкото решение, задржан е колоритот од 
само една боја – темно кафевата. Но, во новиот 
предлог кафеавата боја е поприсутна и дава 
инстантна поврзаност со чоколадото како состојка.  

Добиена е нова естетска вредност и поголема 
блискост до современите трендови во дизајнот на 
амбалажа за храна, кои пласираат минимализам, 
чистина, графизам, дводимензионалност, една до 
две бои, илустрација наместо фотографија, цртеж, 
ретро и традиција, калиграфија и игра со текстури. 

Новиот идентитет е аплициран и на другите 
Рефус производи: Крем банана и Кинг во амбалажа 
од 500 грама. 
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Сл. 31 Постоечки изглед за Чоколокум 

Сл. 32 Даниела Коцевска, предлог – редизајн  
на визуелниот идентитет на „Чоколокум“ со графичка 

стилизација на мотив со вез за ракав на „саја“ 

Природен мед 
Проблем: неусогласеноста на типографско - 

илустративните елементи на етикетата, нечитли-
воста на сите текстуални елементи, како и нема-
њето на лого ја намалуваат атрактивноста на 
производот на Велвин (сл. 33). Задача: да се 
редизајнираат графичките елементи на етикетата 
за поголема препознатливост, поестетска компо-
зиција и читливост на информациите, но и да се 
креира автентичен изглед со асоцијации за 
македонските народни традиции.  

Идејното решение на Маја Јаќимовска (сл. 34) 
нуди две варијанти, во кои доминира графичкиот 
израз со геометризам и ритам, асоцијативен за 
пчелините ќелии и за народниот вез од Маке-
донија. Боите се во топлата гама, со асоцијации на 
природа, мед, Македонија. Креиран е и читлив и 
едноставен логотип за името на производот, а 
информациите се видливи и читливи. 

Сл. 33 Постоечки изглед за Природен мед 
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Сл. 34 Маја Јаќимовска,, предлози за дизајн на етикета  
за Природен мед 

Во нејзиното решение е забележлив трендот на 
графички минимализам со кој целосно е напуш-
тена наративната илустрација на постоечкото 
решение.  

Идејните решенија за сите 12 производи беа 
презентирани јавно на 24 декември 2014 во прос-
ториите на Европскиот универзитет. Претстав-
ници на производителите беа присутни на презен-
тацијата, а беа дискутирани и можностите за 
евентуална имплементација на идејните решенија. 
Учесниците во работилницата се стекнаа со 
знаења за спецификите на прехранбениот сектор и 
принципите на дизајнирање амбалажа за храна, 
следејќи ги современите трендови во областа. 

Сл. 35 детали од сите решенија 

VI. ЗАКЛУЧОК

Навиките за чување, избор, подготвување и 
конзумирање на храната се одраз на нашата 
култура и дел од нашиот личен и колективен 
идентитет. Храната може да биде ритуал, уметност, 
култ, опсесија, симбол на различни верувања и 
религии, метафора со силни значења. Важното 
место на храната во животот на човекот е видлива 
во артефактите на материјалната и визуелната 
култура. Со развојот на индустриското произ-
водство и технолошките новитети се развива 
амбалажата за храна, со што се подобрува 
нејзината дистрибуција и зголемува векот на 
нејзиното траење. Со сè поголемиот број на 
производи и поголемата конкуренција, пакува-
њата на производите станаа моќно средство за 
идентификација, комуникација и економска пред-
ност на пазарот. 

Визуелните идентитети на прехранбените 
производи придонесуваат за јасна препоз-натли-
вост и издвојување во перцепциите на конзу-

142



ВИЗУЕЛНИТЕ ИДЕНТИТЕТИ НА АМБАЛАЖАТА ЗА... 

19 

ментите. Овие дистинктивни идентитети станаа 
централен мотив во делата на најпознатите умет-
ници од 20 и 21 век, особено во Поп-артот, но и во 
цртаниот филм, стрипот и филмот, потврдувајќи ја 
нивната важна улога во формирањето на модер-
ната култура и придонесот во поп културата.  

Визуелните идентитети на прехрамбените 
производи можат да придонесат кон формирањето 
на културниот идентитет на една нација и созда-
вање на автентичен национален бренд. Бенефитот 
е двонасочен: производителот ги користи потвр-
дените вредности и популарноста на културното 
наследство во форма на препознатливи симболи и 
мотиви, додека пак државата добива промоција на 
нејзините културни вредности и воедно се стек-
нува со конкурентски предности. Во тој контекст, 
дизајнот на визуелните идентитети на амбалажата 
за храна е моќна алатка која може да ја етаблира 
традиционалната и органски произведената храна 
како важно културно обележје на Р. Македонија со 
значаен економски потенцијал. 
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Апстракт: Промените што се случуваат во човековото 
битие најчесто се видливи и на неговата „површина“. 
Надворешноста е пропустлива за оние импулси што 
пристигаат од најдлабоките слоеви на битието, но исто 
така, чувствителна е и за надворешните вибрации 
(културните, економските, политичките), и тие вли-
јаат врз правецот на човековото дејствување, ги одре-
дуваат неговите избори, ги обликуваат и ги менуваат 
неговите желби, навики, дури и психата. Како приказ 
(рефлексија) на постојано преплетување на индивиду-
алниот и на колективниот аспект, надворешниот 
изглед е сè поважен за согледување на идентитетот. Во 
современиот свет облеката и облекувањето имаат 
клучно значење за афирмацијата на личноста. 
Истражувањето исцрпно анализира една од основните 
потреби на човекот – облекувањето – во серија односи 
кои ги воспоставува со модата, која претставува 
засебен феномен, променлив и краткотраен во однос 
на облекувањето на човековото тело, но од друга 
страна, значаен за искажување на групниот или на 
поединечниот идентитет. Претставувајќи истовремено 
одраз на внатрешниот баланс на психата и слика на 
општествениот статус, модата и oблекувањето имаат 

моќ да ја трансформираат единката, како пред другите 
така и пред себеси. Таа „креативна игра“ на транс-
формација нема траен карактер, привремена e и има 
своe психолошкo оправдување, со оглед на тоа дека 
секој човек, макар и на момент, сака да биде некој друг. 
Во постмодерното општество, кое на луѓето им нуди 
одредено културно ослободување, а од друга страна, 
им наметнува обврска на самореализација 
(себеконструирање) и идентитет станува нешто што 
може да се избере, па дури и да се купи. Основна цел на 
истражувањето е да се покажат психосоциолошките 
корени и современите аспекти на модата, како и 
нејзината моќ во формирањето на идентитетот. 
 
Клучни зборови: идентитет, мода, облекување, интер-
фејс 
 

ВОВЕД 
 
Целта да се воспостави комуникација со околи-

ната и да се остави позитивен впечаток може да се 
постигне доколку се почитуваат одредени правила. 
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Свесно формирајќи го својот изглед, човекот ѝ 
помага на својата околина полесно да го препознае и 
да го прифати. Со оглед на тоа, облеката и начинот 
на облекување претставуваат важен елемент на 
комуникација (Kocareva Ranisavljev, 2010 : 253 [1]).  

Анализирајќи го односот поединец – општество, 
Јунг утврдува дека секој човек поседува свое јавно 
„јас“, кое е насочено исклучиво кон надворешниот 
свет, и свое приватно „јас“, кое го предттавува 
неговото битие. Јавното „јас“ претставува начин на 
кој човекот сака да ѝ се прикаже на својата околина, 
што најчесто постигнува преку облеката и 
однесувањето. Во моментот кога свесно почнува да 
го обликува својот изглед, со цел да остави одреден 
впечаток, човекот почнува да го гради својот имиџ. 
Свесното оставање впечаток преку својот изглед 
претставува вид на комуникација. 

