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Abstract: Technology is develoving rapidly. Human 
beings who developed the technology are affected by 
these technological developments. In 1990’s, there was a 
belief, which argued that the developing technology the 
robots would take place of human. Now, we can say, the 
robots does not replace with human self but humans 
have become robots, which needs to electricity for living. 
In other words, when we look for the people, we can find 
them near the sockets. In this study, we try to debate 
who as Marcuse said that the global communication not 
only makes people same but also simple. Cultures and 
culturel dimensions will be affect by one-dimensional 
human. In this study, culturel dimensions of social 
modifications are explained according to term of 
Simplification.  
 
Key Words: Cultural Dimensions, Culture, Technology, 
Changing Technology, Simplification 
 

INTRODUCTION 
 
Human being has tried to explain that there are 

wheels of the economic final point of each topic in to-
day’s global world. People consists of efforts in the 
community r in the context of relations with each of 
the countries,, all the tools they used to go to where 

they want to be and imagines what we want to do what 
we must sacrifice while working to bring to life. In 
short, everything about human life is forced to enter 
the economy by a street.  

In the post-Fordism, all work done on behalf of the 
manufactured products consumed the most complex of 
human social life sentence, by trying to keep one. 
Global world, global players, in order to maintain their 
presence are forced to choose an appropriate costume 
to the market they enter. In this point, the "culture" 
concept emerges. Both members of the community, as 
well as the movement of the blood that shapes the in-
dividual to society, the world of organizations operat-
ing in various countries, the institutions, the organiza-
tions, to be there and they are affected by the culture 
they found in this culture, that we are witness to try to 
be a part of the culture.  

This study explores the Hofstede's basically result-
ing from his research on organizations the appeal to 
different cultures "cultural dimensions" concept. 
Therefore, in the line with technological developments 
in the world, it has fin de siècle 'carries the idea of how 
to suggest the consideration on a case to take. To this 
end, the concept of cultural dimensions, technological 
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development, basically individual, usually about modi-
fications taking place in society and culture, according-
ly, is said, though close together, which has no yet a 
new name "simplification" will consider the concept of 
context. 

CULTURAL DIMENSIONS  

Before entering the concept Hofstede's cultural di-
mensions, many times with different disciplines, defi-
nition of "culture" is necessary to briefly mention the 
concept. According to one definition, culture, people, 
beliefs, ideas, customs, laws, values, ideas, involving all 
is a sense of belonging (Odabası and Peace, 2002: 314). 
The culture Hofstede, a group of people, another group 
is defined as the mental programming that separates 
man from (a. Hofstede, 1980: 14). Turkoglu, the work 
defines the concept of culture as transferring from 
Skillen; 

"Culture word, the origins of agriculture based on 
allegedly carried dominant nature have always been 
subject to the definitions of war. Ideally they represent 
humanity and human nature / people / they can keep 
control of society struggles believing noble and mis-
sionaries in colonial countries, "wild" people against 
themselves, well bred, so "cultured", they called the 
other as uncultured.  Natural cultural conservatism 
concept dirty, brute force he stops, manipulative, quar-
relsome, animal, chaotic, childish, showing random 
and momentary changes, unholy, material, pluralism, 
clustered, crowded, based on taste and desire, will, 
power, dominance, body that is perceived as primitive 
should be replaced by human hands. The Culture; form, 
continuity, sanctity, ideally, integrity, community, or-
ganism, meaning, harmony, values / norms, authority, 

tradition, status, rules, group, institutionalization, or-
ganization, human, spirit, based on concepts such as 
adults, sending the man-determined regulations Makes 
"(2007: 204). 

When combined Turkoglu said in a cluster and Hof-
stede's definition of culture, the attitude towards the 
natural one group of people could identify as different 
from other people's attitudes toward the natural. 

According to Hofstede, culture, and society are that 
people have studied in different layers according to 
their group; 

- The culture of the society living in a country, 
- Ethnicity, language and culture resulting from re-

ligious differences, 
- Social class differences arising from culture, 
- Gender differences arising from culture, 
- Arising from differences in the organization's cor-

porate culture works people (Tosun, 2014: 104). While 
expressing the culture of the communities, we're talk-
ing about the title, other than that for other cultures 
and subcultures in this title forms. 

Hofstede, in the book Culture's Consequences, re-
veals the value of his work on the cultural aspects of 
the research. Hofstede in this study, an IBM company, 
an international organization of the world's asking a 
series of questions to staff working in different cultural 
dimensions infer some results reveals. IBM employees, 
due to company policy, they receive training on IBM to 
adopt the values of the culture in which they live were 
a little different from the human form. Despite this 
training, it revealed that there are different trends in 
different countries and has been encountered in four 
dimensions: the responses are analyzed by factor 
analysis (Hortaçsu, 2012: 53). 

- Power from the size (power distance) 
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- The size of uncertainty avoidance (uncertainty 
distance) 

- Individuality size (Individualism) 
- Masculinity size (Masculinity). 
As a result of ongoing research of Hofstede, (the ar-

ea of research and has been expanded over 70 coun-
tries in ongoing research which started with 40 coun-
tries, some concepts have been added for this reason.) 

- Short and long-term orientation size (Long Term 
Orientation Normative-Short Term Orientation) 

- Size tolerance-limits, (indulgence-Restraint) were 
added in two dimensions (in b.hofsted, ET: 
18/09/2014: 5). 

A.  Power Distance Dimension 

This concept is less powerful than the people in the 
community s strong, to be able to relationships and 
power imbalances, which are used to describe the 
point of view of society. In countries with high power 
distance, people feel the strict hierarchy in society and 
those who work for the continuation of this strong hi-
erarchy. Flexible superiors and subordinates cannot 
speak of a relationship. Those who have power, weak 
amounts under the authority (Tosun, ibid: 106). Power 
distance of wealth in countries with high inequality in 
social status and implementation of the law is consid-
ered normal (Ulu, ET: 18/09/2014: 8). In high power 
distance societies, people have their own places, and it 
is important to protect the power they have (Altai, 
2004: 304). 

In countries with low power distance, power and 
justice of the people they try to distribute evenly. 
There is a democratic relationship between those who 
are less powerful and strong. Justice mechanism works 

the same way for both groups. Those with power and 
is an interdependence exists between the weak ones, 
not to mention the authority. 

B.  Uncertainty Distance Dimension 

Trends in society called the dimension of uncer-
tainty avoidance, 

- Uncertainty aversion high society, 
- Aversion Uncertainty is divided into two classes’ 

lower societies. 
In societies with low uncertainty avoidance, indi-

viduals are not of concern to control the future. Do not 
hesitate from engaging in any work can take risks that 
reason. In societies with high dimension uncertainty 
avoidance individuals are risk-averse and seek to elim-
inate the uncertainty in the plans they made for the 
future, rules and norms are effective in all areas of so-
ciety (in a. Hofsted, ibid: 153). 

C.   Individualism 

A high individuality size, individual comes before 
society, while the low bears the meaning that comes 
before the individual from society. 

Here are two concepts encountered exit; fallocen-
trism video centrism (Ozer et al., 2012: 178). Allocen-
tric persons (collectivist), collaboration, social support, 
and equality are important to them. In Allocentric so-
ciety, individuals themselves, in view of the society in 
which they live and the interests of the community as 
part of the hold are ahead of their own interests. Allo-
centric and idiyocentric society in other words, collec-
tivist or individual (individualist) society to separate 
from each other "I" and "we" can be viewed on the use 
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of the word. We in Allocentric community, I come be-
fore (the b.Hofsted, ibid: 2). 

In Idiyocentric society, individuality is in the fore-
ground. There are people who are interested in a life of 
loneliness and comfortable. I was ahead of us. Individ-
uality value in high society, the goals of the individual, 
is independent of the target communities. Are not 
strong bonds between individuals? 

D.  Masculinity 

In societies with high masculinity size, tend to en-
gage in behavior that is specific to the male identity is 
high in the general population. Greed, competition, 
wealth, authority, status and so on are included. Em-
phasis is placed on individual autonomy trend. Society 
has largely dominated the competition air (in b.hofste, 
ibid: 3). Female cultures more, the importance of social 
relationships, equality, a high quality of life and so on. 
Values are in the foreground. 

E.  Long Term Orientation Normative-Short Term Orien-
tation 

This dimension covers the Asian countries not cov-
ered by the other four dimensions (Ardichvil, 2001: 
365). In this dimension, there are long term describes 
the orientation of the society tends to focus on the de-
sired long term. Relations in this society are generally 
determined by social status. People can enter into the 
thinking and behavior in the future. 

In the short term, normative orientation described 
size, the community can take quick and rational deci-
sions are that composed of the immediate results-
oriented people. 

F.   Indulgence-Restraint 

In this dimension, if not satisfy the needs and de-
sires of individuals are mentioned freely view the indi-
vidual in society. Said the behavior of the individual in 
society, this is not interference, it shows that improved 
tolerance in the society, it is seen that the opposite is 
the case size restrictions. 

With a tell another, they push people's needs and 
strict social norms in case they shape their lives re-
straint that restriction, while satisfying the desire of 
individuals and enjoyable life continues, do not be rel-
atively more free status to the indulgence which is the 
tolerance in question. 

Hofstede, which was done in more than seventy 
countries and is still updated as a result of investiga-
tions, these six dimensions put forward, global giants, 
says that institutions influence. Institutions in the nat-
ural processes are not affected; these cultural dimen-
sions are adding their own culture and communication 
strategies (Tosun, ibid: 106). 

SIMPLIFICATION AND CHANGING CULTURAL DIMENSIONS 

Morley, "the media's power is assumed, cannot be 
proved," he says (Morley and Robins, 1995: 105). In 
this study, Hofstede's Cultural Dimensions, the concept 
of separating the institutional context, how to change 
the size of the experienced technological develop-
ments may change, the mass media, mainly individuals, 
usually by the society and culture affect how we will 
deal with the question of how the effects of the default 
power can be substantiated. First, however, spoken by 
different researchers on the new name, which we call 

8



CULTURAL DIMENSIONS AND SIMPLIFICATION... 

5 

"simplification" "simplification" (Country and Turhan, 
2014: 43), we should mention the concept. 

According to Mc. Luhai, the world has become a 
global village rhetoric proves itself every day. All tech-
nological developments in the world continue to justify 
this discourse. Specifically, individuals and communi-
ties are socializing with rapidly rising Internet. Devel-
oping communication technologies, while close to far-
away societies while eliminating the limits individuals 
from thinking, the brain function of clothing style, 
rhetoric, it affects human life to the life style. We are 
moving from and to this effect Marcuse's discourse, the 
people should they become one-dimensional thinking 
simple people at the same time, we say that they be-
come forced to live a simple life forms. (Country and 
Turhan, e.g. 43) 

Today may be pointless to say, but the first people 
to deal with the human form of communication that 
sounds, was transformed into a rich and drawn pic-
tures on cave walls tell. The brain cannot think any-
more without becoming visual memory and perhaps in 
other community’s noises coming from the other sense, 
the picture is described in the cave walls take on a 
meaning that can be seen all around. This means, as a 
first indication that in simplicity that anyone can un-
derstand, maintain his place in history. 

The human memory stores all history, the post has 
been dealt a severe blow by the memory be invented. 
Plato, Socrates article criticizing the mouth, to say that 
refute the type of memory used and mentioned the 
article to be forgetful of people (from Plato Ong, 2012: 
98). As a result of the death in battle of the hafiz who 
memorized the Koran holy book, the Quran to be rec-
orded in writing by the Caliph Osman is the reading of 
the situation in reverse. 

The invention of printing, easy access to infor-
mation when writing the road was opened. After the 
technological process at the point, computers and 
Smartphone’s have increased the speed of access to 
information.  Tell encountered frequently in an article 
written on technology, it also supports the concept of 
simplification. Google thanks to individuals the infor-
mation they want to achieve the results they are avoid-
ing doing research sometimes even typing a single let-
ter. It follows also mean that in fact without technology 
owned by the people. Scientists who all work in the 
new millennium by robots instead of people prediction 
have changed with the emergence of the people 
charged with dependent manner. So, now humanity 
has become not live without charging the phone. 

Nicholas Carr Internet Is Doing Stupid us? In his 
book, the impact of technological developments on 
human life is explained; 

"Technological advances often create their historic 
turning point. New tools related to fishing and farming, 
population growth, gave rise to changes in residential 
and labor patterns. New transport models, and pro-
vides commercial and shopping spread of the reorgan-
ization. New weapons have changed the balance of 
power between states. Medicine, metallurgy and 
groundbreaking inventions in various fields such as 
magnetism, people's lifestyles have changed and con-
tinue to change in many ways today. Large-scale for-
mat of today's civilization, people made use of the 
technology has gained as a result. "(2012: 67) 

After our discourse about the meaning of the con-
cept of simplification, Hofstede's Cultural Sizes and 
simplifies the technology develops, people simpler and 
simpler single typified by large-scale, will consider 
similar on cultural behavior. Technological develop-
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ments in our culture against the turning point in the 
history of the next century, and will try to shed light on 
the effects on dimensions. 

Mc. Luhan says that we call knowledge of our lives, 
form the current translation of the entire world and 
humanity can bring the family to a single state of con-
sciousness(From Luhai contract. Maigret, 2014: 37). 
That all people interact with technology and all indi-
viduals of this interaction that takes a state to express 
them more comfortable, and therefore there are also 
those who say that mania takes the place of assimila-
tion. There are those who talk about each individual 
will create its own culture. It said the experienced ef-
fect will be the same all over the world, different cul-
tures, although individuals will give physical, spiritual, 
mental and social reaction will be the same. 

Hofstede, has found long before the dimensions of 
the culture in four decades of work and in later times, 
the number and size of these studies has been six. Hof-
stede says there are different cultural approaches that 
are mentioned in every society. However, today there 
are very interactivity, you can modify and change their 
approach in different societies. Today, thanks to 140 
characters, in Turkey, in America, people can give the 
same response to different events in the UK or any 
matter concerning their own country, they can react 
with the examples they see the world. In this context, 
we mentioned in the first part will deal with cultural 
dimensions as well. 

When we look at the concept of power distance, we 
mentioned that people have personal space and they 
tend to protect these areas. Today, we have received 
ignited, smart phones, personal computers, tablets 
fulfills the same function in all societies. 