Во претставување на имиџот се користат раз-
лични средства – од однесување, преку гестикула-
ција, боја на гласот, реторичка способност, до изглед 
и облекување. Сите овие сигнали, кои човекот ги 
емитува преку својата појава, подеднакво се важни 
колку и содржината на пораките што се изговараат. 
Прашањето што често поттикнува дебати во 
рамките на модните кругови е: дали имиџот може 
да се поистовети со идентитетот? Макар што често 
го поврзуваат со поимот personality, а поретко со 
внатрешното, суштествено „јас“, сепак, модните 
креатори сметаат дека имиџот е еквивалент со 
идентитетот. Таквиот став, меѓутоа, го побиваат 
честите улични глетки, каде што доминира унифор-

мен изглед на младата популација, на пример, 
девојки со долга „испеглана“ коса, тесни фармерки и 
високи потпетици. Тоа е, секако, последица и на 
модната индустрија, која произведува огромни 
серии  на идентични предмети за облекување, со 
сличен дезен и колорит [1]. 

Униформноста, како резултат на конформис-
тичкиот пристап кон облекувањето, може да се 
избегне исклучиво преку засилување на индивиду-
алноста. За да се нагласи автентичноста, изгледот 
мора да се разликува макар во детали. Кај младата 
популација, меѓутоа, забележително е и имитирање 
на туѓи идентитети, што може да се случува пери-
одично, по емитување на популарни тв-серии, 
филмови или музички настапи на естрадни ѕвезди, 
кои со својот атрактивен изглед изгледаат како 
стилски неоформената публика.  

Потребата за идентификација е најсилна во текот 
на растот и созревањето. Личноста најчесто се врзува 
за лице што ја импресионира, во почеток за нај-
блиските роднини, а подоцна за лица што поседу-
ваат авторитет или, пак, харизматичност. Таков вид 
идентификација, кој претставува обид за формирање 
на сопствената личност преку други, трае цел живот. 
Но, во моментот кога личноста станува буквална 
копија на туѓ идентитет, се открива деструктивен 
карактер. Со имитација на туѓиот изглед се презема 
и она што не е во согласност со сопственото битие. 
На тој начин личноста кон своето тело се однесува 
како кон објект – закачалка, која може да поднесе сè 
што ќе се стави на неа. Таквата манипулација со 
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сопственото тело и дух најчесто предизвикува 
дисбаланс и сериозни психосоматски последици. 
Губењето на идентитетот поради поистоветување со 
моделот претставува последица на неможноста 
реално да се согледаат и да се истакнат сопствените 
вредности. 

 
ОТКРИВАЊЕ ИЛИ СОКРИВАЊЕ  

НА ЛИЧНОСТА ПРЕКУ ОБЛЕКАТА  
 
Секој човек во себе носи најразлични видови и  

комбинации психолошки карактеристики. Тие ја 
одредуваат човековата  личност, со раѓањето се само 
навестени, а нивниот понатамошен развој зависи, 
пред сè, од надворешните фактори и влијанија. 
Колку влијае модата на одредени типови личности, 
каков е нивниот став кон облекувањето и кон модата, 
колку се отворени за модни иновации и што влијае 
на нивниот избор, се клучните прашања на кои се 
обидуваат да одговорат модните аналитичари. 

Односот на личноста кон облекувањето и кон 
модата открива можност за бесконечно комбини-
рање на различни или, пак слични карактеристики, 
кои резултираат во бесконечно богатство лица кои 
во модата можат да се наречат „личности“. Неспорно 
е дека „модната личност“ е мошне комплексна. 
Модата има моќ да ги акумулира сите видови 
психолошки карактеристики, кои честопати се 
меѓусебе спротивни (строга и нежна, мила и 
арогантна, ригорозна и спонтана, нападна и софисти-
цирана,  ѓаволеста и сериозна, конкретна и недефини-

рана и сл.). На тој начин личноста, преку облекува-
њето, добива двојна можност, од една страна, да ја 
истакне својата индивидуалност и автентичност, а 
од друга, да се замаскира зад туѓ идентитет преку 
мултипликација. Станува збор за набљудување на 
колекција карактери, кои можеме да ги согледаме 
како битие на кое му се дава слобода да се замаскира 
зад една или зад друга единица [2]. Од една страна, 
лицето сака да го истакне и да го потврди својот 
идентитет, со тоа што ќе добие признание од среди-
ната во која живее. Тоа претставува отпор кон 
деперсонализацијата на масовното општество и 
потреба за индивидуалноста и за  издвојување од 
масата. Од друга страна, лицето има желба да си 
поигрува, да биде истовремено и некој друг, што се 
базира на можноста за трансформација. 

Модата овозможува мултиплицирање личности во 
состав на едното и единствено суштество. Меѓутоа, 
различни типови личности се формираат под одре-
дени општествено-културни услови и имаат релатив-
но траен карактер. Во модата варијациите на 
личности се поразновидни и релативно пократко-
трајни. [2] 

Модата подразбира одредена дволичност, a 
камуфлирањето преку облеката нуди чувство на 
слобода. Човекот се претставува како некој друг, кој 
можеби постои, а можеби и не постои, и тоа отвора 
прашања во врска со идентитетот, но сепак, може да 
се каже дека маскирањето преку облеката поблиско 
е со играта, која не претставува измама, туку нуди 
чувство на релаксација и можност личноста да се 
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открие себеси како нова. Жил Липовецки (Žil Lipo-
vetsky), во книгата Царството на модата, нагласува 
дека модата создала нов тип човек, „модна личност“, 
која не се врзува специјално за никого и за ништо, и 
во која постојано се менуваат личностите и вкусот. 
Таквиот човек донекаде е слободен, но тоа е главно, 
ослободеност од традицијата, од минатото и од секој 
животен проект кој досега подалеку од следната 
модна промена. Тој е слободен да може да се 
реализира, но нема и јасна слика кое и какво себство 
сака да оствари [3].  

Причините поради кои човекот тежнее да го 
измени својот изглед можат да потекнуваат од 
различни сфери (емотивна, професионална, 
политичка, верска, економска и сл). Видот на 
камуфлажа, како и изборот на моделот во кој лицето 
евентуално ќе се камуфлира зависи од социокултур-
ната средина, од нејзината актуелна ситуација, како 
и од доминантниот модел со кој лицето има желба 
да се поистовети. 

МОДАТА И ОБЛЕКУВАЊЕТО КАКО СРЕДСТВО  
ЗА КОМУНИКАЦИЈА 

Доколку на човекот се гледа како на „совршен 
организам“ во физичка и во духовна смисла, а на 
облеката како на вид обвивка, може да сезабележи 
дека суштината на ова единство не е само 
достигнување на естетска складност туку и на 
хармонија во психолошката и во социолошката 
сфера. Од филозофски аспект, голотијата или телото 

се идеал но, облеката е она што е реално, споени во 
единствена целина ја сочинуваат човековата 
надворешност. Односот меѓу телото и облеката е 
важен индикатор на факторите што управуваат со 
промените во облекувањето, но и со односот на 
поединецот спрема социјалната средина (Cvitan-
Černelić, Bartlet, Vladislavić, 2002 : 15 [4]). 

Облекувањето е одраз на човекот што ја носи таа 
облека, но истовремено, претставува и рефлексија на 
општеството и сите односи во неговите рамки. 
Хармонијата помеѓу телото и облеката за време на 
античките цивилизации претставувала желба за дос-
тигнување апсолутна хармонија. Поимот на естети-
ката се базирал на внимателен однос кон сопстве-
ниот дух и кон телото, што требало само да се 
нагласи, односно да се открие со облеката. Во 
древниот Египет, на пример, афирмацијата на 
телото, нагласено со употребата на лесни и 
прозрачни ткаенини, претставувало одраз на 
верување и култ на чистота. Наспроти тоа, 
негацијата на физичкото тело, затворањето и 
заробување во крути стезници и конструкции, како 
и отсуството на колорит се забележува во ХVI век 
како последица на строгите црковни правила.  

Како индивидуален израз со кој најнепосредно се 
бележат сите промени на личен и на општествен 
план, облеката претставува документ за времето и 
просторот. Начинот на облекувањето изразува при-
падност на одредена општествена група, а разни 
видови облека – спортската, младешката, 
класичната облека на буржоазијата, костимот на 
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работникот, уметникот, хипикот, странецот, 
покажуваат и нијанси на социјалните слоеви. На 
личен план, облеката и начинот на облекување 
можат да откријат различни емоции, професионална, 
политичка или верска ориентација, старост, 
сексуални, уметнички или спортски склоности. 

Некои аналитичари сметаат дека поединецот 
преку облеката не може ништо директно да мани-
фестира, освен припадност на одреден социјален 
круг, и од тој аспект секоја облека претставува вид 
униформа. Други, пак, тврдат сосема спротивно, и на 
облеката ѝ придаваат изразена комуникациска моќ. 
Во таа смисла облеката ја сфаќа и писателката 
Елисон Лури, која во книгата The Language of Clothes 
воспоставува речиси буквална аналогија меѓу 
речникот и облекувањето. Речникот на облеката, 
всушност, е визуелен речник на индивидуата, а по 
волумен е барем колку што е и речникот на кој било 
говорен јазик, „бидејќи го содржи секое парче 
облека, фризура и сите видови украсување на телото 
од најдамнешни времиња“ (Lurie, 2000 : 5 [5]).  

Симболите како јасни индикатори имаат значајна 
улога во откривање на идентитетот. Садомазохис-
тичката опрема, на пример, укажува на одредена 
сексуална определеност. „Том од Финска“ или “Tom 
of Finland”, вид мундир, кој со своите нацистички 
компоненти силно асоцира на физичката моќ како 
принцип на машкоста, ги открива, всушност, 
хомосексуалните фантазии на лицето што го носи 
[1]. Политички лидер во воена униформа најчесто се 
поврзува со евентуални воени околности. Меѓутоа, 

таквата облека, со јасно симболичко значење, го 
губи својот семиотички карактер поради тоа што 
модата масовно презема елементи на воена, фетиш- 
и геј-облека. Под модниот диктат, овие елементи 
често ги носат луѓе чиј идентитет воопшто не се 
согласува со нивното изворно значење. И покрај 
јасните насоки, значењето на облеката не смее да се 
земе здраво за готово. Нејзиниот говор сè почесто е 
метафоричен и, пред сè, зависи од просторот и од 
времето – каде и кога – се комуницира. 

 
АФИРМАЦИЈА НА ЛИЧНОСТА  

 
Улогата на модата во постигнувањето задо-

волство и психички баланс кај човекот не e спорна. 
Сознанието дека убаво изгледа, за што добива 
потврда од својата средина, во него предизвикува 
чувство на задоволство, дури и супериорност. 
Следејќи ја модата, човекот често се обидува да  
надмине извесни фрустрации, што укажува на 
компензаторска функција, механизам за одбрана на 
личноста. Иако чувството на инфериорност може да 
биде последица на различни околности, главно се 
јавува кога личноста не успева да се афирмира преку 
сопствените квалитети. Тогаш често бара потврда 
преку својот изглед. Облеката во тој случај ја нагла-
сува личноста и неговиот статус, но може да 
претставува и копија на туѓ статус, убавина или 
углед, па и туѓ идентитет во целост. 

Колку начинот на облекување и следењето на 
модниот тренд го намалуваат чувството на инфери-
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орност покажуваат податоците, особено од САД, каде 
што модата највнимателно ја следат младите луѓе и 
мигрантите, бидејќи им се чини дека тоа ги 
изедначува со другите Американци. Тоа им го 
намалува непријатното чувство дека се во таа земја, 
сепак, граѓани од втор ред. Слична е ситуацијата и во 
провинцијата, каде што следењето на модата е дури 
и поизразено отколку во центрите, пред сè поради 
„комплексот на провинција“. 

Деструктивните супкултурни групи се пример на 
негативна компензација, која се одразува преку 
нивниот изглед и однесување. Бизарниот и 
пренагласен изглед, најчесто дополнет со агресивно 
однесување, дури и насилство, најчесто е само 
манифестација на компензаторско однесување , пред 
сè, потреба да се привлече внимание и да се намали 
чувството на безвредност. Како одлика на незрелост, 
тоа чувство често е поврзано со чувството на страв и 
неизвесност, што најлесно се надминува со приклу-
чување кон поголема социјална група (спортски 
фанови, скинхеди, панкери и слично). 

Поновите психолошки истражувања му даваат 
големо значење на чувството на припадност, кое 
спрема ни, ги компензира речиси сите потреби што 
можат да предизвикаат фрустрација кај човекот. 
Всушност, фрустрацијата во однос на некоја од 
есенцијалните потреби, како што е потребата за моќ, 
сигурност, љубов или игра исклучиво може да се 
надомети преку подмирување на потребата за 
припаѓање (Kocareva Ranisavljev, 2010 : 276 [1]). 

Компензаторската функција на модата се оства-
рува преку значењето што го добива поединецот од 
облеката. Таа претставува специфичен знак на 
неговиот социјален статус, етничката, граѓанската, 
семејната или, пак, некоја друга припадност. Нешто 
поинаков карактер има потребата за иден-
тификација, желбата изгледот да потсетува на 
одреден модел. Восхитувањето кон Александар 
Македонски, на пример, ги поттикнало бројните 
стари Грци да си ја избричат брадата и да создадат 
моден стил кој ќе стане модел за идните генерации.   

ОБЛИКУВАЊЕ НА ИДЕНТИТЕТОТ 

Обидот да се потврдат квалитетите и да се стекне 
признание од средината тесно е поврзано со  потре-
бата на човекот да се истакне и да излезе од аноним-
ност. Следењето на модните трендови на луѓето им 
обезбедува одредена сигурност, ги стимулира да се 
издвојат не само со својот изглед туку и слободно да 
ги покажат и своите други квалитети. Со оглед на 
тоа дека модата често се менува, секоја нова промена 
создава нова шанса за оние што не ги задоволила 
претходната мода.  

Освен што нуди можност да се изберат нови 
форми на облека и модни стилови, модата наметну-
ва и готови решенија – прототипи на нови стилови 
на живеење. Обидот на модата да го поштеди 
човекот од макотрпнoто вложување во процесот на 
самореализација, нудејќи готови производи, 
недвосмислено се манифестира во идејата и зборо-
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вите на основачот на познатиот бренд Diesel Jeans 
Ренцо Росо (Renzo Rosso): „Ние не продаваме 
 
производ, ние продаваме стил на живеење“ (Svensen, 
2005 : 141[6]). Креаторот Оскар де ла Рента (Oscar de 
la Renta) даде слична изјава: „Во минатото модните 
креатори – всушност, кројачите – правеа и продаваа 
само здолништа. Денес продаваме стил на животот и 
тоа на целиот свет. Навлегуваме во сè повеќе и 
повеќе области...“ (Svensen, 2005 : 141[6]).  

Човекот, меѓутоа, не би бил во хармонија со 
модата доколку би ја следел до крајност. Изгледот на 
денди од XIX век сведочи, заправо, за застапеност на 
софистициран и индивидуален вкус. Еден од негови-
те знаменити претставници, Оскар Вајлд, тврдел 
дека „човекот треба или да биде уметничко дело или, 
пак, да го носи“. Денди трошел саати пред 
огледалото, сосредоточен на деталите што требале 
да ја нагласат неговата автентичност. Творецот на 
дендизмот, Бо Брамел, изјавил: „Ако се  заврти по вас 
Џон Бул, тоа значи дека не сте убаво облечени, туку 
сте премногу крути, премногу стегнати или 
претерано ја следите модата.“ Таа мора да биде 
пропустлива за индивидуалните карактеристики, 
низ неа мора да се наѕира макар назнака на личен 
вкус. Поради тоа, модата е постојано во меѓупростор, 
на преминот од индивидуалноста кон 
конформизмот, постојан компромис меѓу едното и 
другото. „Ако има премногу индивидуалност, таа 
цеосно излегува од своето модно поле. Ако има 
премногу комфорност, таа губи привлечност, 

бидејќи веќе не обезбедува разлика – а тогаш е 
мртва како мода“ (Svensen, 2005 : 141[6]). 