Technology, irrespective of culture, service to the 
world with the same characteristics, the characteris-
tics of society also leads to approach each other. So 
much so that 10-year-old boy, 70-year-old man in the 
world, no matter what country the same ease of access 
to information, is having the same personal space. (In 
this case, the statute does not carry the meaning that 
the status has changed, but the view allows the whole 
community can have the same opportunities.) This 
power can defeat from the image of the exchange / it 
does not disappoint. For centuries, people write books, 
talk about the concept of democracy, which, thanks to 
a network covering the world of 140-character “tweets” 
can be achieved, with a new understanding. So much 
so that post short sentences that surrounds our lives; 
we come primarily because it cannot tolerate to read 
long articles. The next "tweets" attached to our eyes, 
the text is immediately forgotten other, which makes 
us individuals are scattered attention. Cannot collect 
individual attention for a long time, cannot tolerate the 
opposite of the long conversation, it becomes a person 
who came to the point. Articles back from the rear, 
makes more use short-term memory in our case. 
About Google, talking about his impact on people's 
long-term memory, this "tweet" we must add the mad-
ness. All over the world people, short-term memory 
and attention due adept information exposed any-
where is a messy state. 

Individuality size also varies in society. Power from 
the point mentioned also applies here. The technology 
reduces to address all ages, from an early age, the 
technology allows the expansion of people's personal 
space when compared to the so widely used. If what it 
is to be said on behalf of community members have a 
say here alone. Is superior to society, the individual 

10



CULTURAL DIMENSIONS AND SIMPLIFICATION... 

7 

remains a foreseeable change in the next century to 
this size. 

Avoid uncertainty and ambiguity aversion society 
and size of community, environmental concerns can 
say is take control of what is happening, recent devel-
opments, everything that there is to realize to be hu-
man benefit. In order to establish that each human 
must be some rule. Simplification to say that the con-
cept will bring this discourse to a different size is not 
true in this order. Peace and security in society for the 
protection of individual liberty, the rule is needed. As 
long as people not to be deprived of the freedom to live 
their personal war of freedom, the rule will be there. 
Community establishing rules, you can modify re-
sources in line with developments may turn to adapt 
to the conditions, but of course change the rules, not 
the importance of people to the rules to them property 
in all areas of life / to me does not change their 
motives. 

Different social life is present in different cultures. 
Some cultures ambition, achievement, competition 
important, in some cultures, social relations, mutual 
understanding is in the foreground. At present, short 
sentences and increased tendency to self-expression, is 
only present in pictures the way we can communicate 
with social networks. These social networks; photos, 
pictures of all nations that enables us to communicate 
our message and visual materials that can be under-
stood, and allows a single visual of all nations to com-
municate in a simple way. According to our assump-
tion, the size of masculinity, male and female sex will 
protect the assets as long as there is at the same time 
in this world. However, as we mentioned apply mascu-
linity and femininity, and it will become the same as 
expressed in terms of communication. Perhaps all so-

cial networks and this are Simulacra due to lack of hide 
our social, online social life and being masculine or 
feminine expressions of online culture that will change 
in this direction. The desire to have more followers 
will arise in all societies; it will wake up the competi-
tion. It is so beautiful video that will be released, peo-
ple will be able to shed their relatives had not seen for 
years, so there. 

Short and long-term orientation size, this size, peo-
ple are making plans for the long-term or short-term 
oriented. Our pocket, we have found consistently 
smart phones, they provide all the information that we 
have when we want. During our life we want to have 
all the information is at hand. Facilities we have at eve-
ry moment of our lives, impatient and quick to con-
sume what happened to us, makes almost forgot crea-
tures. Our impatience against the event in future we 
are against thoughtless render. We are changing our 
brain structure, quick thinking, quick decision making, 
which is a structure laments want to see quick results. 
After sending the letter wrote, there are many differ-
ences between the waiting times for the realization of 
the concept of human days to come through can an-
swer one key message to several people at the same 
time and immediate response of human. Letter waiting 
at home and maybe out of the house for a few days, 
when people defer their jobs, people who cannot wait 
even a minute short and long-term orientation in size 
it is impossible to be addressed simultaneously. Tech-
nology affects the vast majority of people living on 
Earth at the same time; all people will be closer to the 
size of short-term orientation. 

Tolerance and restraint size, the dimensions of the 
individual if they want to live their lives as mentioned 
in the first part provides information on the direction 
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in which they see the response from the community. 
Some communities with tolerance approach to any 
lifestyle, in some communities act in restraint ap-
proach. People, through the Internet, and display their 
private life is often one of the issues discussed today. 
Internet access in the proximity of that we can reach at 
any moment, we have our private lives with social in-
stinct that makes a disclosure would be in our own 
hands. The motive that people are social, they share 
not have, perhaps unwittingly leads to provide com-
prehensive information about themselves. Located in 
the upscale family all over the world people always 
Internet access privileges work, a group of friends 
about their daily lives, is influenced by the person fol-
lowed. Human, no matter what happens when these 
events happened around often see, tend to start to see 
normally. To approach-to-approach restrictions also 
exist within tolerance.  
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ПРОЦЕСОТ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ВРСКАТА ПОМЕЃУ
ЕВРОПСКИОТ, НАЦИОНАЛНИОТ И КУЛТУРНИОТ ИДЕНТИТЕТ 

Драган Стефановски 
Слободан истражувач, Скопје, Република Македонија 

Апстракт: И покрај мноштвото на научни трудови 
сврзани со процесот на глобализација, истиот сеуште 
претставува предизвик за научно дообјаснување, 
особено на глобалните процеси и културните збид-
нувања кои што континуирано навлегуваат во наj-
ситните сегменти на човековото битисување. Разво-
јот на информатичката технологија овозможува 
динамичен интензитет на комуникацијата, што од 
своја страна овозможува индивидуално и групно 
национално и културно oсознавање, во кој контекст 
и прифаќање на културните разлики. Поединeцот во 
процесот на глобализација може и треба да ја бара 
можноста не само за подобрување на животните 
услови, туку и негово осознавање за културниот 
идентитет, кој е од круцијално значење за препоз-
натливоста на другоста, поточно различниот од себе. 
На поединецот или групата треба да се гледа 
двострано:како на објект на културно влијание; и 
субјект кој ја поседува моќта да го отфрли непри-
фатливото. Се почесто се побива видувањето дека 
„унифицираноста“ секогаш не доведува до разур-
нувачки конфликт од присутноста на различностите, 
туку токму спротивното. За ваков феномен говориме 
особено во постсоцијалистичките земји каде што 

„присутна е загриженоста“ за националниот односно 
културниот идентитет. Во трудот ја перцепирам 
појавата на локалниот, културниот, и европскиот 
идентитет, на кои појави не треба да се гледа изо-
лирано туку низ испреплетеноста на формите кои ги 
креира глобализацијата. Градењето на идентитетот, 
односно создавањето на препознатливоста не е ниш-
то друго од брендирање на себе самиот. 

Клучни зборови: европски идентитет, културен иден-
титет, национален идентитет, бренд и информа-
тичка технологија. 

I. ВОВЕД 

Слободно може да кажеме дека идентитетот 
претставува безвременска појава во секоја епоха, 
па оттаму разбирливо е што истиот често знае да 
поттикне сет од прашања што претставуваат 
предизвик и за самото креирање не само на 
локалното, туку и глобалното урбано живеење. Во 
оваа глобална ера, поточно во современото опш-
тество се соочуваме со богатство од идентитети. 
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Кога говориме за идентитетот истиот може да се 
истражува и анализира од повеќе појдовни точки 
односно рамништа, но како најексплатиран од 
научната јавност секако претставува индивидуал-
ниот и колективниот идентитет, при што посебно 
интересни се истражувањата со националниот, 
културниот, а во последно време европскиот 
идентитет. 

Ако се појде од фактот дека лепезата на гло-
бални процеси влијае на чести промени во секоја 
општествена сфера, не изненадува фактот што 
глобализацијата ги отвори вратите на промени и 
на нештата за кои до неодамна се сметаше за 
еднаш за секогаш дадени и непроменливи, што 
особено се сметаше за индивидуалниот идентитет, 
кој доживува своевидно видоизменување. Иденти-
тетот претставува нешто со кое се самоиден-
тификуваме, во кој контекст е и идентифи-
кувањето со припаѓање кон одредена група. Тоа е 
длабоко вкоренето чувство за припадност. Во 
трудот се обидувам да направам една социолошка 
анализа на идентитетот,отстапувајќи простор, 
пред се на прашањата сврзани со европскиот 
идентитет, но и виртуелниот (сајбер) идентитет. 
За европскиот идендитет особено се говори со 
отпочнувањето на новиот милениум, пред се од 
аспект што истиот содржи сопствени карак-
теристики, поточно белези со кои се идентификува. 

Но, дали кога говориме за европски идентитет 
со истиот се поистоветува секој жител на Европа, 
што од логична гледна точка е сосема разбирливо, 
или пак со него се идентификуваат само жителите 
на земјите членки на Е.У. Во оваа смисла дел од 
трудот ќе посветам токму на анализа на европс-
киот идентитет во смисла како истиот е креиран, и 

што содржи во себе. Воедно ќе дадам и свое виду- 

вање за значењето на Унијата во контекст на 
формирањето и еволуцијата на т.н. европскиот 
идентитет.Во последниве неколку децении и на 
овие простори се актуелизира припадноста на 
европскиот идентитет како нешто што претста-
вува составен дел од секојдневието не само на 
поединците туку и на општествените групи. Сека-
ко дека европскиот идентитет е интересен со само-
то тоа што ,,под нејзина капа“ влегуваат голем број 
на народи што на своевиден начин претставува и 
еден мултикултурен и мултинационален иденти-
тет со кој се идентификуваат народите на земјите 
членки на Европската Унија. Но на европскиот 
идентитет не може да се гледа толку еднострано, 
ако се знае дека истиот е повеќедимензионален, со 
самото тоа што најчесто се разгледува од различни 
аспекти, не потценувајќи го притоа и податокот 
дека сеуште се бараат ,,носечките рамки“ за негово 
целосно дефинирање, па ако сакаме и препозна-
вање. За сега тој се движи во одредени набројува-
ња на елементи кои претставуваат белези на 
истиот, односно таксативно не се наброени или 
утврдени групите на вредности кои од своја страна 
би се третирале како заеднички за жителите на 
Европа. 

Дали креирањето на заеднички колективен 
идентитет ќе значи и губење на личниот нацио-
нален идентитет? Од следење на досегашното 
истражување на феноменот сврзан со европскиот 
идентитет се добива впечаток дека уште долг 
период националниот идентитет ќе го држи при-
матот во поглед на глобалниот, европски 
идентитет.  
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II. ЛОКАЛЕН ИДЕНТИТЕТ

Кога се говори за локалниот идентитет во сов-
ременото општество, треба да се има во вид, дека 
во ера на глобализација станува збор за мулти-
кутурни општества богати со поголем број на 
локални идентитети. При анализа на локалниот 
идентитет/идентитети вниманието секогаш нај-
често се насочува кон два сегменти, имено кон: 
локалниот национален, етнички идентитет како и 
локалниот културен идентитет. Во тој контекст 
најпрво ќе се задржам кон етничкиот идентиет, 
напомнувајќи дека карактеристиката на мулти-
етничките општества е токму во поседувањето на 
мноштвото од етнички идентитети. 

„Етничкиот идентитет (т.е. верувањето во ет-
ничко животно заедништво) се изградува на ос-
нова на разликите. Привлечноста меѓу оние кои 
себе си се доживуваат како припадници на ист вид 
нераздвојна е од одбивноста спрема оние кои се 
доживуваат како странци“ (Putinja & Stref-Fener, 
1997:41). 

Првата мисла која ни доаѓа за локалниот иден-
титет се однесува на националниот идентитет. Но 
покрај за локалниот национален идентитет, кога 
се говори за локалниот идентитет се мисли и на 
локалните култури одноно локалните културни 
идентитети коишто и опстојуваат на дадениот 
простор. Тука пред се мислам на колективните 
идентитети на општествените групи. Во оваа смис-
ла локалниот идентитет се формира преку култу-
рата, јазикот, вербата во заедничкото потекло, 
традицијата, идентификација со одредени исто-
риски настани и историски личности. Но во 

фокусот при формирањето на било кој идентитет 
се наоѓа културата. 

„Културниот идентитет е свест за поседување 
на одредени културни обележја кои се иманентни 
и кои прпипаѓаат на општествена група, при што 
несмеат да се изгубат од вид персоналните 
карактеристики помеѓу кои една е и личноста 
препознатлива како припадник на групата“ 
(Коковић, 1997:266).   

Современите општества во основа се мултикул-
турни, богати со мноштво од култури, кои не се 
наоѓаат само едни покрај други, и истите не се 
изолирани, туку остваруваат меѓусебна интерак-
ција во општествениот простор. Со еден збор, 
глобалната култура доживува, се соочува односно 
стои пред предизвикот на своевидна унифи-
цираност, што разбирливо раѓа намалување на 
разликите помеѓу различните култури.  

„Треба да се има на ум дека драстично се смалу-
ваат културните разлики помеѓу етничките групи 
не може на едноставен начин да се доведат во 
врскка со опаѓањето на организациското значење 
на етничкиот идентитет, или пак со разводнување 
на процесите на одржување на границите“(Putinja 
& Stref-Fener, 1997:251). 

Идетификувањето со одредена култура значи 
припадност кон истата како и прифаќање на тој 
културен модел. Хабитусот на културата е мулти-
димезионален и мултифункционален но секако 
неговата база се лоцира поради повеќе различни 
потреби. Како една од клучните потреби е самото 
утврдување на идентитетот на една група на луѓе, 
а како пример го земеме идентитетот на еден 
народ базиран врз неколку сегменти, како: 
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културата, јазикот, вербата во заеничкото потекло, 
традицијата, идентификација со одредени исто-
риски настани и историски личности. 

Локалниот идентитет поседува динамичен ево-
лутивен карактер, кој под влијание на процесот на 
глобализација претрпува одредени модификации. 
Во таа смисла локалниот културен идентитет дава 
идеална претстава односно ни нуди идеален 
културен модел каков што треба да биде припад-
никот на локаланата група, а кој пред се ги 
прифатил културните и моралните норми кои се 
сметаат за пожелни во локалното општество. 
Воедно тој ја посочува локалната припадност на 
индивидуата односно на општествената група на 
која и припаѓа. Идентитетот претставува ком-
плексна општествена појава,која е поврзана со 
повеќе фактори од кој истиот зависи, припадноста 
кон одреден идентитет се стекнува со самото 
усвојување на културните вредности во кој секако 
дека спаѓа и јазикот на општествената група. 