ЗАКЛУЧОК 
 
Суштината на човекот како духовно битие не се 

базира исклучиво на естетската компонента ниту, 
пак, е модата таа што треба да биде единствен модел 
во создавање на идентитетот.  

Според критиката на естетскиот вид на животот, 
во делото Или – или од авторот Серен Кјеркегор 
(Sӧren Kierkegaard), естетот е зависен од сето она 
што го опкружува. Насочен исклучиво кон 
надворешноста, животот на естетот е изграден, 
всушност, на несигурна почва. Свесен за минливоста, 
против која, всушност, нема што да стори, тој живее 
во состојба на очајување [7]. За него можеби 
решението лежи во прифаќање на етиката како 
значително потрајна вредност. Додека за човекот во 
естетскиот стадиум модата претставува животен 
идеал, во етичкиот тој нема потреба да се откаже од 
модата.  

И покрај нејзината ефемерност, потенцијалот на 
модата за создавање на идентитетот не е безначаен. 
Не е точно дека луѓето прво имаат идентитет, а 
потоа избираат со каква облека ќе го изразат, 
односно, не постои „внатрешен“ идентитет кој е 
независен од надворешните манифестации [7]. Од 
друга страна, не може да се прифати ниту идејата 
дека надворешноста ја конституира внатрешноста. 
Значи, не е можно да се даде апсолутен приоритет 
ниту на една од компонентите на идентитетот, 
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бидејќи тие се меѓузависни. Кога го нагласува својот 
изглед, човекот, всушност, нешто изјавува и 
застапува. Тоа што го застапува е неговото битие. Тој 
не мора да се одрече од модата за да го докаже 
внатрешниот потенцијал, но модата не е единствен 
индикатор на неговите вредности. Со тоа што сосема 
ќе ѝ се спротивстави на модата, не докажува 
поголема концентрација на индивидуалноста. 
Бегството од модата и нејзиното негирање преку 
демоде форми не претставува ништо друго освен 
одраз на строго почитување на модата или на 
антимодата. Според ставот на Георг Зимел (Georg 
Simmel), негирајќи ја модата не стануваме 
посамостојни индивидуи. Идеалот е, пред сè, во 
насоченоста кон релативната самостојност: со 
прифаќање на модата како неминовен фактор во  
животот [8]. Свесен за нејзината произволност, чове-
кот ја подразбира и ја прифаќа, но не им се 
потчинува на нејзините постојани промени. По 
степенот на хипермодерноста и   „тоталната мода’, 
човекот веќе не живее поради неа. И покрај 
интензивирањето на потребата за естетика во секоја 
област, во музиката, ентериерот, во секојдневниот 
живот, луѓето, сепак, се облекуваат сè помалку 
формално. Во современите услови и во културата 
која е сè поанксиозна, се раѓа потреба за поинаква, 
етичка мода, која е сè поодговорна и е насочена кон 
еколошката сфера, која претставува единствен 
избор во иднинатa на глобалното општество. 
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UDC 

ЗАКАНИ И МОЖНИ ПРИДОБИВКИ ОД АНГЛОАМЕРИКАНСКАТА
ЈАЗИЧНА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ЗА МАКЕДОНСКИОТ ЛИНГВИСТИЧКИ 

ИДЕНТИТЕТ 
Свето Тоевски 

Државен универзитет во Тетово, Македонија 

Апстракт: Македонскиот јазик, како основен маркер 
на етничкиот идентитет на македонскиот народ, се 
наоѓа под силно влијание на глобализацискиот хеге-
монизам на англоамериканскиот јазик на речиси 
сите нивоа: лексичко, граматичко, правописно и 
фонетско. Тоа е закана и за македонскиот лингвис-
тички идентитет. За да се спречи хибридно созда-
вање некаков „маканглиски јазик“ и „англофонома-
кедонски лингвистички идентитет“, потребно е, како 
што порача Мисирков, македонскиот народ „да не го 
изменуат својот јазик ... под силно чуздо влијајн’е“, 
туку да се употребат „сите... средства, за да сочуаме 
нашијот народен јазик, и со него нашите народни 
интереси“ од балканските антимакедонски пропа-
ганди, а сега и од „англолингвистичкиот империја-
лизам“. Мисирков ја бара колективната иденти-
тетска одредница во македонскиот народен јазик, а 
Конески ја бара и ја наоѓа таа одредница и во 
народниот, но и во современиот македонски јазик, 
кој и сам го гради. Наместо непотребно да се корис-
тат англицизми, што внесува растројства и во син-
таксата, Конески укажа на потребата „во литера-
турниот јазик да дојде до поголем израз речничкото 
богатство на народниот јазик и живите начини на 

зборообразување во него“, но и да се продолжи со 
развивањето на инхерентната способност и на маке-
донскиот јазик за изразување апстрактни смисли.“ 

Клучни зборови: македонски јазик, македонски линг-
вистички идентитет, англоамериканска јазична гло-
бализација,  хибридизација, лексика, граматика 

ВОВЕД  
ГЛОБАЛИЗИРАНИОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК - ЗАКАНА  

ЗА СВЕТСКАТА ЈАЗИЧНА РАЗНОВИДНОСТ 

Денешната ера во светот може да се означи ка-
ко англолингвистичка глобализација, или како 
„лингвистички империјализам“ на англискиот, 
единствен со статус на глобален јазик. Но, во све-
тот не постои само еден јазик, туку богата јазична 
разновидност: според „Етнолог“, американската 
етнолошко – лингвистичка асоцијација за еви-
дентирање на постојните јазици во светот, на 
3.1.2016 година имало регистрирани 7.106 пос-
тојни живи јазици:   
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Табела 1 Дистрибуција на светските јазици според под-
рачјето на потеклото  

    Регион    Бр.јазици  Процент    Говорители    

Африка 2.146 30,2 810.209.997 

Америки 1.060 14,9 51.456.819 

Азија 2.303 32,4 3.770.496.032 

Европа 285 4,0 1.656.808.477 

Пацифик 1.312 18,5 6.740.866 

севкупно 7.106 100,0 6.295.712.191 
Извор: „Ethnologue“: „Languages of the world“  

Овој лингвистички диверзитет може да се оз-
начи како севкупност на јазичното богатство на 
човештвото. Сите јазици се отворени системи, кои 
што постојано се менуваат, се приспособуваат и се 
развиваат. Контактите и интеракциите меѓу тие 
јазици доведуваат до размена на зборови, кон-
цепти и идеи. Меѓутоа, интеракциите меѓу јази-
ците во светот не се одвиваат на тој начин што 
секој од тие јазици ќе има рамноправен и еднаков 
статус наспрема другите јазици, на пример, во 
заемањето зборови во својот речнички фонд. 
Напротив, издиференцирани се два основни ста-
туса на јазиците во контакт: „јазици – даватели“ и 
„јазици – примачи“. Најчесто како главен јазик – 
давател е англискиот. Македонскиот јазик е во 
групата на оние што, главно, заемаат зборови од 
други јазици, во оваа глобална ера најмногу од 
англискиот. „Етнолог“ во своето 18 - то издание за 
јазиците во светот од 2015 година ја донесува 
следнава табела (Paul, Simons and Fennig, 2015) за 

бројката на родени и други говорители на англис-
киот јазик во светот: 

Родени 
говорители 

(L1 speakers) 

Говорители 
на кои им е 
втор јазик 

(L2 speakers) 

Севкупно 
англиски 

говорители 

335, 5 милиони 505 милиони 840, 5 
милиони 

Извор: „Ethnologue“: „Languages of the world“ 

Ширењето на англискиот јазик ќе влијае непо-
волно врз светскиот лингвистички диверзитет со 
негативни последици за многу јазици.  Голем број 
лингвисти и истражувачи во светот даваат уште 
темни прогнози. Во овој контекст Рајнер Енрике 
Хамел истакнува: „...предупредувањата што ги ис-
кажаа Хол, Краус и други во поглед на можната 
смрт на 90 проценти на јазиците во светот на кра-
јот на 21-иот век како резултат на лингвистичката 
глобализација засилија серија на движења и загри-
женост за најзагрозените јазици. ... Тие се предвод-
ници на неограничената одбрана на сите јазици во 
светот, образложувајќи дека исчезнувањето на 
само еден јазик создава ненадоместлива загуба на 
глобалните лингвистички богатства. Тие особено 
ги бранат основните јазични права на сите граѓани 
на светот да бидат едуцирани и да имаат пристап 
до другите јавни сервиси на нивниот сопствен 
јазик (Hamel, 2006 : 3)“   
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А.    Дефинирања и разлики на поимите „идентитет 
на македонскиот јазик“ и „македонски лингвис-
тички идентитет“ 

 
Потребно е да се направи дистинкција меѓу два-

та поима „идентитет на јазикот“ и „лингвистички 
идентитет“, што ќе го сториме во случајот на 
македонскиот јазик. Јозеф Сунг - Јул Парк многу 
прецизно истакнува што претставува „лингвистич-
киот идентитет“: „Јазичните идентитети може да 
се однесуваат на чувството на припадност кон 
заедницата, како посредувана низ симболичкиот 
ресурс на јазикот, или на различни начини на кои 
доаѓаме до разбирањето на односот меѓу нашиот 
јазик и нас самите. Ова се тесно поврзани аспекти 
на тоа како ние се позиционираме во општест-
вениот контекст преку јазикот.“ (Park, 2012). Што 
значи, македонскиот лингвистички идентитет е 
категорија, која се однесува на македонскиот 
народ набљудувано во целина, или на кој било 
негов припадник како роден говорител на маке-
донскиот јазик набљудувано поединечно. Постои 
колективен и индивидуален македонски лингвис-
тички идентитет. Ранко Бугарски многу прецизно 
го дефинира поимот „идентитет на јазикот“, посо-
чувајќи на трите негови составни елементи: „ ... 
можат аналитички да се издвојат три аспекти на 
идентитетот на еден јазик: структурален, или 
типолошки (каков е), генетски, или родословен (од 
што настанал) и социолингвистички, или вред-
носен (како се вреднува). Првите два аспекта се 
лингвистички во потесна смисла, а третиот е 
социолингвистички и социопсихолошки, бидејќи 
се однесува на ставовите на самите говорители 
кон сопствениот јазик, на тоа како го оценуваат и 

го именуваат, земајќи ги притоа предвид неговите 
општествени улоги и културната традиција, како и 
симболичката врска со етничкиот, конфесионал-
ниот, политичкиот, или со некој друг колективен 
идентитет.“ (Bugarski, 2003 : 10). Самиот маке-
донски јазик има свој одделен идентитет, што е 
различно од македонскиот лингвистички иден-
титет. „Еколог“ го истакнува генеалошкиот аспект 
на идентитетот на македонскиот јазик, според кој 
тој јазик е дел од поширокото индоевропско ја-
зично семејство, но е и дел од балтославјанската 
јазична група, односно и дел на јазичното потсе-
мејство на јужнословенски јазици. Вториот, строго 
лингвистички аспект е типолошкиот аспект на 
идентитетот на еден јазик, што во случајот на 
македонскиот јазик се однесува на граматичката 
структура (средствата со кои се изразуваат грама-
тичките односи во македонскиот јазик). Во врска 
со типолошката компонента на идентитетот на 
македонскиот јазик Виолета Николовска посочува: 
„... се изделуваат четири типа јазици: флексивни, 
аглутинативни, коренски и полисинтетички јази-
ци. Флексивни јазици се јазиците од индоевропс-
кото семејство. ... Во зависност од тоа на кој начин 
се изразуваат односите меѓу зборовите во речени-
цата, флексиските јазици можат да бидат јазици од 
аналитички или јазици од синтетички поттип. 
Современиот македонски јазик е јазик од анали-
тички поттип.“  (Николовска, 2012 : 15 - 17). 
 
Б.   Дијахронијата и синхронијата на македонскиот 

јазик и македонскиот лингвистички идентитет 
 

Пред да преминеме на македонскиот лингвис-
тички идентитет ќе истакнеме некои од позначај-
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ните дијахрониски и синхрониски корелации меѓу 
македонскиот јазик и македонскиот лингвистички 
идентитет, а потоа обопштено ќе се задржиме и на 
дел од најважните и најпрецизни дефинирања на 
овие темелни поими во социолингвистиката и 
лингвистичката антропологија. Први елементи на 
поимот „македонски лингвистички идентитет“ 
има дадено, покрај другите македонски дејци, и 
самоукиот, но надарен јазичар - етнолог Ѓорѓи 
Пулевски во својот „Тријазичен речник“ уште во 
1875 година. Во него е запишано дека „се вељид 
људи који је од еден род и који зборувајед еднаков 
збор, и који живунајед и се другарад еден со други, 
и који имајед једнакви обичаји и песни и весеља; 
тие људите ји викајд народ, а место во које 
живувад се вељид отечество од тои народ. Така и 
Македонциве се народ и местово њивно је Маке-
донија“. Пулевски укажува и на социолингвис-
тичкото значење на поимот „јазик“: „... јазик се 
вељид зборувањјево, со које, зборувад, еден, народ, 
као, турски, славјански, арбански ... македонскијод 
јазик је, најсродан, со црквено, славјанските књиги 
и тои је старославјански.“ (Пулевски, 1875 : 39 - 40) 
Македонскиот историчар на уметноста Емил 
Алексиев во својот труд „Глобализација и 
идентитет“ се осврнува на дилемата „меѓу 
локалното и глобалното, националното и 
универзалното, меѓу потребата да се зачува 
сопствениот идентитет и потребата да се биде 
дел од големата културна синтеза на Запад“. 
Алексиев истакнува дека уште во 19 - иот век  
длабоки и сеопфатни општествени промени, 
означени како „процеси на европеизација и 
приспособување кон Западот“, исто така, 

започнале да ја потресуваат Македонија, 
посочувајќи на настојувањата да се зачуваат 
идентитетот и јазикот: „Народното творештво 
во кое е сосредоточена смислата на нашето 
историско истрајување во времето, го добива 
значењето на источник кон кој се свртува 
цела генерација македонски просветители, 
писатели, поети и револуционери во потрага 
по сопствениот идентитет. Свеста дека таа 
сума на вредности што овој народ ја создал и 
зачувал од уништување и заборав, го претста-
вува неговото културно наследство – народ-
ниот бит, обичаите, усното предание како 
извод од книгата на родените, како негација 
на лажните легитимации издавани од поро-
бувачите кои го прикриваат она што сме – го 
одредува и насочува веќе отворениот процес 
на национално конституирање. ... Денес, на 
почетокот од 21-от век, одново сме исправени 
пред истите прашања кои некогаш одамна беа 
поставени: како да се достигне Европа, а да се 
зачува сопствениот идентитет, како да се 
зачуваме себеси од туѓиот јазик и култура, 
како да се биде дел од светот, а да се остане 
свој?“ (Алексиев, 2004 : 1-2) 

В.  Македонскиот јазик како колективна иденти-
тетска одредница 

Дел на таа тогашна национална програма за 
самоосознавање и за реафирмирање и осовреме-
нување на македонскиот национален идентитет е 

158



ЗАКАНИ И МОЖНИ ПРИДОБИВКИ ОД... 