Говорењето и анализата на локалниот иденти-
тет значи анализа на локалниот национален 
идентитет перцепиран во мултинационалните и 
мултикултурни општества, при што говориме за 
анализа на локалните национални идентитети, и 
секундарно за сите останати колективни групни 
идентитети во општеството. Секое општество во 
себе поседува повеќе идентитети односно иденти-
тети на повеќе различни етнички и останати групи 
кои се наоѓаат во континуирана меѓусебна инте-
ракција. Преку сопствените национални иденти-
тети етничките групи остварувуваат своевидна 
дистинкција помеѓу себе. Покрај националниот и-
дентитет индивидуите во современото општество 
поседуваат повеќе други идентитети кои се од-

несуваат на припадност на одредени општествени 
групи или пак идентитети кои се индивидуални со 
исвршувањето на одредени општестви улоги.  

III. КУЛТУРЕН ИДЕНТИТЕТ

Долго време, особено во филозофските размис-
ли преовладувал интересот за тоа да откријат што 
човекот го чини, навистина човек. До истото би 
можеле да се доближиме само кога би согледале 
какви се луѓето, за да дојдеме до реалниот заклу-
чок дека истите се различни. Токму припаѓањето 
на различни култури, доведува кон поседување на 
различни чувства и ставови по релативно исти 
прашања.  Секој поединец или група претставува 
културно суштество, со самото тоа што е родени и 
израснува во соодветна културна средина.  Тој ја 
формира и гради својата личност под влијание на 
културната историја. Во овој контекст би го 
спомнале Ешли Монтагу, кој вели: ,,секое суштес-
тво кое ги манифестира физичките особини на 
човековиот род, не би претставувало вистинско 
човечко суштество, се до оној момент кога не 
манифестира и одредено поведение на човек 
(Младеновски, 2000:234). Човекот во текот на 
живеењето треба да ја унапредува својата благо-
состојба и егзистенција, но притоа би требало да 
остане потполно разумен во правец на она што 
истиот остава на идните генерации. Дека само тој 
од животинскиот род е, односно би требало да 
биде свесен и одговорен за сопствените постапки. 

Варијациите на културата произлегуваат пред 
се од различните навики, обичаи и ресурси кои 
пред се се наследени и стекнати како што се: 
јазикот ритуалот и социјалната организација. Ако 
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се појде дека секоја култура е добра за своите 
припадници, тогаш се наметнува ставот дека кул-
турните разлики заслужуваат свое вреднување. 
Parekh Bhikhu има кажано дека ниедна култура не 
е толку безвредна, поради што и заслужува извес-
но почитување, кон неа и нејзините припадниците. 
Од друга страна не постои култура која е толку 
совршена, за да може да се наметнува на 
останатите.  

При креирањето на идентитетот има повеќе 
базични елемнти кои тој го сочинуваат и преку кој 
се идентификува населението. Секако еден од 
централните елементи кои го формираат иденти-
тетот е културата. Кутурниот идентитет преку со-
циолошката имагинација можеме да го перцепи-
раме, како концепт кој може да се согледа преку 
локалните културни идентитети, регионалниот 
културен идентитет, европскиот културен иденти-
тет и глобалниот културен идентитет. Културата и 
културните вредности на одреден културен модел 
ги посочуваат карактеристиките на една попула-
ција со кои таа се одликува и преку кои се одвива 
одредена дистинкција со припадниците на остана-
тите културни модели. Во културата се интегри-
рани и пожелните општествени вредности со кои 
се идентификува групата која припаѓа на одреден 
културен модел. Особено, современото општество 
богато е со изобилство на култури кои не треба да 
се игнорираат, ако се знае дека токму културните 
различности ја утврдуваат како различноста така 
и  припадноста кон одредена општествена група. 
Културата припаѓа на групата на елементи кои се 
смета за стожерот на еден идентитет, односно таа 
е точката која ги разграничува различните народи, 
а ја идентификува и припадноста на сопствениот 

народ. Секоја култура поседува сопствен степен на 
отвореност односно прифаќање на нови вредности 
кои ги вметнува во својата култура. Секоја култура 
поседува сопствени вредности, препознатливи 
особено во мултикултурните општества, и претс-
тавуваат вистинска ризница на различни кул-
турни вредности на простор во кој битисуваат. 
Идентитетот е нешто што го поседува секоја инди-
видуа општествена група нација, регион. Истиот не 
смее да биде оспоруван од ничија страна, ако се 
знае дека е еден од базичните сегменти на основ-
ните човекови права.Оспорувањето на иденти-
тетот на еден народ претставува недемократски и 
нецивилизиран чин на однесување, кој содржи 
форма на антисемитизам и фашизам. 

„Сепак културата, во оваа аналитичка рамка, не 
треба да се разгледува како пакет на вредности и 
уверувања сврзани со одредено општество. Она 
што го карактеризира развојот на информациската, 
глобалната економија е всушност нејзиното поја-
вување во многу различни културни т.е. наци-
онални контексти:во Северна Америка, во Западна 
Еропа, во Јапонија, „во кругот на Кина“,Русија, во 
Латинска Америка, како и нејзиното планетарно 
значење,влијаејќи на сите земји и водејќи кон 
нејзиното планетарно значење, влијаејќи на сите 
земји и водејќи кон нејзиното разбирање во 
мултикутлурна рамка“(Кастелс, 2005:182). 

Современите општества се мултикултутурни, и 
во нивните рамки се детектира егзистенцијата на 
повеќе културни модели.Ваквите општества се 
сметаат за богати пред се како резултат на 
културните различности. Глобалното општество 
за сопствените потреби ги креира и оформи: 
глобалната економија, глобалниот град, урбаниот 
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начин на живот, глобалниот идентитет, но 
за ,,сопствените потреби“ го креира и моделот на 
глобалната култура.  

Овој глобален културен модел, постапно се 
прифаќа од секоја индивидуа и општествена група, 
придодавајќи ги ,,новините“ на сопствената култу-
ра. Секако дека во анализата на културниот иден-
титет се посветува одредено внимание на тоа што 
претставува истиот и како тој се формира. 

„Културниот идентитет се формира низ сложен 
процес во кој директно се судруваат потребите за 
универзијализација на поедините култури од една 
страна и неминовноста од почитување на посеб-
ностите, од друга страна“ (Ацески, 2011: 127-128). 

Секоја индивидуа во современото глобално 
општество истовремено може да усвои повеќе 
различни култури без тие меѓусебно да се исклу-
чуваат, такашто покрај идентификувањето со 
сопствениот локален културен модел, во исто 
време индивидуата, или припадниците на различ-
ните општествени групи може да се идентифи-
куваат со регионалниот, европскиот или глобал-
ниот културен модел. Секој од овие културни 
модели претставуваат масовни кутури но покрај 
на овие, дел од пополуацијата може да припаѓа на 
одредени, субкултури или контракултури. Култур-
ниот идентитет претставува идентитет кој ја 
одредува припадноста на одредена група на инди-
видуи. Во овој контекст треба да се истакне дека 
тој претставува динамична и еволутивна катего-
рија, која се модифицира, менува и надоградува во 
текот на времето. Идентитетот на еден народ се 
формира во долг временски период, а во него се 
интегрирани јазикот, културното наследство,како 
и  неговата традиција.  

Секако дека од исклучително значење е приста-
пот кој го поседува секоја од културите без 
разлика дали станува збор за локалната на-
ционална култура, регионалната, или пак 
европската култура.  

Во таа смисла: „Глобалниот културен пристап 
се фокусира на проблемот на хомогенизација на 
културата и на влијанието на културата и мас-
медиумите на положба на индивидуалните и/или 
националните идентитети во епохата на глоба-
лизација“ (Vuletić, 2003:14). 

 Секако дека отворена останува тезата дека 
глобалниот културен идентитет во основа претс-
тавува модел кој сеуште од многумина се доживу-
ва како процес на: унификација, вестернизација, 
хомогенизација, или формирање на потрошувачка 
култура, преку афирмирањето на престижноста за 
консумирање на светски брендирана роба. Во 
современото општество секоја интегрирана инди-
видуа покрај локалниот го има прифатено и овој 
културен модел на современо живеење.  

Сметам дека во овој контекст би можеле да го 
цитираме Вотерс кој вели: „Доколку културата е 
унифицирана, таа ќе биде крајно апстрактна, и ќе 
изразува толеранција за различноста на индиви-
дуалниот избор. Она што, исто така е значајно, 
територијалноста ќе исчезне како еден органи-
зирачки принцип на општествениот и на култур-
ниот живот“(Вотерс, 2003:14). 

Глобалниот културен модел, не наидува на 
целосно одобрување, особено во одредени локални 
средини, особено кај оној дел кој истиот го дожи-
вува како опасност со која се соочува опстоју-
вањето на традиционалниот локален културен 
идентитети. Тој не претставува појава со која 
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некоја одредена популација се идентификува туку 
е своевидно богатство за групата на иднивидуи 
кои се идентификуваат со него. Глобалниот култу-
рен модел во себе ги поседува вредностите на 
универзализмот односно со неговото усвојување и 
прифаќање ги намалува културните разлики 
помеѓу припадниците на различните култури. 

„Една глобална култура е повеќе хаотична, 
отколку средена-таа е интегрирана и поврзана, 
така што значењата на нејзините компоненти се 
„реватилизирани“ една кон друга, но таа не е 
обединета или централизирана“ (Вотерс, 2003 
: 203). 

Ризикот за загрозување на локалниот културен 
идентитет од страна на глобалниот постои секаде, 
но истиот е најизразен во земјите во развој. Моќта 
на идентитетот е неоспорна тој го овозможува 
поставувањето на границите на идентификација 
преку кои се идентификуваат припадниците на 
една група. Процесот на глобализација и неговото 
влијание во глобални рамки не може да се 
оспорува па во таа смисла и моќта и влијанието 
што го поседува глобалната култура.  

Што содржи глобалната култура поточно што 
претставува глобалниот културен идентитет? Ис-
тиот е комплексно прашање во кое влегува сет од 
систем на вредности, ставени ,,под капата на 
последната еволуција на глобалното опоштество“, 
а кои се поврзани со вредностите пред се на 
современиот капитализам, економијата и  глобал-
ниот пазар, градот,како и информатичката техно-
логија и мрежното поврзување кое е круцијалната 
логистика на современото секојдневно живеење. 
Во овој контекст не смее да се изостави ни односот 
кон глобалната потрошувачка култура, брендира-

ната роба, како и односот кон новите трендови во 
уметноста.  

Кога се врши анализа на глобалната или светс-
ката култура неопходно е да се понуди нејзина 
категоризација односно поделба. 

„За Каволис светската култура е поделена на 
најмалку седум немерливи цивилизациски систе-
ми: христијански, кинески (конфучијанско-таоис-
тички-будистички), исламски, хинду, јапонски 
(шинто-будистичко-конфучијански), латино аме-
рикански синкретистички и неисламско африканс-
ки“ (Kavilos, 1988:210-12 во Вотерс, 2003:81). 

Ширењето на глобалната култура се одвива 
најинтензивно преку масовните медиуми (глобал-
ни тв куќи, глобалната уметност (најдоминантно 
филмската и музичката), како и преку програмите 
на унивезрзитетите во светот (пред се мислејќи на 
најдобро рангираните универзитети), коишто во 
себе ги имаат интегрирано најсовремените научни 
достигнувања во секоја сфера значајна за 
образованието.  

Глобализацијата претставува мултидимезио-
нален процес кој своето влијание помеѓу 
културите во светот пред се го остварува преку 
глобалната култура и идентитетот, односно 
остварува дуално влијание, од една страна реа-
лизира унификација помеѓу различните култури, а 
од друга ги поттикнува разликитите и дифе-
ренцијата помеѓу истите. 

IV. ЕВРОПСКИ ИДЕНТИТЕТ

Напливот на современиот процес на глобализа-
ција за некого изненадувачки повторно отвори и 
ги актуелизира прашањата карактериситични за 
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некои претходни еволутивни форми на општество-
то. Значајно место и внимание се остава на 
идентиетот. Во заблуда се оние кои сеуште стојат 
на мислењето дека идентитетот е еднаш за 
секогаш оформен,особено кога се соочуваме со 
поим и појава која е еволутивна и поседува 
динамичен карактер. 

Во современото глобално општество отворени 
се мноштво од прашања кои се сметаат за 
актуелни, а дел од нив се однесуваат токму на 
креирањето на Европскиот идентитет.  

Актуелизацијата на прашањето на културата и 
културниот идентитет изненадувачки добија на 
интензитет во последната еволутивна форма на 
процесот на глобализација. Во мултикултурните 
општества во целост се знае кои сме ние а кои се 
тие меѓусебните дистинкции кои добро се позна-
ваат. Идентитетот е во тесна корелација со кул-
турата, нормите, уметноста, начинот на живот 
преку кој ја реализираме идентификацијата. 