5 

и капиталното дело на модерниот македонизам 
„За македонцките работи“ на Крсте Петков Мисир-
ков, како директно надоврзување на „Трија-
зичниот речник“ и ставовите на Пулевски. Во 
поглавјето под наслов „Неколку зборои за 
македонцкијот литературен јазик“ во тоа свое 
визионерско дело Мисирков ќе запише: „ ... јазикот 
на једен народ јет негоо дуовно богатство и 
наследство, во које се закл’учуваат, отпечатани во 
гласовни знакои или зборои, сите народни мисли, 
осек’ајн’а и сакајн’а, со који имат живено и живит 
једен народ и који се предаваат, као нешчо свето од 
једно поколејн’е на друго. ... Дa се откажит чоек от 
својо народен јазик, значит, да се откажит он и од 
народнијот дух. Со тоа само се објаснуат сакајн’ето 
и усилијата на покорителите, да напраат поко-
рените, да се откажит от својот јазик и да изучат на 
негоо место нивнијот; исто така со тоа се објаснуат 
упорството на покорените народи да сочуваат сето 
своје духовно народно наследство, а особито 
јазикот.“ (Мисирков, 1946:114-115). 

Инес Црвенковска – Ристеска, истражувач од 
Институтот за антропологија и етнологија во Скоп-
је, укажува дека за Мисирков јазикот, оној народ-
ниот, претставува главен, основен маркер на 
етничкиот идентитет на еден народ, конкретно на 
Македонците. Анализирајќи ги од овој аспект „За 
македонцките работи“ Црвенковска – Ристеска 
истакнува: „Мисирков јасно прави разлика меѓу 
она што за него означува ’ние’, ’македонците по 
јазик’ и она што за него означува ’други’. Крсте П. 
Мисирков ја бара колективната идентитетска 
одредница во македонскиот народен јазик.“ (Цр-
венковска - Ристеска, 2005 : 14-15) Во „Македонц-
ките работи“ Мисирков посочува каква е поврза-

носта на јазикот и етничката компонента на колек-
тивниот идентитет на народот што го говори тој 
јазик, македонски: „Није видофме колку сет народ-
ните интереси тесно врзани со јазикот, а послед-
нијот со характерот и дуот народен. ... Народните 
интереси ни налагаат да браниме нашијот јазик от 
пропагандите. ... требит со обшчо согласије да се 
изберит једно наречије за обшч македонцки лите-
ратурен јазик.“ (Мисирков, 1946 : 116 - 118)   
 
Г. Творештвото на Конески – силен идентифи-

кациски агенс и фактор на македонскиот линг-
вистички идентитет 

 
Напоменувајќи дека „Мисирков прави јасна 

дистинкција меѓу групата која говори македонцки 
народен јазик, кој го користи како маркер да се 
идентификува и на индивидуално ниво, наспроти 
групите, кои ги говорат туѓите соседни јазици“, 
Црвенковска – Ристеска го подвлекува значењето 
на симболичкиот аспект и на македонскиот јазик 
при дефинирањето и создавањето на модерниот 
македонски лингвистички идентитет. Исто така,  и 
таа прави диференцијација: постоење идентитет 
на јазикот (македонски), наспрема постоењето 
јазичен идентитет на поединците, на јазичните 
заедници и комуникациските колективи, односно, 
индивидуален и колективен македонски јазичен 
идентитет. Во оваа смисла овој антрополог го вели 
и следното: „Затоа Мисирков, свесен за македонс-
киот јазичен идентитет (со што се определува 
комуникацискиот простор на македонскиот јазик), 
за да се доизгради симболичкиот простор (и во тој 
идиом народот да го пронаоѓа симболот на своето 
заедништво), настојува и да го дефинира и иденти-
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тетот, за кој го користи терминот македонски 
народен јазик на македонскиот јазик (како единица 
во рамки на групата на други јазици) и советува 
ние да си избереме општ литературен јазик – цент-
ралното македонско, или велешко - прилепско – 
битолско - охридското наречје (како што тој ја на-
рекува ’јатката на македонскиот јазик’), односно, 
да се стандардизира, да се кодифицира, да се воз-
дигне централното наречје на ниво на национален 
јазик.“ (Црвенковска - Ристеска, 2005 : 16). 

Според антрополошката лингвистика, луѓето се 
подложуваат низ генерациите на непрестаен про-
цес на енкултурација, која има и задолжителен 
лингвистички аспект. Сегашната генерација на 
македонскиот народ ги наследува лингвистичката 
оставнина и културата создавани од сите прет-
ходни генерации преку процес на многувековна, 
милениумска енкултурација. Токму низ таа енкул-
турација се градел јазикот и се оформувал и маке-
донскиот лингвистички идентитет, пренесуван 
преку лингвистичкото наследство, културалните и 
јазични практики. Блаже Конески е важен фактор 
на таквата јазична социјализација и трансгенера-
циска енкултурација на македонскиот народ. Ко-
нески е важен фактор не само на стандардиза-
цијата и кодификацијата на современиот македон-
ски јазик, туку и на конечното созревање и вооб-
личување на современиот македонски лингвис-
тички идентитет. Македонскиот јазик има и пови-
соко комуникациско ниво, на кое тој фигурира 
како еден од елементите во системот на македон-
скиот лингвистички идентитет. Јазикот, неговото 
име, структурата и потеклото, онака како што го 
користи Конески, задобиваат специфично значење, 

почнуваат да се вреднуваат, се претвораат во 
симболи, предизвикуваат емоционални реакции. 
Онака како што е употребен во творештвото на 
Конески македонскиот јазик (фонолошките и 
морфосинтаксичките конструкции, граматичките 
структури и правила, лексиконот ...), македонскиот 
јазик пројавува белези на силен идентификациски 
агенс. Мисирков ја бара колективната идентитет-
ска одредница во македонскиот народен јазик, а 
Конески ја бара и ја наоѓа таквата колективна 
идентитетска одредница и во народниот, но и во 
современиот македонски јазик, кој и сам го гради и 
го вообличува. Сите традиции, верувања, легенди 
народни митови, народните песни за Крали Марко, 
ликовите од народната поезија, маестрално прот-
каени во литерарното дело на Конески - сето тоа е 
токму дел од срцевината на македонскиот линг-
вистички идентитет. Лексиконот што го користе-
ше Конески е во најдиректна поврзаност со соци-
јалниот и етничкиот идентитет на неговиот народ 
како негов симбол и код: не случајно Конески 
употребуваше архаични зборови, дијалектизми, не 
случајно дел од своите песни ги пишуваше придр-
жувајќи се кон метричките шеми на македонската 
народна песна. Конески ги ползува јазичните из-
разни средства, со кои се карактеризира народната 
поезија на македонскиот народ – тие архаични и 
дијалектни зборови, тие граматички и синтак-
сички правила, кои македонскиот народ ги употре-
бувал во својот говор во минатото, но, сега 
возобновени во поезијата на Конески како 
симболи на јазикот, идентитетот и културата на 
еден самосвоен народ различен наспрема другите 
народи на светската јазична мапа. 
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Д.  Поимни определувања и заемни корелации меѓу  
јазикот и идентитетот на народите и 
поединците 

 
Според Мери Бухолц и Кира Хол, „меѓу многуте 

симболички ресурси, извори, достапни за култу-
ралната продукција на идентитетот, за неговото 
градењето, јазикот е најфлексибилен и најпро-
дорен, најмоќен“ (Bucholtz  and Hall, 2007 : 369). 
Јазикот, односно, неговото учење низ процесот на 
лингвистичката социјализација и низ енкул-
турацијата, директно учествува во градењето и 
менувањето, поточно, „надградувањето“, на иден-
титетот, било да се работи за културалниот иден-
титет на групата, било да се работи за етничкиот 
идетитет, или за личниот идентитет на поеди-
нецот. Постои и повратна врска. Идентитетот, 
таков каков што се оформува, или се конструира и 
низ употребата на јазикот, исто така, влијае врз 
луѓето при меѓугенерациското пренесување на 
културните вредности и на јазикот: децата учат за 
себе и за својот колективен лингвистички, етнич-
ки, и културен идентитет и од јазикот кој им го 
предаваат нивните родители и пошироката опш-
тествено – јазична заедница на која и припаѓаат. 
Анализирајќи го „лоцирањето на идентитетот во 
јазикот“, Мери Бухолц и Кира Хол велат дека 
„идентитетот е производ на лингвистичката 
интеракција“ (Bucholtz and Hall, 2010 : 118) и оти 
претставува „општествено позиционирање за себе-
си и за другиот“ (Bucholtz and Hall, 2010 : 118), а 
според нив идентитетот е заснован  и врз следниве 
принципи: „1. Идентитетот е повеќе појавен произ-
вод одошто е претходно постоен извор на јазич-
ните и други семиотички практики и оттука тој е 

во основа општествен и културен феномен; ... 2. 
Идентитетите опфаќаат ... демографски категории 
на макрониво ...“ (Bucholtz and Hall, 2010 : 118). 