Промените кои што настанаа по прашањето на 
идентитет секако се поврзуваат со различни 
општествени периоди, а кога се говори за иден-
титетот, поточно начинот на неговото формирање 
може да го поделимие на период на студената 
војна, оној по нејзиното завршување, како и падот 
на комунизмот. Кога  ова го имаме во вид мислиме 
на населението во тогашните комунистички земји 
кое се идентификуваа со вредности и симболи 
коишто значително се разликуваа од препоз-
натливите вредности на западноевропските земји, 
која состојба рапидно се промени со падот на 
комунизмот, и отпочнувањето на ,,проектот“ на 
обединување на Европа, кој воедно значи нескриен 
ангажман во правец на трасирање на патот за 

градење на европскиот идентитет.Секако дека во 
изградбата на европскиот идентитет активно е 
интегрирана и Европската Унија како и инсти-
туциите кои истите ги поседува и се во рамките на 
нејзините ингеренции. За Европската Унија од 
исклучително значење претставуваат појавите на 
легитимација и идентификација со Европа, таа 
единствено во целост ќе биде овозможена преку 
креирањето на европскиот идентитет како и ев-
ропската култура,кои се значајни за нејзината 
понатомошна еволуција. Формирањето на европс-
ка култура и нејзиното прифаќање од страна на 
индивидуата не значи елиминирање, потиснување 
на домашната култура. Процесите на обединување 
под влијанието на процесот на глобализација како 
и на евроинтеграцските процеси дополнително го 
афирмираа прашањето на европскиот идентитет. 
Сосема легитимно и логично во ова современо 
постмодерно општество, е да говориме за глобал-
ниот и за европскиот идентитет. Кога се говори за 
овие идентитети, тие треба да се креирани на 
таков начин што со нив би можела да се иденти-
фикува секоја индивидуа во Европа, независно 
дали говориме за поединец што живее во граници 
на ЕУ или е вон истите. Формирањето на европс-
киот идентитет поседува сопствени карактерис-
тики коишто се поврзани со културата, традиција-
та, обичаите, религијата . Истиот треба да нуди 
широки идентификациски рамки, кои ќе бидат 
понудени на секој европјанин преку кои  ќе може 
да се идентификува како европеец. Истовремено 
овие идентификациски вредности треба да бидат 
еднакво далечни или блиски за секој поединец во 
Европа. 
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Процесот на глобализација го поттикнува на 
еволуција и локалниот идентитет, односно врши 
промени на истиот. Тој во себе ги содржи универ-
залните вредности, но овие универзални вреднос-
ти кои ги интегрира во локалните општества, ги 
зацврстуваат домашните локални идентитети. 
Официјалната политика која ја води Европска 
Унија отстапува исклучително внимание на култу-
рата, како фактор кој во голема мера ќе влијае на 
идентификацијата на европските вредности и 
европскиот идентитет. Истиот треба да ја претста-
вува европската културна ризница, содржејќи ги 
врвните демократски и културни вредности. Но 
треба да се има во вид дека заедништвото односно 
обединувањето на нaрoдите во Европа, под 
европско знаме преттставува сложен општествен 
феномен со што би се прифатил поимот на 
наднационалниот европски идентитет. 

„Во Уставот на Европа јасно се назначени 
темелните начела на солидарност и субсиди-
јарност. Уставот е: „култура, слоевит и диферен-
циран. Во него влегува културното искуство на 
народот(народите), од него се нахрануваат 
надежите во културата и конкретните утопии. Се-
кое уставно начело произлегува од најдлабоките 
слоеви на културата“ “(Haberle, 2002:232, Penda, 
2005:161 во Ацески, 2011:139). 

Совремното глобално општество или општест-
вото на индивидуализмот и егоизмот, е општество 
во кое личното се наоѓа над колективното. Во едно 
вакво општество се чини дека е апсурдно да се 
дебатира и анализира за идентитетот а притоа да 
се работи за колективниот односно за глобалниот, 
европскиот или пак идентитет на некој народ, 
додека пак дебатирањето за индивидуалниот 

идентитет во глобалното општество е нешто што 
би било рационално и логично.  

Говорењето за идентитетот претставува сложе-
но прашање кое за одредени  општествени групи 
говорењето за него го издигнуваат како прашање 
од контраверзен карактер. Во ерата во која се 
повеќе се соочуваме со подвижност и миграција на 
населението, во која се остварува и интензивна 
културна комуникација, се поотворено и поинтен-
зивно може да говориме и за своевидна културна 
хомогенизација. 

Во литературата се наидува на две различни 
стојалишта, сврзани со фактот дали воопшто пос-
тои и може ли во моментов да говориме за 
европскиот идентитет. 

„Самата идеа за Европа која би се засновала на 
заедничкиот идентитет е двосмислена.Угледниот 
историчар Јосеп Фонтен покажа дека европскиот 
идентитет во текот на историјата секогаш наста-
нувал во спротивност на „другите“ варварите од 
различни видови и потекла“(Castells, 2003, 334). 

На самите почетоци на дефинирањето на 
европскиот идентитет, истиот главно бил моде-
лиран преку идентитетите и културите на 
големите и развиени европски земји и народи и 
нивните културни модели кои што биле доми-
натни во Европа во секоја сфера игнорирајќи и 
маргинизирајќи ги притоа идентитетите на оста-
натите европски народи. Но треба да имаме во вид 
дека потребата од европскиот идентитет е 
непоречлива и можеби истиот е и клучниот 
предослув за обединувањето на Европа. 

„Ако смислата поврзана со идентитетот и ако 
идентитетот остане исклучиво на ниво на 
национално, регионално или локално, европската 

21



Investigating Culture 4 / 2020

10 

интеграција  нема да отиде подалеку од, заеднички 
пазар, кое ќе биде слично на зоните на слободна 
трговија во другите делови од светот. Европското 
обединување долгорочно, тражи европски иден-
титет“ (Castells, 2003, 357). 

Европскиот идентитет е неопходен за обедину-
вањето на Европа за надминувањето на физичките, 
умствените и виртуелните граници, преку кој ќе се 
обединат сите народи во Европа, под европскиот 
идентитет и култура, како и под знамето на Е.У. 
Тоа обединување не смее да остане само во 
сферата на економијата, туку во секој негов 
општествен сегмент.  

„И така во главно, европски идентитет не пос-
тои. Но тој би можело да се изгради, но не во 
спротивност на националниот, регионалниот и 
локалниот идентитет туку како нивно надо-
полнување“ (Castells, 2003:358).  

Факт е дека европскиот идентитет, во себе 
треба да ги содржи вредностите на универзализ-
мот, кои немаат за цел да елиминираат било кој од 
локалните идентитети на населнието во Европа, 
туку да биде уште еден идентитет преку кој би се 
идентификувало населението во Европа. Покон-
кретно како крајна цел европскиот идентитет ја 
нема, елиминирањето или минимизирањето на 
значењето кое го имаат пред се националните и 
локалните идентитети. Тој нема за цел и не треба 
да има да го избрише националниот идентитет, 
како и останатите идентитети со кој поединецот 
или групата се идентификува. Неговото значење 
пред се треба да биде во остварувањето на идеата 
за  вистинското обединување на Европа и тоа не 
само во економската смисла, туку и нејзино 
обединување во останатите општествено поли-

тички сфери. Идентитетот кој ќе биде прифатлив 
за секоја индивидуа во Европа и кој ќе стане дел од 
колективниот идентиет на кој таа припаѓа заедно 
со сопствениот, националниот, религискиот и 
регионалниот.  

Европската Унија презема мерки кои се повр-
зани со зачување односно негување на културните 
вредности и традицијата, како и почитување на 
вредностите на културната диференцијација од-
носно негување и на културните различности. 
Културата и уметноста играат значајна улога и во 
економијата како сектор кој остварува одреден 
капитал како преку музичката така и преку ликов-
ната и филмската уметност. Европската Унија и 
европската култура и идентитет ги афирмираат и 
вредностите на културната толеранција и плура-
лизмот. Кога се говори за културниот идентитет 
секој поединец самиот ги  усвојува вредности на 
културата на која и припаѓа. Треба да се има во вид 
дека и европскиот идентитет поседува културно 
наследство. Како еден од базичните столбови на 
идентитетот на Европа е поседот на голем број на 
различности во неа, кој завзема онолку голем 
простор и во кој живеат голем број на народи кои 
поседуваат културни различности помеѓу себе кои 
фактички ја поставуваат границата помеѓу оние 
коишто припаѓаат и ,,другите“ кои не припаѓаат во 
одредена група. Но и покрај диференцијацијата 
сепак егзистираат и одредени заеднички каракте-
ристики на европјани без разлика дали се работи 
за постари и понови вредности. Како заеднички 
карактеристики на нас европјаните, барем за убед-
ливото мнозинство се сметаат: припаѓањето на 
белата раса, мнозинско припаѓање на христијанс-
ката религија (православие и католицизам), Евро-
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па се смета за христијански континент, а како дел 
од нашиот европски идентитет се секако вреднос-
тите на демократијата и привилегиите кои се чувс-
твуваат од неа. Во европскиот идентитет влегу-
ваат и настани поврзани со одредени историски 
моменти а во кои биле инволвирани повеќето 
европски народи и држави. Во таа смисла како 
историски настани би можело да се земат: Бал-
канските војни или пак двете Светски војни во кои 
се инволвирани сите народи во Европа. Европс-
киот идентитет може да се согледа поврзан со сите 
земји кои се географски во Европа или пак 
исклучиво само конектирајќи ги земјите кои се 
членки на ЕУ. Согледано на вториот начин на 
идентитетот на Европа земјите со интегрирањето 
во Европската Унија се европеизираат. Покрај 
несомнената возвишеност и импресивност на 
целокупното европско обиденување и во целост 
дефинирање на европскиот идентитет сеуште ги 
нема надминато сите предизвици со кои истиот се 
соочува. Европскиот идентитет не треба да биде 
мелтинпоут односно претопување на сите нацио-
нални идентитети во Европа и тој не треба да 
реализира унификација на Европа и европските 
народи. 

V. ЗАКЛУЧОК 

Вистинско изобилство од идентитети може да 
бидат забележани во современото општество во 
услови на глобализација. Идентитетот ја гради 
дистинкцијата помеѓу припадниците на различ-
ните групи во општеството. Културата и култур-
ните вредности го засилуваат идентитетот во 
смислата на дистинкцијата односно дополнување 

на карактеристиките на припадниците на една 
група и на еден идентитет. Современото општес-
тво под влијание на процесот на глобализација е 
исклучително богато со изобилство на култури на 
кои е потребно да се посвети исклучително 
внимание пред се во нивното негување и опсто-
јување. Културата претставува еден од главните 
стожери на идентитетот.Современите општества 
се одбележани со мултикултурализмот кој дава 
дополнителна убавина на креирањето на секој-
дневното урбано културно живеење.  

Процесот на глобализација оствари серија од 
влијанија во секоја општествена сфера, а со ,,своите 
пипци“ ја допре и локалната и регионална култура 
обидувајќи се во истите пред се позитивно да се 
интегрира, со што не би го елиминирала ниту 
локалниот ниту пак европскиот културен модел 
или пак културниот идентитет. Културниот иден-
титет претставува непроценливо богатство за 
припадниците на било кој групен колективитет и 
идентитет. Глобалниот културен модел ги посе-
дува вредностите на универзализмот.Во трудот 
особено се даде значење на европскиот идентитет 
и култура, како и на процесот на  глобализација 
која дополнително го забрзува не само обеди-
нувањето туку и зголемувањето на интензитетот 
во насока на дооформување на европскиот иденти-
тет. Европскиот идентитет е од исклучителна важ-
ност за целопкупното надминување на физичките 
и виртуелните граници преку кој ќе се постигне 
целосно обединување на Европа под знамето на 
Европската Унија. Од друга страна локалниот кул-
турен и европскиот идентитет може да се согле-
даат како систем на идентитети, култури и вред-
ности кои во епохата на процесот на глобализација 
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и современо општество меѓусебно не се исклучу-
ваат и елиминираат туку само се надополнуваат. 
Европскиот идентитет барем во моментов нема за 
цел да постигне соодветна унификација или прето-
пување на локалните идентитети, односно нацио-
нални идентитети, имајќи во вид, дека поголемиот 
дел долго се борел за здобивање со истите, особено 
во регионите на постсоцијалистичките земји.  
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Апстракт: Глобализацискиот развоен мега тренд, ја 
нуди својата огромна моќ за опстој и надградба, на 
националните и културните идентитети, посебно на 
македонскиот и другите „мали народи“, преку креа-
тивно вклучување во светската мрежа на глобални 
меѓузависности,  умешно спротивставувајќи им се на 
униформноста и „културниот империјализам“. Токму 
од аспект на културата, концептот за глобализација е 
значително спорен. Таа сé почесто се доживува ка-
ко ’американизација’, како напор на САД да ја наметнат 
својата доминација и своите вредносни норми и ставови. 
Тоа е особено алармантно за така наречените ’мали 
култури’. Благодарение на глобалната економија и 
глобалните комуникации, таа станува колективен модел 
на живот и не е тешко да се согледа темелот на новиот 
современ облик на колонијализам - културниот импе-
ријализам. Процесите на глобализација силно ги моти-
вираа оние, кои во овие тенденции препознаа опасност за 
националниот идентитет и во Европа сé повеќе движења 
се обединуваат под барањето: „Американци, оставете нé 
да живееме со своите културни различности!“ Повторно 
заживеаните нации си го бараат своето место во новиот 
глобален свет. Во оваа ера можеме да ги почитуваме 
туѓите културни вредности, но, негувајќи ги и сопстве-

ните вредности. Ако ги заборавиме своите корени и ако 
ги прифатиме само наметнатите вредности, тогаш доаѓа 
до суптилна асимилација.. Некои на ваквите процеси 
гледаат како на развој на ’космополитска култура’, 
додека за други, тоа е културна хомогенизација, што ги 
поткопува националните специфичности, а со тоа и 
националните идентитети. 

Клучни зборови: глобализација, културен идентитет, 
асимилација, културен империјализам, медиуми 

Abstract: The development of globalization as a mega 
trend lends its sweeping powers to the survival and up-
grading of national and cultural identities, in particular 
to the ones of the "small nations" such as Macedonia, 
through a creative inclusion in the world network of 
global interdependences, skilfully opposing the uni-
formity and "cultural imperialism".Thanks to the global 
economy and communication, it becomes a collective model 
of life and it is not difficult to see the foundation of the new 
modern form of colonialism the cultural imperialism. The 
globalization processes strongly motivated those who recog-
nized a threat to the national identity in these trends, and in 
Europe more and more movements unite under the demand: 
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"Americans, let us live  our cultural diversity!" The newly 
established nations claim their place in the new globalized 
world. In this era we can respect other people's cultural val-
ues, but, nurturing our own values too. If we forget our roots 
and if we just accept the imposed values, then you accept a 
subtle assimilation. Some see these processes as a develop-
ment of a 'cosmopolitan culture’; while for others it is a cul-
tural homogenization which undermines national specifici-
ties and therefore national identities. 

Key words: globalization, cultural identities, assimilation, cul-
tural imperialism, media

I. ВОВЕД  

Во ниту една друга област не е создадена толку 
многу литература и дискусија, последниве дваесет-
тина година, како што е, тоа случај со глобали-
зацијата. Прашањето за глобализацијата може да 
биде третирано во сите области (економија, поли-
тика, идентитети, култура), но секој од нив, има 
два контрастни одговори. Првиот сугерира, логич-
ко доминантно постоење на глобализацијата, 
додека другиот говори за последиците од нејзино-
то постоење. Оттука, два спротивставени погледи 
има и кон целокупниот процес, односно светската 
глобализација, за некои е најголемиот пријател на 
човештвото, а за други најголемата закана Контра-
дикторниот однос, кон глобализацијата, особено е 
видлив и во верските прашања. Иако, во хиндуиз-
мот, јудаизмот и христијанството се забележува 
враќање кон фундаментализмот, исламскиот фун-
даменетализам е оној, кој најмногу и се спротивс-
тавува на глобализацијата. Затоа, некои исламски 
земји, не прифаќаат  сателитски програми, на тој 
начин, манифестирајќи го отпорот кон глобалното 

информирање. Во основа станува збор за непри-
фаќање на западните вредности и цивилизации.  

Сепак, глобализацијата, која што ја поттикнаа 
новите телекомуникациски технологии, предизви-
ка намалување на разликите меѓу економските, 
политичките и информациските системи, посебно 
во развиениот свет. Затоа, начинот, на кој едно 
лице, ќе го доживее светот на глобализацијата, ќе 
биде одраз на неговата економска, општествена и 
географска положба. Создавањето на интегриран 
комуникациски систем, нуди сосема нови можнос-
ти за економски, деловни, социјални, културни и 
информациски активности. 

Меѓутоа, токму од аспект на идентитетот и кул-
турата, концептот на глобализацијата е прилично 
спорен, затоа што, таа, се почесто се доживува како 
американизација, односно, како напор на САД, да ја 
наметната не само економски, политички и воено 
својата доминација, туку нивните вредносни ста-
вови и норми, а тоа е особено алармантно за 
малите култури. 

II.ГЛОБАЛИЗАЦИЈА В О ЕКОНОМИЈАТА  
И КУЛТУРАТА 

За доминацијата на глобализацијата клучни ав-
тори се Wallerstain, Rosenau, Gilpin, Held, Robertson, 
Appadurai. За  Wallerstain, капитализмот е мотор на 
глобализацијата, додека  Gilpin и Held,повеќе ги 
интересира меѓународната политика. Пресвртница 
во начините на размислување, предизвика и  еко-
лошката конферанцијата во Рио де Жанеиро во 
1992 година, кога стана збор, за тоа дека, живееме 
во едно светско ризично општество, во кое еко-
лошките проблеми, нема да ги запрат, односно, 
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нема да се ограничат на националните граници.  
Ова, пак, светско општество, особено е, засеганато 
со проблемот на распределба на глобалното 
богатство, локалната сиромаштија и капитализмот 
без работа. Во капиталистичкиот ситем, присво-
јувањето на вишокот на трудот, се случува не меѓу 
две класи, туку меѓу три слоја: земји кои ја сочи-
нуваат централната област или срцевината, полу-
периферија и периферни земји и области. (Waller-
stein, 1983:303). Оваа трипартина поделба, предиз-
викува конфликтите во светот, да се создаваат 
токму, поради ужасната сиромаштија,од една стра-
на, наспроти, извонредно големото богатство, на 
друга. Ова, според Валерштајн, ќе предизвика ко-
лапс на светскиот ситем, на кој му се заканува, 
целосна декомпозиција. Се разбира, дека, ваквите 
тези веднаш можат да бидат оспорени, како 
впрочем,  сите концепти во глобализацијата. 

Денес светот, се соочува  со глобални проблеми, 
како бегалски кризи, човекови права, корупација, 
еколошки проблеми. Нив можат да ги решаваат не 
само локалните, односно национални, туку и 
меѓународни институции, формирани за таа цел. 
Максимата “Мисли глобално, делувај локално, 
станува реалност”. Оттука, светското општество 
има две арени: заедница од држави, во кои 
дипломатијата и националната моќ, се решавачки 
фактор и свет на транснационални субполитики, 
во кои главниот збор го водат, мултинационал-
ните компании, Грин пис, Амнести Интернешанал, 
но и Светска Банка, НАТО, Европска Унија. (Rosenau, 
1990:70)  

Светскиот пазар има особено далекусежни пос-
ледици за културите, идентитетите и животниот 
стил. Овој процес слободно може да се нарече култ-

урна глобализација, зашто луѓето ширум светот 
носат џинс, пушат Малборо. Благодарение на гло-
балната економија, телевизијата и глобалните 
комуникации, знаците на глобалната култура се 
насекаде. Можностите за споделување на светски-
те културни симболи, ги носат со себе, идеалите на 
космополитизмот. Култутрните средби на народи-
те создаваат нови продуктивни видови на култур-
на фузија и културни хибриди. Меѓутоа, ова не е 
само еден хомоген свет, како мноштво од различни 
култури и традиции, во космополитска смисла. 
Напротив, зборуваме, за состојби во кои локалните 
култури и идентитети  се искоренети  и заменети 
со симболи од одделите за јавност и имиџ на 
мултинационалните корпорации (Robins, 1991:28). 
Глобализацијата станува колективен модел на 
живот и не е тешко да се види, дека во ваквите 
констатации, се наоѓа темелот на новиот современ 
облик на колонијализам, а тоа е културниот импе-
ријализам. Разбирливо, некои на ваквите процеси 
гледаат како на развој на космополитска култура, 
додека за други, тоа е процес на културна хомо-
генизација, што води, кон поткопување на нацио-
налните специфичности, а со тоа и на национал-
ните идентитети. Во овој процес клучна улога 
играат медиумите. Тие се одговорни за ширење и 
прифаќање на културните норми, за кои едно е 
заедничко, а тоа е, дека тие се учат. 

За ова да биде можно, глобалната информацис-
ка структура го покрива светот, како пајакова 
мрежа (Ramonet, 1997:12). 

Ги вмрежува компјутерите, телефоните и теле-
визијата, отварајќи беспоштедна војна меѓу меди-
умите. Поточно, оформува врски меѓу три техно-
лошки полиња – компјутери, телефони и теле-
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визија – кои ги обединува мултимедијалноста и 
интернетот. Сите компании, вклучени во вмрежу-
вањето, особено оние кои ја одржуваат (струја, 
телефон, вода, патишта) се во  немилосрдна трка 
да го обезбедат својот дел од колачот. Ова е 
причина, зошто, САД, како производители на нови 
технологии, бараа дерегулација и економска глоба-
лизација. Така, повеќе земји, може да ги отворат 
границите за “слободен проток на информации“ – 
особено за гигантските американски медиумски 
индустрии. Оттука, сосем разбирливо звучи изја-
вата, на американскиот претседател Барак Обама, 
кој рече, дека Русите можеби имаат оружје и сила, 
ама ние го имаме Холивуд. Сетете се само на 
филмовите во кои, речиси секогаш, Американците 
се победници. Од тие причини, културната глоба-
лизација, се однесува на развој на настани во кои 
се работи за одбивање или непризнавање на 
турболентните промени што произлегуваат од 
глобалната интеграција, односно свртување кон 
она, што, се смета за традиционална и суштинска 
лојалност. Преголемото инсистирање на прифаќа-
ње на туѓи културни вредности, поттикнува, ожив-
ување на чувствата за национална, регионална, 
етничка и територијална припадност. Вака, пов-
торно заживеаните нации си го бараат своето 
место под сонцето, во новиот глобален свет. Затоа, 
главната констатција би била, дека денес, во ерата 
на глобалното комуницирање, можеме да ги почи-
туваме туѓите културни вредности, но особено 
негувајќи ги и почитувајќи ги сопствените. Зашто, 
доколку ги заборавиме своите корени и прифа-
тиме само наметнати вредности тогаш зборуваме 
за суптилна асимилиација.   

Сите новини на технологијата и развојот на 
медиумите ја диктираат пазарните сили, а не 
националните идентитети. Тоа воедно претста-
вува идеологија на глобализацијата на медиумите, 
карактеристични за големите медиумски корпо-
рации. Така, уште во 1980 година, глобалната 
компанија за реклама и маркетинг “Сачи и 
Сачи“ зборува за светска културна конвергенција, 
тврдејќи дека, конвергенциите во демографијата и 
однесувањето, како и заедничките културни еле-
менти, создаваат поволна клима за прифаќањена 
еден определен производ. Тогаш, како примери беа 
наведувани сериите Династија, Далас, Војна на 
звездите, а на музички план, карактеристични се, 
MTV (music TV) и CNN како глобален инфор-
мативен систем. 

Сепак, покрај ваквите стремежи за светска 
стандардизација, медиумите беа принудени да 
направат компромиси во митовите за глобализа-
цијата. CNN, сметан за идеален модел на глобална 
телевизија, се почесто се соочува со обвинувања, 
дека корпорацискиот идентитет му е премногу 
американски, па затоа е спорен и неговиот 
кредибилитет како глобален извор на вести. 

Од сево ова може да се каже, дека тешко се 
балансира, меѓу логиката на глобализирање и 
локализирање, а при тоа да се одговори на 
притисоците на пазарот. Локалното, мора да се 
сфати како еден дел на глобалното, па затоа и 
културната глобализација треба да биде заменета 
со терминот, “глокализација”, комбинација од 
глобализација и локално (Robertson, 1995:145).  

Значи не можеме да зборуваме само за глобали-
зација, а притоа да ги занемариме сите други 
зборови, кои го определуваат идентитетот, култу-
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рата, јазикот и воопшто припадноста. Затоа и може 
да се констатира дека, глобалната култура не е 
цврсто даден и определен, еднаш за секогаш 
феномен. Културната гобализација го спречува и 
изедначувањето на националната држава, со наци-
оналното општество, со создавање на меѓу – 
културни начини на живот  и комуникација. Ова 
најдобро може да се илустрира со т.н. мешани 
бракови. 

Анализите на Робертсон, за глокалните култури 
ги продолжува Ападураи, кој зборува за етнопе-
јзажи или пејсажи од луѓе, како туристи, имигран-
ти бегалци, азиланти, гастербајтери, како и други 
подвижни групи кои го означуваат непостојаниот 
свет во кој живееме. Токму ваквите заедници, при-
донесуваат за не целосно униформирање и не при-
фаќање на глобалните култури. Овој проток, на 
слики и пејсажи го отвара и прашањето за тради-
ционалните разлики меѓу центарот и перифе-
ријата (Appadurai, 1996:296-300).  

На овој план, особено улога одигра радио и 
телевизиската дифузија. Нејзината најголема 
заслуга, во глобални рамки, сепак е, одржувањето 
на различноста на културите. Уште, пред речиси 
триесетина години, се забележува засилена радио-
дифузиска активност, во регионите кај т.н. мали 
народи во Европа. Во барањата за поддршка на 
Европската Унија за ваквите тенденции, се бараат 
одредени телевизиски програми, на нестандардни 
европски јазици. Кај ваквите програми крите-
риумите за поддршка, не се засновуваат на стан-
дардните критериуми за гледаност или според 
процентот на населението, ниту пак, се базираат 
на економскиет параметри. Едноставно, се произ-

ведуваат програми низ кои ќе доминираат култу-
рите на сите народи, со сите нивни специфики.   

Сепак, според Ападураи, изедначувањето на 
државата, општеството и локалните идентитети се 
губат во глобалното општество, покорено од сил-
ните тенденции на глокализација. Бауман, пак, на 
ова одговара дека,во едно вака глобализирано 
општество богатите и сиромашните не седат на 
иста маса. Зошто нема сочувство во помагање во 
Африка или Јужна Америка? Глобализацијата го 
подели светскотонаселение на глобално богати, 
кои го надминуваатпросторот и никогаш немаат 
доволно време и локално сиромачни, кои се врзани 
за просторот.Двете поенти на Бауман се дека, 
глобализацијата води кон поларизација на сиро-
машни и богати. Така граѓанинот е фатен во 
рамките на националната држава, додека буржоа-
зијата се однесува космополитски. Добар пример 
за наднационализмот е регионализмот во Европс-
ката Унија. Токму големите нации, Германија, 
Франција, Шпанија се принудени да се измешаат, 
па затоа и велиме дека има многу Европи, а не 
една.Она што значи глобализација во структу-
ралните термини е зголемување на транснацио-
налните, интернационални, макро регионални, 
национални, микрорегионални, општински и 
локални функционални мрежи на корпорации. 
Дијалектиката на европското обединување значе-
ше, дека било која членка може да се пожали на 
Европскито суд на човекови права во Стразбур. 
(Bauman, 1998:45). Сепак,тоа не значи дека некој е 
помалку Ирец, Британец, а повеќе европеец.   
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III. ИДНИНАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ИДЕНТИТЕТ 
ВО ГЛОБАЛНОТО ОПШТЕСТВО  

Глобалното општество многумина го доживу-
ваат како крај на националнaта држава. Сепак,  исто-
ријата не учи, дека, ниту една империја не ја задржала 
својата власт. Во овој разбуден свет, не е возможна 
доминација на една сила. Светот, може да ги сруши 
границите за економска , културна и секаков друг вид 
на соработака, но притоа од никого, не треба да се 
бара, да си ги заборави своите корени. Секако, уто-
писка е мислата за создавање на една импери-
јалистичка сила, чија моќ би се протегала низ сите 
континенти. Затоа, реформулацијата и реформацијата 
на политичкиот простор е токму со намера да го 
надгради и заштити комплексниот архитектонски 
изглед на независноста и идентитетот . 

Транснационалната држава, можеби ја негира 
националната држава, но ја потврдува државата, 
која ја препознава глобалноста и ја користи за 
редефинирање на политиката, не само на државата, 
туку и на граѓанското општество. Оттука, трансна-
ционалните држави, се глокални држави, кои 
функционираат со своите различности, се гледаат 
како дел, од светското општество и ја барааат 
својата положба на пазарот. Затоа на  глоба-
лизацијата, понекогаш се гледа безмалку, како и на 
објава на војна (американизација, империјализам) 
што не носи кон позициите за закана кон нацио-
налниот идентитет. Од друга страна, во силните 
тенденции на глобалните процеси, се препознава 
редефинирање на политичкиот простор, кој удира 
токму по темелите на класичните теории на 

државноста за нејзино определување преку 
територија, население и власт која управува. 