Човекот е и homo simbolicus, што значи дека во 
системот на симболичката комуникација јазикот е 
најважниот човеков инструмент за градење на 
идентитетот.. Динамички набљудувано, во маке-
донскиот јазик е „вткаена“ проживеаната историја 
на македонскиот народ, неговите подеми и падови. 
Јазикот е еден од најважните елементи на етнич-
киот / националниот идентитет и претставува не-
гов објективен параметар. Поради тоа, проучу-
вањето на етничкиот/националниот идентитет е 
неодвојливо од проучувањето на јазичниот иден-
титет. Јазикот е вклучен во комуникацијата на 
едно национално симболичко ниво, на кое не е 
повеќе важно само да се служиме со тој јазик, туку 
и ние како негови говорители – поединци да му 
служиме: да го почитуваме, да го браниме и да го 
чуваме во онаа форма каква таа „треба да биде“. 
Сепак, одредени културни елементи, исто така, 
имаат важна улога во структурата на етничкиот 
идентитет, а понекогаш дури и можат да го 
потиснат јазикот во втор план. Ентони Д. Смит 
вели: „Јазикот е само еден од елементите кој го 
создава етничкиот идентитет во содејство со 
другите елементи“. (Smith, 1986 : 27). Во анализата 
за новите соодноси меѓу јазикот и етничкиот 
идентитет во забревтаниот глобализирачки свет 
вкрстувањата на културите и јазиците доведуваат 
до тоа во одделни случаи дури и да се надминува 
концептот на јазикот како маркер на етничкиот 
идентитет. Односно, категоријата јазик со своето 
јазично наследство и категоријата етнички иден-
титет во веќе настапената светска глобализација 
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веќе и не се неразделно поврзани една со друга. Во 
главната струја на мислења во теоријата јазикот не 
е виден како суштинска компонента на идентите-
тот, но, сепак, современиот македонски јазик и 
современиот македонски лингвистички идентитет, 
впрочем како и во случајот на голем број други 
нации, остануваат надвор од овие тенденции во 
глобализираниот свет, што воопшто не претставу-
ва никаква негативна, регресивна појава. 

Ѓ.   Влијанија на англоамериканскиот јазик врз ма-
кедонскиот јазичен систем 

Како последица на влијанијата на англискиот 
јазик во македонскиот јазичен систем се случуваат 
промени на сите нивоа на јазикот: на ортографско, 
фонолошко, лексичко, фразеолошко, морфолошко, 
синтаксичко, семантичко и прагматичко рамниште. 
Лексиката секогаш е прва на удар на влијанијата. 
Снежана Велковска ги приведува резултатите од 
истражувањето на „Речникот на македонскиот 
јазик“ во поглед на присуството на интернацио-
налната, во поголема мера англиската лексика во 
него: „Во речникот на македонскиот јазик има 13 
проценти интернационална лексика, или околу 
8.800 интернационализми со нивните деривати. 
Бројот на интернационалната лексика е многу 
поголем во однос на периодот на објавувањето на 
РМЈ. Во најголем број се именки, а многу малку 
придавки и глаголи.“ (Велковска, 2011 : 11–12)  
Англиските зборови и фрази освен на лексичко 
ниво започнуваат да влијаат и врз македонската 
синтакса. Во овој контекст Александра Ѓуркова 
вели: „Од синтаксичките особености треба да се  

споменат: употребата на именските групи директ-
но преведени од англиски во коишто центарот 
стои на второто место, од типот: арт дизајнер/ art 
designer, мејк-ап артист/ make up artist, etc. Овој 
модел на создавање именски групи според англис-
киот модел е широко присутен во македонскиот 
јазик.“ (Ѓуркова, 2008 : 8-9). Лилјана Минова - 
Ѓуркова критички забележува дека и во 
македонската лексика се приопштува непри-
фатливо висок процент не само на зборови и 
изрази од англискиот јазик: „Денес кај нас цели 
социјални групи, изделени главно на професи-
онална основа, општат меѓу себе на еден жаргон, 
што може да добие име ’македоанглиски’. “ (Мино-
ва – Ѓуркова, 2001 : 14). Лидија Аризанкова и 
Емилија Величкова укажуваат дека меѓу младите 
во Македонија веќе е издиференцирана една група, 
кои се означуваат како „глобифони“, за кои може 
да се напомене дека имаат припадност и кон 
македонскиот лингвистички идентитет, на 
сопствениот народ, но и припадност кон „глобал-
ното светско англофонско граѓанство“: „... англис-
киот доста често се употребува меѓу младите во 
така наречената ’глобиш’ варијанта. ’Глобиш’ - 
Global English > ’Globish’: поедноставена варијанта 
на англискиот јазик со ограничен речник од 1500 
зборови без изразни нијанси, двосмислености, или 
метафори, со стандардизирана синтакса и со 
максимално поедноставен систем на глаголски 
времиња. Говорителите на ваквиот англиски јазик 
се нарекуваат глобифони.“ (Аризанкова и Величко-
ва , 2013 : 243 – 245) Во овој термин „глобифони“ ја 
нема клучната идентитетска одредница – придав-
ката „македонски“. 
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Е.   Хибридизацијата“ на јазиците и јазичните иден-
титети во светот - „македонски случај“ 

 
Aнглолингвистичката глобализација и другите 

јазични интеракции во светот денес покажуваат 
дека јазикот и идентитетот се многу повеќе дина-
мични и развојни категории, одошто се фиксирани 
и единствени. Лингвистичките идентитети  „ста-
пуваат во дијалог“ со други лингвистички иден-
титети. Такви „дијалози“ од една страна меѓу јази-
ците и и од друга страна меѓу јазичните иденти-
тети има се повеќе. Веќе се бележат примери на 
„хибридизирани верзии“ на јазици: канадскиот 
„franglais“ - комбинација на англискиот и францус-
киот јазик во франкофонската канадска провин-
ција Квебек; јужноамериканскиот „portunbol“ - 
мешавини на португалскиот јазик со локалните 
јазици; северноамериканскиот „spanglish“ – компо-
зит на шпанскиот и амероанглискиот јазик; „dan-
glish“ - комбинацијата на лексиката на данскиот 
јазик и англиската лексика, како и „serglish“ - 
мешавината на српскиот и англискиот јазик. Нав-
легувањето англиски зборови и другите влијанија 
врз стандардниот македонски јазик несомнено 
овозможуваат внесување нови значења, но, со нив  
на стандардниот македонски јазик му се намет-
нува и самиот код на англискиот јазик, се „увезу-
ваат“ начинот на размислување, зборообразу-
вачките модели. Се загрозуваат физиономијата и 
внатрешниот строеж на стандардниот македонски 
јазик, со директни последици врз лингвистичкиот 
идентитет на македонскиот народ. Саше Гераси-
мовски и Весна Трајковска предупредуваат на 
опасност од хибридизација на македонскиот јазик 
и потоа и на македонскиот линвистички иден-

титет, она што ние условно би го означиле како 
„маканглиски јазик“ и глобализиран „англофонско 
- македонски лингвистички идентитет“: „Низ 
промените што се случуваат во сферата на јазич-
ните идентитети ги согледуваме сите акултура-
циски процеси, кои во времето на интензивната 
глобална општествена интеракција создаваат 
јазични хибриди, сложени јазични и културни 
влијанија и позајмувања изразени преку социо-
лингвистичка и културнолингвистичка домина-
ција, или субординација. ... на примерот на пома-
лите и помлади европски јазици во смисла на 
нивната кодификација и стандардизација, како, на 
пример, македонскиот јазик, можеме да зборуваме 
за влијанија и од други јазици, за сложени 
постмодерни хибридни јазични форми...“ (Гераси-
мовски и Трајковска, 2011). 