Врската меѓу глобализацијата, транснацио-
налните и нациите држави, може да биде анали-
зирана низ неколку правци. Првиот правец, суге-
рира дека, класичното поимање на самоопре-
делувањето, врзување само со сопствената нација, 
ограничена со определена територија (нација – 
држава), речиси е невозможна (поради големиот 
проток, на луѓе, идеи, комуникации).Многу од 
економските, социјалните, културните, па и еко-
лошки сили, кои ја определуваат политичката 
динамика, се надвор  од доменот на самостојното 
одлучување на државите. Понатаму, националните 
влади, кои некогаш беа симбол на моќ и суве-
ренитет, веќе се вмрежени во глобалниот свет, на 
регионално и глобално ниво (на пример, членките 
на Европската Унија, дел од своите суверени права, 
доброволно и ги пренесуваат на Унијата).Со други 
зборови, политичката моќ се договара на различни 
нивоа. Класичното поимање на суверенитетот на 
државата, врзан за една територија и население е 
надминат, зашто, глобализацијата ги вмрежи на 
интернационално ниво и државите (Keohane, 
2001:1-13). Моќта на националните влади е 
променлива, односно, сувереното владеење, врз 
определено население и територија, не е сосема 
исчезнато, но е, драстично сменето. Подобрува-
њето на јавното добро, бара координирана акција 
на повеќе нивоа (третирање на еколошките 
проблеми, безбедносните прашања, спречување на 
меѓународниот криминал). Државите здружени во 
меѓународни организации, бараат решенија за 
овие општо човечки проблеми, без оглед, на верата, 
расата, полот. Зашто во ова време, сите луѓе треба 
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да разберат, дека пред се, сме жители на планетата 
Земја и дека кон неа, мораме да се однесуваме 
пријателски. Негативниот однос кон ова прашање, 
го соочува човештвото со огромни последици 
(глобално затоплување, промена на климата). Од 
друга страна, Владите во светот секојдневно со 
соочуваат во борбата со меѓународната трговија со 
дрога, управување со нуклеарниот отпад, упот-
ребата на необновливи ресурси. Овие прашања, 
практично не познаваат граници, па според тоа не 
можат да се третираат како внатрешен проблем на 
било која држава. Исто така, интересите на 
големите корпорации, инвестициските режими, 
регулацијата на финансиските пазари, во контекст 
на глобалната поделба на трудот, го отвараат 
прашањето и за ефикасноста на националните 
економски политики. Всушност, во оваа испрепле-
теност на мрежи и интереси ниту една Влада не 
може, да остане недопрена од интензивните преку-
гранични регулирања. Сите овие, политики Валд-
рон ги објаснува како околности на космополитиз-
мот, не само затоа, што сами не можеме, да опсто-
име, туку, затоа што, заемната исповрзаност се 
повеќе, ќе расте.Во ваква ситуација разбирлива е 
потребата да се разгледува можноста за заеднички 
стандарди и политичка акција (Waldron, 2000:236). 

Во контекст на сите овие процеси, се менува и 
значењето на демократијатa на национално ниво. Ако 
се прифати дека огромно е влијанието на големите 
корпорации, дури и врз силните  држави, што 
останува за помалите, кои се борат за сопствениот 
опстанок во овој глобален свет. Меѓутоа, токму 
овие процеси, кои веќе констаиравме дека, силно 
влијаат врз националните идентитети, треба да ги 

мотивираат токму, помалите народи, во правец на 
нивно себе одржување. Секако, дека секој може да 
се чувствува, како дел од глобалната заедница, во 
која доколку има знаење, умеење и други квали-
фикации, може да се бори за живот, но никогаш не 
заборавјќи од каде дошол, односно кој е. Во спро-
тивно, нема поголема закана за било која нација. 
Се разбира, дека на националните идеи, не треба 
да му се спротивставува и космополитизмот, кој 
како идеја е многу стар поглед. За први космо-
полити, се сметале стоиците, кои ја развиле иде-
јата дека живееме во два света, еден кој е локален 
и ни е даден со раѓањето, а другиот кој е широк и 
голем. Првиот свет на секој човек е да живее во 
локална заедница, но и во заедница на човечки 
идеали и стремежи. Вториот пак свет, е фундамен-
тален за сите, а тоа е разум и човечност. (Nussbaum, 
1997:30). Класичната идеја на космополитизмот 
подразбира дека секој човек е “граѓанин на 
светот“ и има должности кон светската заедница 
на човечки суштества. Сепак, модерната територи-
јална држава, не била изградена од само една 
генерација, па така и никој не треба да очекува 
дека промените насочени кон глобални трансфор-
мации ќе траат пократко. Само вака прифатената 
линија на глобално и локално, може да ја оправда 
разменaта на идеи и добра. Во спротивно, наметну-
вањето на сила, во однос на различните култури и 
вредности, може да води кон не само културна 
хомогенизација, ами и кон асимилација. Тоа, пак, во 
овој разбуден свет, нема да биде возможно.  

IV. ЗАКЛУЧОК
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И покрај различните концепти за глобализа-
цијата, сепак може да се каже, дека постои еден вид 
консензус, кога станува збор за традиционални 
вредности како што се мирот, економскиот проспе-
ритет, човековите права и заштитата на околината. 
Од друга страна, медиумите постојано атакуваат 
на овие вредности, зашто вестите се полни со 
тероризам, екстремизам и генерално продуцираат 
застрашувачки пораки. 

Сепак, глобализацијата несомнено ќе беше не-
возможна без соодветен техничко технолошки 
напредок, кој предизвика намалување на разли-
ките меѓу економските, политичките и информа-
циските системи. Ако некогаш се говореше за јаз 
меѓу богатите и сиромашните, тој јаз најотворено 
сега се пресликува врз информатички писмените и 
неписмените, па дури и развиеноста и напредокот 
на една земја се мерат според употребата на Ин-
тернетот. Оттука, визијата за еден космополитски 
поглед, денес е возможна и потребна, само доколку 
се потпира на принципот на соработка , но во никој 
случај и на асимилација.   

Во плуралистичките општества, како што е 
нашето, доминантни културни вредности, често се 
соочени со други вредносни норми. Луѓето ги сака-
ат и оние кои произлегуваат од вообичаените нор-
ми. Ослободувањата од ограничувањата, се наоѓа 
во нашата желба и можност да вежбаме и при-
фатиме нови примери, со единствена цел, за да се 
предизвикаат и отфрлат старите модели и да се 
прифатат нови. 

Медиумите, а со тоа масовната комуникација, 
станува основниот форум, за дебата и дискусија во 
мултикултурниот дијалог. Најсилните во изразу-
вањето на мислењето, го обликуваат и формираат. 

Тогаш, следи прашањето, каде се наоѓа таа сила, 
кај медиумите, или кај јавноста. Ако се одговори 
позитивно за медиумите, тогаш, треба да се бара 
чесност и одговорност, што е многу тешко, ако се 
земат сопственичките интереси во предвид, а 

доколку предимство и дадеме на јавноста, тогаш 
треба да се гледа на поединците, како на критички 
мисловни суштества.Така, форумот, ќе биде добар 
и чесен, колку што, сите во него, на тој начин, 
учествуваат. 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Wallerstein, Immanuel. “Klassenanalyse und Weltsystemana-
lyse” in R. Kreckel, Soziale Ungleichheiteen, Soziale Welt. Ed. 
special issue 2.  Gottingen: 1983. 

[2] Rosenau, James. N. Turbulence in World Politics, Brighton: 
Wheatsheaf: 1990. 

[3] Robins, Kevin. ”Tradition and Translation: National Culture 
and its Global Context”, in J. Corner and S. Harvey. Enterprise 
and Heritage: Crosscurrents of National Culture. Ed. London: 
1991. 

[4] Ramonet, Ignacio. Le Monde  diplomatique, Fortune: April 
1997. 

[5] Robertson, Roland. ”Globalization” in M. Featherstone, S. Lash 
and R. Robertson. Global  Modernities. Eds.  London: 1995.  

[6] Appadurai, Arjun. “Disjuncture and Difference in the Global 
Cultural Economy, in M. Featherstone, Global Culture: Nation-
alism, Globalization and Modernity: A Theory Culture and Socie-
ty Special Issue. London: 1996.   

[7] Bauman, Zygmunt. Globalization: The Human Consequences. 
Cambridge: 1998.  

32



ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА – ПРЕДИЗВИК ИЛИ ОПАСНОСТ... 

9 

[8] Keohane, Robert, O. Governance in a partially globalized world. 
American Political Science Review, 2001, 95:1-13.   

[9] Waldron, Jeremy. What is cosmopolitan? Journal of Political 
Philosophy, 2000:249.   

[10] Nussbaum, Martha C. “Kant and cosmopolitanism” in J. 
Bohman and M. Lutz-Bachman. Perpetual Peace: Essays on 
Kant’s Cosmopolitan Ideal. Eds. Cambridge: Mass,  MIT Press: 
2000.  

33





ОБ АДАПТАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ КУЛЬТУР... 

1 

  UDC 316.723:81 

ОБ АДАПТАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ КУЛЬТУР К ПРОЦЕССУ
ОБУЧЕНИЯ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Нина Л. Федотова 
Санкт-Петербургский государственный университет,  Россия 

Резюме: В докладе рассматриваются факторы, котор-
ые оказывают влияние на развитие поликультурной 
личности: биологические, психологические и куль-
турные. Успешная социально-психологическая адап-
тация иностранных студентов к обучению в нерод-
ной культурной среде возможна в том случае, если у 
обучаемых имеется достаточно высокий уровень 
базовой общеобразовательной подготовки, предрас-
положенность к учению, а в процессе преподавания 
учитывается специфика национального менталитета 
учащихся. 

Ключевые слова: адаптация, лингвокультурная среда, 
поликультурная личность. 

С психологической точки зрения, адаптация 
предполагает существование двух взаимосвяза-
нных компонентов: человека и среды его обитания. 
Адаптация понимается как «сложный и многогра-
нный процесс и результат установления определе-
нных отношений между личностью и социальной 
средой» (Кравцов, 2008: 3). По мнению К. Юнга, 

адаптацию, которая имеет пассивные и активные 

компоненты, необходимо отличать от приспосо-
бленности, представляющей собой в основном 
пассивный аутопластический феномен (внутрен-
ние или психические модификации в ответ 
восприятие внешнего мира) (Зеленский, 2000: 9). 

Успешная социально-психологическая адапта-
ция иностранных студентов к обучению в неро-
дной культурной среде возможна в том случае, 
если у обучаемых имеется достаточно высокий 
уровень базовой общеобразовательной подго-
товки, предрасположенность к учению и, в част-
ности, к изучению иностранного языка, а в проце-
ссе преподавания учитывается специфика наци-
онального менталитета учащихся.  

Адаптацию к новой образовательной среде 
можно назвать ″образовательной адаптацией″. Это 
процесс, связанный с привыканием к особеннос-
тям российской системы образования (двухсемест-
ровое обучение, экзаменационные сессии, произ-
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водственная практика и т. д.) и к специфике 
учебного заведения (расписание занятий, учебные 
планы, правила сдачи зачетов и экзаменов и т. д.),  

Важными факторами, которые оказывают влия-
ние на адаптацию к неродной языковой среде и 
развитие поликультурной личности, являются 
биологические, психологические и культурные. 

Человек, выросший в определенных условиях, 
находится в состоянии равновесия с окружающей 
средой. В течение его жизни вырабатываются 
стабильные реакции на определенный набор 
раздражителей. Оказавшись в новых условиях, 
представитель той или иной культуры может 
испытывать дискомфорт от того, что его окружает 
другой "видеоряд", непривычные вкусы и запахи и 
т. д. Для преодоления такого дискомфорта человек 
должен адаптироваться как биологическая особь. 
Иная среда выступает в роли биологического 
раздражителя, на который человек должен реаги-
ровать. Поскольку этот раздражитель постоянный, 
то индивид не может расслабиться, что приводит к 
нарушению режима труда, отдыха и сна. 

Многие иностранные студенты, приехавшие в 
Россию из южных стран, с трудом привыкают к 
холодному климату, к резким перепадам темпе-
ратуры, к небольшому количеству солнечных дней. 
Это отражается на психическом состоянии сту-
дентов, которые чувствуют непреходящую 
усталость. 

Студенты, которые обучаются в стране с 
другим климатом, испытывают неблагоприятные 
природные воздействия, связанные со сменой 
климатической зоны. В этом случае происходит 
акклиматизация – физиологическая адаптация 

гомеостаза, которая может продолжаться до 
нескольких лет, что определяется биологическими 
особенностями индивида и степенью выраже-
нности климатического контраста. 

В случае, если акклиматизация затягивается, 
это отрицательно сказывается на состоянии 
здоровья студента. Данный факт обусловлен тем, 
что смена климата – мощный возмущающий 
фактор для гомеостатических систем челове-
ческого организма, которые поддерживают отно-
сительное постоянство внутренней среды, что 
является необходимым условием для нормального 
здоровья и полноценной жизни. При перестройке 
гомеостаза наблюдаются расстройство сна, частые 
головные боли, повышение кровяного давления, 
обострение имеющихся у студента хронических 
заболеваний. 

Проявление адаптивных реакций такого типа 
вызваны повышением или снижением привычной 
температуры, колебаниями атмосферного давле-
ния, изменением процента влажности воздуха, 
особенности светового дня. Расстройства здоровья, 
обусловленные перемещением в другую клима-
тическую зону, отмечены более чем у 50% ино-
странных студентов, обучающихся в России. 
Сложный процесс акклиматизации следует учиты-
вать при организации индивидуальных занятий со 
студентами-иностранцами. 

Психологический дискомфорт может быть 
вызван разного рода перегрузками: 
1) умственные: большой объем учебного матери-

ала, предназначенного для усвоения; 
2) информационные: ежедневный поток информа-

ции на иностранном языке; 
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3) эмоциональные: в случае академической неус-
певаемости страх перед необходимостью объяс-
нять причины родителям, которые платят за 
учебу; переживания из-за коммуникативных 
неудач в ситуациях, которые студенты не смог-
ли понять; тоска по родине и родным; 

4) бытовые: неправильное планирование бюдже-
та, трудности самообслуживания. 
По данным анкетирования, наиболее неблаго-

приятное влияние на иностранных студентов, 
обучающихся в России, оказывают социально-
психологические стресс-факторы, которые иногда 
создают условия, приближающиеся к экстрема-
льным. Переживание экстремальной ситуации в 
инокультурной среде, может привести к психи-
ческой дезадаптации, проявляющейся в устой-
чивом росте психического напряжения, падении 
работоспособности, апатии, эмоциональном дис-
комфорте и в конечном итоге – в снижении 
мотивации к изучению русского языка и к обу-
чению в целом. Как показывает практика, процесс 
адаптации облегчается при доверительном взаи-
модействии с преподавателем, который должен 
обладать привлекательными для студентов лично-
стными и профессионально-педагогическими 
качествами. 

Обычно период социально-психологической 
дезадаптации занимает несколько месяцев, однако 
и после его завершения многие иностранные 
студенты продолжают жаловаться на плохое 
самочувствие, быструю утомляемость, ухудшение 
памяти. Студенты видят причины этого в особых 
трудностях усвоения русского языка, в сложности 
российской системы обучения или называют 
какие-либо субъективные причины. Как утверж-

дает Н. А. Агаджанян, такие проявления являются 
следствием перестройки гомеостатических систем 
организма в процессе акклиматизации [3]. 

Скорость социально-психологической адапта-
ции иностранного студента к чужому континууму, 
иногда к принципиально новым условиям обу-
чения зависит от уровня его общеобразовательной 
подготовки, индивидуальной способности к уче-
нию, лингвистических способностей и отличи-
тельных национальных когнитивно-ментальных 
особенностей. Помощь в адаптации должна оказы-
вать не только администрация вуза, но и препо-
даватели русского языка как иностранного, и 
кураторы учебных групп. 

Наш опыт показывает, что иностранные сту-
денты труднее всего привыкают: 
1) к ″чужой″ социальной среде; 
2) к необходимости говорить на русском языке и в 

аудитории, и за ее пределами; 
3) к отсутствию родных и друзей; 
4) к жизни в студенческом общежитии; 
5) к новой системе питания. 

Большинство иностранных студентов отме-
чают, что учеба в российском вузе – пожалуй, самое 
трудное для них испытание, поскольку они при-
выкли к другой методике преподавания. Учитывая 
это, администрация вынуждена увеличивать коли-
чество аудиторных часов для изучения русского 
языка (даже в условиях краткосрочного курса 
РКИ), устанавливать дополнительные часы для 
индивидуальных консультаций. 

После первого года обучения иностранных сту-
дентов на подготовительном факультете их уро-
вень владения русским языком соответствует I 
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сертификационному уровню (В 1), однако этого 
явно недостаточно для того, чтобы слушать 
лекции на русском языке, выступать на семинарах, 
успешно сдавать экзамены, работать с обязате-
льной научной литературой. В связи с этим в 
учебные планы вузов включены занятия по 
русскому языку до 4 курса. 

В новой лингвокультурной среде иностранный 
учащийся стоит перед необходимостью прео-
долеть и языковой, и культурный барьеры. Проб-
лема интернационализации связана с тем, что 
студенту необходимо взаимодействовать с окру-
жающими на неродном для него языке, что может 
вызывать трудности в адаптации. 

Иностранные студенты, как правило, живут в 
общежитиях, что является испытанием даже для 
российских иногородних студентов. Во-первых, 
потому, что многие оказываются в худших быто-
вых условиях по сравнению с теми, к которым они 
привыкли. Во-вторых, общежитие – не только 
временное место жительства на время учебы, но и 
место для самостоятельных занятий, где прожи-
вает еще 1-2 человека. Иностранные студенты 
жалуются на конфликты с соседями, шум, бытовые 
неудобства. При этом некоторые иностранные 
студенты удовлетворены тем, что наконец-то 
стали жить самостоятельно, и считают, что именно 
проживание в общежитии помогает им быстрее 
адаптироваться в новой среде. 

Как уже отмечалось, с проблемой адаптации 
тесно связана проблема мотивации. Следует пос-
тоянно поддерживать мотивацию у иностранных 
учащихся к изучению неродного языка. По опре-
делению Ж. Нюттена, мотив является побудителем 
конкретно направленной деятельности [4]. Исходя 

из этого, мотивацию можно рассматривать как 
побуждение к конкретно направленной деятел-
ьности, предполагающее активизацию психи-
ческой деятельности при возрастании ее уровня (П. 
Фресс, Ж. Пиаже). М. Фюмадель полагал, что уро-
вень мотивации – это предел, к которому целе-
направленно стремится индивид, и этот предел 
может не соответствовать предложенного ему 
извне и даже значительно отличаться от него [5]. 

Известно, что в зависимости от связи с содержа-
нием и спецификой выполняемой деятельности 
мотивы деятельности делятся на внешние и 
внутренние. Внешние мотивы учебной деятел-
ьности обусловлены факторами, находящимися 
вне сферы этой деятельности. М. Фюмадель 
предложил следующую классификацию внешних 
мотивов: 
I. Положительные внешние мотивы, к которым 

относятся социальные (чувство гражданского, 
национального долга) и честолюбивые (жела-
ние быть первым). 

II. Аффективные внешние мотивы, обусловленные
сравнением ″своей″ и ″чужой″ систем ценно-
стей, которое либо положительно, либо отри-
цательно влияет на решение учебных задач.

III. Отрицательные внешние мотивы (желание
уйти от неприятного преобладает над стремле-
нием получить удовольствие), в число которых
входят собственно отрицательные (боязнь нас-
мешек, плохих оценок, наказания и др.) и
конфликтные (результат авторитарной формы
общения преподавателя со студентами). Конф-
ликтные внешние мотивы в определенной
степени соотносятся с аффективными, поскол-
ьку коммуникативная ситуация ″преподаватель
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– студент″ по природе своей аффективна. Сущ-
ествующий барьер между преподавателем и 
студентом создает напряжение учащегося, 
который может по-разному относиться к препо-
давателю, который по определению обладает 
авторитетом [5]. 
Можно выделить некоторые виды внешних 

мотивов [6]: 
- мотив достижения, который вызван стрем-

лением достигать успехов и высоких резул-
ьтатов в изучении иностранного языка (для 
отличных оценок, получения диплома и т. д.); 

- мотив самоутверждения, который проявляется 
в стремлении утвердить себя и возвыситься в 
глазах других. Изучая иностранный язык, 
человек надеется на получение определенного 
статуса в обществе; 

- мотив идентификации, в основе которого 
лежит стремление человека стать похожим на 
другого человека или приблизиться к своим 
кумирам (например, чтобы понимать тексты 
песен любимой группы); 

- мотив аффилиации, вызванный стремлением к 
общению как таковому (например, человек 
изучает иностранный язык, чтобы общаться с 
носителями этого языка); 

- мотив саморазвития, который отражает стрем-
ление к самосовершенствованию (иностранный 
язык – средство для духовного обогащения и 
общего развития). 
Внутренние (познавательные) мотивы возни-

кают под действием факторов, характеризующих 
протекание самой учебной деятельности. Согласно 
общепринятому мнению, внутренние мотивы – это 
осознанные индивидом потребности, которые по 

мере приобретения знаний удовлетворяются в 
процессе учения. 

Учебная деятельность считается эффективной 
в том случае, если взаимодействуют внутренние и 
внешние мотивы. Однако в зависимости от этапа 
развития личности обучаемого доминирующими 
могут стать или те, или другие. В любом случае 
задача преподавателя иностранного языка – соз-
дать условия, при которых внутренние и внешние 
мотивы (даже отрицательные и конфликтные) 
будут способствовать повышению качества учения 
и обучения.  

Как показывает опыт обучения на подго-
товительном факультете российских вузов, в 
начале обучения русскому языку у иностранцев 
отмечается очень высокий уровень познава-
тельной мотивации, но во втором семестре он 
резко падает, у учащихся преобладают отрица-
тельные и конфликтные мотивы, трансформи-
рующиеся в аффективные. В связи с этим встает 
проблема поиска способов и приемов повышения 
познавательной мотивации. Так, М. М. Васильева [7] 
предложила следующие условия формирования 
положительной мотивации: 
1) мониторинг и оценка отношения учащихся к 

приемам обучения, к предлагаемым способам 
совершения учебных действий и к 
иностранному языку как учебному предмету; 

2) ранжирование целей в зависимости от этапов 
обучения и постановка целей перед обуча-
емыми; 

3) систематическое ознакомление учащихся с 
приемами обучения; 

4) включение учебной деятельности по овла-
дению навыками и умениями на изучаемом 
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языке в деятельность, имеющую для обуча- 

емого личностно значимый смысл, что поз-
воляет обеспечить непосредственную связь 
между целями обучения и мотивами ведущей 
деятельности. Другими словами, необходимо 
сместить мотив ведущей деятельности к 
познавательным целям, которые должны 
быть достигнуты при обучении неродному 
языку; 

5) отбор актуального учебного материала, кото-
рый либо оказывает влияние на эмоцио-
нальную сферу обучаемого, либо содержат
интересные для обучаемых факты;

6) использование проблемных текстов и
заданий, которые активизируют речемысли-
тельную деятельность обучаемых и побуж-
дают к формулированию своих мыслей;

7) организация учебного процесса как деяте-
льности по преобразованию самим учащимся
объекта усвоения в результате овладения
обобщенными способами действий с учебным
материалом;

8) отбор ситуаций, которые возможны в буду-
щей деятельности обучаемых;

9) формирование потребностей в самостоя-
тельном приобретении знаний;

10) формирование навыков самоконтроля и
самооценки;

11) обеспечение подкрепления достигаемым
успехом;

12) обучение в ситуации сотрудничества учащи-
хся и преподавателя.

Однако, как утверждает П. Фресс [8], чрезме-
рное повышение мотивации может отрицательно 

сказывается на продуктивности учебной деятел-
ьности и на самочувствии обучаемого. 

По наблюдениям М. К. Бородулиной, при изу-
чении неродного языка используются различные 
виды памяти, различные типы восприятия и 
умственных действий. Например, психологический 
эффект овладения умениями в чтении достигается 
только в случае, если текст является средством 
познания нового, причем это касается научной 
литературы по специальности, художественной 
литературы, СМИ и страноведческих текстов [9]. 

Как известно, любая культура имеет специ-
фические способы осуществления коммуникации, 
что отражается в коммуникативном поведении 
представителей разных культур (термин И. А. 
Стернина). Для комфортного пребывания в иной 
культурной среде индивид должен овладеть 
прежде всего новыми навыками социального 
поведения. У обучаемого могут быть теоре-
тические знания о нормах речевого поведения 
носителей русского языка, но, как правило, 
отсутствуют представления о том, как следует 
реагировать в разных коммуникативных ситуаци-
ях. В конечном итоге это может привести к ″кул-
ьтурному шоку″ (термин К. Оберга), который в 
свою очередь оказывает влияние на духовно-
нравственную организацию личности. Опасность 
культурного шока заключается в том, что иностра-
нный студент приходит к абсолютному неприятию 
другой культуры, демонстрирует резко отрица-
тельное отношение к ней, воспринимает ценности 
этой культуры как враждебные для себя. С такими 
студентами-иностранцами чрезвычайно трудно 
организовать внеаудиторную воспитательную ра-
боту (посещение театров и музеев, подготовка 
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вечеров и концертов) и самостоятельную работу с 
использованием проектного метода (подготовка 
презентаций по страноведческим темам). Однако 
некоторые исследователи полагают, что, хотя 
культурный шок сопровождается беспокойством, 
которое вызвано утратой привычных форм соци-
ального общения, в целом это естественный про-
цесс адаптации к культурному стрессу, обусло-
вленный культурными различиями, индивиду-
альными различиями и опытом пребывания в 
иной культуре [10]. 

Канадский психолог Дж. Берри, обративший 
внимание на ассоциацию ″культурного шока″ 
только с негативными последствиями, предложил 
использовать другой термин – ″стресс аккульту-
рации″, с помощью которого можно связать 
межкультурный контакт и с положительным 
опытом: например, оценка проблем и их преодоле-
ние [11]. 

Что касается носителей русского языка, то Т. Г. 
Стефаненко приводит факты, свидетельствующие 
о большой зависимости коммуникативного пове-
дения русских от контекста [Стефаненко8: с. 89-91]. 
Например, русский язык отличается от других 
языков широким полем неопределенности 
(частотность местоимений с частицами -то, -
нибудь и кое-, некий, некто). Интересным представ-
ляется наблюдение лингвистов, что «бесконечные 
почему-то, что-то, должно быть и проч., как 
правило, опускаются при переводе, скажем, Чехова 
на европейские языки» (Падучева, 1996: 23). 

При этом следует иметь в виду, что высо-
коконтекстные культуры могут значительно 
различаться по степени проявления эмоций в речи. 
Так, например, и в русском и в японском языках 

имеется богатый репертуар лексико-грамма-
тических средств выражения эмоций, позволяю-
щий разграничивать окраску межличностных 
отношений. Однако если японцы весьма сдержа-
нны при обмене информацией, то «русская 
культура относит вербальное выражение эмоций к 
одной из основных функций человеческой речи» 
(Вежбицкая, 1996: 43]. Кроме того, о высокой 
эмоциональности русского языка свидетельствует 
его богатство ″активными″ эмоциональными 
глаголами (тосковать, грустить, томиться, 
хандрить, печалиться, мучиться, переживать и т. 
д.), многообразие производных форм русских имен 
(не менее 80 экспрессивных суффиксов в собстве-
нных именах) и др. [13]. 

Нельзя не сказать и том, что возможны точки 
соприкосновения контактирующих культур, что 
позитивно отражается на успешной адаптации 
иностранных учащихся в инокультурной среде. 
Поскольку элементы восточной культуры входят в 
западный, в частности, и в русский обиход, то это 
позволяет отнести, например, и таиландскую, и 
русскую культуры к «фаталистическим, где прини-
мается неизбежность происходящего в природе 
вообще и с человеком в частности, редко даются 
обещания, а если даются, то с оговорками 
типа ″если ничего не случится…″. Если что-то идет 
не по плану, то положение дел принимается как 
неизбежное, не подлежащее контролю: ″Ну, что 
здесь можно поделать?″ Планы как таковые имеют 
не слишком большое значение» (Елизарова, 2000: 
26). Анализ научной литературы и наш личный 
опыт не выявляет каких-либо конфликтных 
ситуаций в этой сфере, следовательно, можно 
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сделать вывод, что как у носителей таиландской, 
так и русской культур одинаковое означаемое. 