Постојат шанси да се одбегне судбината на ре-
дуцирањето, маргинализирањето, или и исчез-
нувањето на загрозените јазици и јазични иден-
титети, но, ако се исползуваат одредени можности, 
кои ги нудат токму глобализацијата, интернетот, 
медиумите и другите средства на глобалните 
комуникации. Во оваа  смисла, Мајкл Серафинов во 
својот труд „Македонизмот и интернетот – интер-
нетот за спас на загрозените култури“ вели дека 
„сајбер - револуцијата отвора нови можности за 
спасување и сочувување на загрозените култури“. 
Според него, „техничката револуција обезбедува 
перспективи за македонскиот јазик и за маке-
донската култура, бидејќи сега Македонците, неза-
висно каде се наоѓаат во светот, можат да 
комуницираат меѓу себе, да се договараат и да 
дејствуваат“. Саше Герасимоски и Весна Трајковска 
се надоврзуваат кон ова мислење со следниот став: 
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„Во време на глобализација се зголемува можноста 
од меѓујазични влијанија и позајмувања, иако е 
англискиот јазик тука предничи. ... Локалните ја-
зични идентитети токму низ глобализацијата 
добиваат шанса за афирмација, дури и поголема 
отколку во модерните општества.“ (Герасимовски 
и Трајковска, 2011). Истакнатиот француски линг-
вист Клод Ажеж, кој се залага „Европа едновремено 
да остане отворена за англискиот јазик, но и да 
биде заѕидана во одбраната на своите линг-
вистички богатства“, во заклучниот дел на својата 
значајна социолингвистичка студија „Борба за 
францускиот јазик“ истакнува: „Јазиците се многу 
повеќе од видови на живи суштества. Тие се 
наоѓаат во длабочините на човештвото. Одбраната 
на душата на еден јазик претставува соочување со 
опасностите, кои му се закануваат и ова наложува 
да се продолжи со борбата за него. Со оглед на 
наводната мондијализација, борбата за плурал-
носта на културите и јазиците е една од формите 
за човековата акција за пресврт во курсот, да се 
променат привидно неодбежните нешта во светот. 
Борбата за францускиот јазик е борба за нашата 
душа. Ние можеме да ја добиеме. Услов е сите во 
Франција да се мобилизираме, со цел да се одржи 
жива разновидноста на јазиците и да се отфрли 
покорноста кон еден, кој претендира да ги замени 
сите.“ (Hagège, 2006 : 236 - 237). Сто и шест години 
пред Клод Ажеж да повика на одбраната на 
„душата на францускиот јазик“, истото тоа со 
многу слични зборови веќе го имаше искажано и 
Мисирков: „Верата и јазикот, тоа сет душата на 
једен народ, со изменуајн’ето на који, једен народ 
праит коренен душевен преврат: он се откажуат од 
сé прег’ашно и земат се ноо.  ... ако једен народ 

изменуат својот јазик и својата вера во једно касо 
време и под силно чуздо влијајн’е, сам без 
саазнаајн’е однесуајки се кон таја измена, то он се 
откажуат од сам себе и од негоите интереси и 
предаат и себе и ниф на једен по силен народ, кој 
шчо ке постапит со него и ниф, како шчо ке му се 
заблагорасудит.“ (Мисирков, 1946 : 115 - 116). 
Мисирков ова го имаше кажано во контекстот на 
тогашните балкански загрозувања на македонс-
киот јазик и македонскиот јазичен идентитет. 
Неговото завештание Македонците да не се 
откажат од својот јазик и идентитет, туку да 
преземат мерки за негово зачувување е еднакво 
актуелно и применливо и во ерата на англоме-
риканската глобализација. Зашто, и Роберт Филип-
сон аргументирано се спротивставува на глобали-
зираниот статус на англискиот јазик, нагласувајќи: 
„Глобалниот англиски јазик’ е повеќе проект 
отколку што е реалност. Дискурсот на глобалниот 
англиски јазик, или на англискиот како обедину-
вачки јазик во Европа, служи да го поткрепи 
процесот на хиерархизацијата на јазиците. Тоа 
служи за да се истиснат говорителите на другите 
јазици, да им се одземе нивната позиција“ (Phillip-
son, 2015 : 134 - 164). Што значи, колку кој народ ќе 
дозволува неговиот јазик и лингвистички иденти-
тет да запаѓаат во инфериорна и маргинална 
позиција и да бидат истиснувани од англискиот 
јазик, толку повеќе и навистина ќе се остварува 
проектот за глобалната хегемонија на англискиот 
јазик во светот. Македонскиот народ треба со 
соодветна јазична политика час поскоро да ги 
заштити својот јазик и лингвистички идентитет, 
согласно и активностите и актите на Советот на 
Европа и Европскиот парламент за зачувување и 
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унапредување на лингвистичкиот диверзитет во 
Европа, во која се говорат дури 225 домородни 
јазици, од кои 41 се со статус на национални или 
официјални јазици, а околу 90 имаат статус на 
загрозени јазици. Едно посебно јазично тело, 
конституирано во рамки на ЕУ, наречено „Европска 
мрежа за промовирање на јазичната разновидност 
(„European Network to Promote Linguistic Diversity’s  
- NPLD) од 2013 година интензивно работи на 
утврдувањето на новиот пристап кон европските 
јазици под наслов „Европска агенда 2020“, со цел, 
практично, да се отстрани каква било можност 
англоамериканскиот јазик да ја поништи пребога-
тата европска лингистичка разновидност. Во пр-
вичната, поконцизна верзија на таа нова европска 
јазична агенда, меѓу другото, се наведува и след-
ново: „„Целта на предложениот ’Европски план - 
патоказ за јазичната разновидност’ (’The European 
Roadmap for Linguistic Diversity’) е да се реафирмира 
посветеноста на Европската Унија кон јазичната 
разновидност, така што јазиците ќе бидат трети-
рани како заедничка вредност, која ќе треба да 
добие практична поддршка од ЕУ. Ќе бидат 
потребни доброосмислени политики, за да се 
поврзе засилувањето на виталноста на јазиците со 
создавањето просперитетни економии, градењето 
кохезивно општество и работењето во правец кон 
заедничка судбина. ... Европските институции тре-
ба да усвојат позитивна и проактивна заедничка 
политика, заснована врз промоцијата најазичната 
разновидност на рамниште на Европската Унија, 
нејзините земји - членки и на рамниште на 
регионите. Целта треба да биде да се постигне 
врамнотежена повеќејазичност, која вклучува 
заживување и нормализирање на регионалните и 

малцинските јазици, како и развој на хармонично 
соопстојување меѓу јазиците.“ („The European Road-
map for Linguistic Diversity - Towards a new approach 
on languages as part of the European Agenda 2020“: 
11-12). Република Македонија ќе мора целосно и 
веднаш да се вклучи со своја национална пове-
ќејазична политика во активностите на оваа 
„Европска агенда 2020“. 
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