По наблюдениям психологов, «одни группы 
иностранных студентов полностью теряют свою 
культурную уникальность и самобытность, другие, 
напротив, сохраняют свои культурные особеннос-
ти и даже распространяют свойственные им куль-
турные образцы среди представителей домини-
рующей культуры ВУЗа, в котором они обучаются» 
(Кравцов, 2008: 3). Вероятно, и тот и другой путь – 
крайности, нежелательные в ситуации обучения в 
неязыковой среде. С одной стороны, утрата корней 
вряд ли позитивно скажется на внутренней 
самоидентификации личности, а с другой – ярко 
выраженное позиционирование себя как носителя 
другой культуры (прежде всего внешняя нацио-
нальная или религиозная атрибутика) может 
вызвать нетолеранность со стороны предста-
вителей коренного населения, что становится 
причиной бытовых конфликтов. 

При межкультурном взаимодействии можно 
применить платиновое правило: «Делай так, как 
делают другие. Делай так, как они любят, как им 
нравится». Это правило означает, что, попадая в 
чужую культуру, целесообразно поступать в 
соответствии с нормами, обычаями, традициями 
этой культуры, не навязывая своих религии, 
ценностей, образа жизни» (Почебут, 1995: 77). 

Для ускорения процесса адаптации инофону, 
который учится в России, нужно попытаться 
понять ценности другого народа. Существуют 
параметры, по которым могут определяться 
ценностные ориентации конкретной культуры. С 
одной стороны, эти параметры выступают в 
качестве средства измерения культурной дис-

танции между ″своей″ и ″чужой″ культурными 
традициями (социокультурными общностями), с 
другой стороны, наполняют ″означаемое″ – 
содержательную сторону культуры, ее ″куль-
турные универсалии″. В процессе обучения 
русскому языку важно поддерживать мотивацию 
иностранных учащихся к познанию новой куль-
туры, подчеркивая, что такое стремление обогатит 
их духовно. В этой связи преподаватели русского 
языка включают с свою педагогическую деятель-
ность два компонента: познавательно-обучающий 
и культурно-ознакомительный. При обсуждении 
посещенных выставок, спектаклей поощряется 
включение в диалог, способствующий спонта-
нности речевого общения, раскрепощает, снимает 
страх перед ошибками в коммуникации на 
иностранном языке. 

Эффективность учебной деятельности значи-
тельно повышается, если в обучении учитывается 
национальная и этнокультурная специфика каж-
дого студента. Для того чтобы иностранные 
студенты не чувствовали себя оторванным от 
родной культуры, можно помочь им в организации 
национальных праздников (например, китайский 
Новый год), вечеров для российских студентов, где 
иностранцы знакомят сокурсников со своими 
традициями, историческими и культурными 
ценностями.  

Взаимодействие родной и изучаемой культур 
имеет огромное значение для формирования 
поликультурной личности, поскольку иностранец 
приобретает знания о стране изучаемого языка, 
которые, с одной стороны, углубляют понимание и 
своей культуры, а с другой – способствуют выра-
ботке толерантности в отношении к ценностям 
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представителей иной культуры. Иногда иностра-
нный учащийся вынужден преодолевать в себе 
отторжение новых культурных традиций и 
ценностей. В процессе преподавания русского 
языка следует выработать у обучаемых понимание 
того, что в мире нет абсолютных истин, поэтому 
должно быть сосуществование равноправных 
истин. 

В качестве позитивного фактора социоку-
льтурной адаптации можно назвать комму-
никативный: увеличение числа социальных взаи-
моотношений иностранца в стране изучаемого 
языка способствует скорейшей адаптации. Следует 
учитывать тот факт, что в общении люди 
обмениваются информацией и интерпретируют ее, 
они воспринимают, оценивают и пытаются понять 
друг друга, оказывают психологическое воздейс-
твие, разрешают противоречия и осуществляют 
совместную деятельность. К сожалению, например, 
китайские студенты, обучающиеся в вузах России, 
предпочитают общаться со своими земляками, у 
них почти нет русских друзей. Этот факт связан не 
только с нежеланием впустить ″чужого″ в свою 
жизнь (пусть даже учебную), но и с низким уро-
внем владения русским языком. Китайцы боятся 
быть непонятыми или смешными. Еще один 
пример. Небезынтересным представляется тот 
факт, что для тайцев, изучающих русский язык, 
вызывает некоторое недоумение, что для русских 
близкие знакомые – ″друг″ или ″подруга″. В 
тайской культуре принято называть таких 
людей ″брат″ или ″сестра″. Коммуникативный 
сбой наблюдается в ситуации, когда тайцы 
знакомят русских со своими друзьями, предс-

тавляя их как братьев и сестер, что понимается 
носителями русского языка буквально. 

Нельзя не согласиться с мнением ряда авторов, 
что необходима разработка комплексной модели 
описания национального коммуникативного пове-
дения; многоаспектное описание коммуникатив-
ного поведения разных народов; выявление 
сходства и специфики коммуникативного поведе-
ния разных народов [16]. 

Так, опыт работы с китайскими студентами 
показывает, что этих учащихся отличает под-
черкнутое уважение к собеседнику (особенно 
старшему по возрасту или социальному поло-
жению), отсутствие категоричности в своих 
суждениях, стремление избежать конфликтных 
ситуаций, сдерживание эмоций, нежелание выс-
казывать свою точку зрения, безынициативность 
(данные наблюдения соотносятся с выводами, 
сделанными авторами сборника «Русское и кита-
йское коммуникативное поведение» [17]). В связи 
с этим при отборе заданий и упражнений нео-
бходимо учитывать особенности коммуни-
кативного поведения китайских учащихся, пред-
лагая в качестве материала для обсуждения, 
например, концепции китайских философов, 
факты истории и культуры Китая, произведения 
китайских писателей. 

При этом в учебных диалогах следует воспро-
изводить реальные ситуации общения, с которыми 
могут сталкиваться иностранные учащиеся, обуча-
ющиеся в России: разговор с инспектором между-
народного отдела, обсуждение с преподавателем 
содержания курсовой или дипломной работы, 
поздравления с праздниками русских коллег и 
друзей (в устной и письменной формах) и т. д. 
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Таким образом, для успешной адаптации ино-
странных студентов в иной лингвокультурной 
среде необходимы:  
1) создание условий для того, чтобы обучаемые

ощущали психологическое благополучие и
гармонию с ближайшим окружением;

2) преодоление чувства неудовлетворенности у
студентов в случае коммуникативных неудач;

3) постоянное повышение уровня положительной
мотивации у иностранных учащихся к изуче-
нию неродного языка;

4) моделирование ситуаций, развитие которых
протекает по-разному в двух культурах и
обеспечение переноса полученных знаний на
новые ситуации [18];

5) использование аутентичных текстов, которые
должны обладать характеристиками учебного
текста;

6) использование текстового материала, в кото-
ром представлены базовые концепты языковой
картины мира носителей изучаемого языка и
который отобран с учетом национально-куль-
турных особенностей иностранных учащихся;

7) строгий отбор страноведческих тем для обу-
чения общению в иной лингвокультурной
среде;

8) использование учебно-речевых ситуаций,
максимально приближенных к условиям реаль-
ного общения в новой для учащихся языковой
среде.
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Nina L. Fedotova 
ON THE ADAPTATION OF THE BEARERS OF DIFFERENT  
CULTURES TO THE LEARNING PROCESS IN THE RUSSIAN  

LINGUISTIC AND CULTURAL ENVIRONMENT 
 

Resume: The report examines the factors that influence 
the development of a multicultural personality: biologi-
cal, psychological and cultural. Successful socio-
psychological adaptation of foreign students to study in 
non-native cultural environment is possible only if the 
trainees have a high enough level of basic General edu-
cation, the predisposition to learning and in the pro-
cess of teaching teachers take into account the specifics 
of the national mentality of the students. 
 
Keywords: adaptation, linguistic and cultural environ-
ment, multicultural identity. 
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Abstract: The purpose of this work is to highlight the val-
ues and the culture of the gypsies community. Like every 
people, even the gypsies do have a history about their 
origin and spread in Europe. The gypsies community is 
thought to have settled on the Albanian territory almost 
600 years ago. This community has started to preserve 
its language, even the written one, by teaching it to their 
children through the ABC book in their language. In our 
country 95 % of the gypsies speak the spoken gypsy lan-
guage, but very few of them know how to read and write. 
Apart from the integration in low levels at schools, the 
gypsies community has created appropriate classes to 
teach children their written language through the ABC 
book Sirpustik amare  ćhibăqiri (The ABC book in our 
language) by Marcel Kurtiàde. By means of the ABC book, 
the gypsies children learn about the characteristic 
clothes, about rituals and about everything which is part 
of their culture. These characteristics are illustrated 
even in pictures in the ABC textbook. In this work there 
is presented an overall reflection of the gypsies commu-
nity, how they came or how they have preserved their 
language year after year. How they continue to preserve 
their culture starting from family, living, marriages, 

clothes, music and everything which characterizes this 
community. 
Key words: Gypsies community, gypsies language, gypsies 
culture. 
 

I. INTRODUCTION 
 

 
  

We are starting this speech with the gipsy’s identity 
and the most important symbol for a nation which is 
even the flag. The gipsy’s flag is the international Gyp-
sy’s flag. It was established by the General Union of the 
Gypsy in Romania in 1933 and it was approved by the 
Gypsy international representatives in 1971.Blue rep-
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resents the sky and green represents the earth and the 
crops. The flag also holds a red wheel (chakra) in the 
memory of the Indian origin of the Gypsy, which rep-
resents the fire, the movement and the progress. 

The expression gypsy and travelers which is used 
in every text, determines the gypsy, the Sints, the Kales, 
the travel people and the whole groups which came to 
Europe, and it summarizes all those groups which  
are self – identified as gypsy (Jean-Pierre Liégeois, 
page 11 ). 

History tells us that about 1000 AD, in the north of 
India there lived and shone a high level culture, with 
Kanoxh as a capital city, today the area of Uttar – Pra-
desh. The ancestors of this culture belong to the gypsy 
community. However  many gypsy do not know their 
ancestry or the way they have arrived to so many 
countries in the world.The gypsy have come to Albania 
since before the Ottoman conquest 600 years ago. In 
our villages they are called “gabele” or “arixhinj”,but 
even “kurbate” in the area of Korca and “magjupe” in 
the north, whereas the word “cigan”  which is encoun-
tered in the artistic literature was taken by the Slavic 
languages. Prof. Eqrem Cabej says that it is of interest 
to mention that the population of gypsy,the gypsy lan-
guage, derives from the western parts of India, espe-
cially the areas of Indukushi. By the XIV century they 
migrated as a nomad population from the areas of Asia 
and step by step they came to the different parts of 
Europe,the Balkans and elsewhere (Eqrem Cabej , 
2008: 59 ) 

The gypsy language has many dialects and it does 
not have a stable form of writing (Ronald Lee . 
2007:4 ). 

Nowadays the alphabet of the gypsy language has a 
system of spelling for the writing of the gypsy language, 

making use of the Latin letters, suggested in 1980 – 
1990 by Marcel Couthiade and later on approved by 
the International Romani Union in 1990 in the fourth 
world congress of the gypsy language in Warsaw. 
This spelling so called meta – phonology , aims to ena-
ble the dialectic variations to be treated in the phono-
logical level as well as the morpho – phonological one 
( Matras “2002 ). Meanwhile Couthiade gained the 
support of the European Commission which financed a 
group of researchers in the Romani linguistics with 
some linguistic manuals at 1992 ( Matras, 1999 : 481-
502 ). Marcel Couthiade also created the first gypsy 
ABC for the gypsy. 

   We encounter the word gypsy (rome) in another 
form “rrome” because in Romania where there are the 
most of gypsy, it was asked for to be written with “rr” 
so as to make the difference between Romish (the gyp-
sy language) and Romanian, as well as to avoid the 
misunderstanding with the word Rome for Romans. 

Even some gypsy we asked have admitted 
they pronounce the word gypsy (rome) with “rr” and 
not “r”. 

The authentic alphabet of the gypsy language was 
created in the 80s based on the Latin alphabet ( as the 
Albanian one) so as to be used for all the variants of 
gypsy language all over the world. It consists of 32 
basic letters which are: a, b, c, ć, ćh, d, e, f, g, h, x ([h] 
strong), i, j, k, kh, l, m, n, o, p, ph, r, rr, s, ś, t, th, u, v, z, 
ź, and з.  

The letters  ć, ś, e ź  are respectively pronounced [ç], 
[sh] e [zh]. 

The letters ćh and з are respectively pronounced 
[çh] and [xh] in the gypsy spoken language in Albania.  

The letters kh, ph and th are pronounced with the 
breathing, which means they are aspired, somehow 
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like [k+h], [p+h] dhe [t+h] (but never as the Alba- 
nian “th”).  

We should also add the “suffix graphema”  θ, ç and 
q, of a particular grammatical importance ; they are 
characteristic of the gypsy language and can be pro-
nounced in various ways according to the spoken way 
and the nature of the letter which precedes 
them.Eventually the sign  [ ˇ ] is put above the vowels 
to mark they are preceded by a little  j : ǎ = [ja], ǒ = [jo] 
etc... : rromnǎ (rromnja)"(gra rome)gypsy women", 
sastǒl (sastjol) "(sherohet)is cured",whereas at the 
beginning of a word the letter  [j] is written j : jag 
"(zjarr)fire", jekh "(një) one" etc... It is the same at the 
end : śośoj [shoshoj] “(lepur) rabbit”, rroj [rroj] “(lugë) 
spoon”. The articles of this language are (i) in the fe-
male gender and (o) in the male gender.  

In the ABC we have another order of the gypsy al-
phabet which starts with the letter: 

 
o (oxto – tetë- eight )                             v( voro – kusheri – cousin)                
ch(čhavo- djalë- boy)                              1 (ičarel  - thyen- break )                                   
d (dorjav – lume – river)                              th(them – fushë- field) 
a (akana – tani- now)                                   t (o tasi – tasi – bowl)                        
z (zèleno – jeshile- green )                      b (o bobo – misri- corn ),                                  
j  (jag – zjarr – fire)                        kh (khamesko – djelli- the sun) 
u (ùlica – rrugë - street)                        k ( i kakavi – kusi – boiler)                
з (зukel – qen- dog )                              r ( i robi – fustani- dress ),                               
l ( lolo – e kuqe – red)                           f (foros – qytet- town/city ) 
m ( o maro – bukë- bread )                      c (cikno – i vogel – little)           
ź (žoja – e mërkurë- Wednesday )  s ( o Samiri – Saimiri- Saimir )                      
 g (gurumni – lope – cow)                  x (xarano – I mencur - wise) 
p (o piro – këmbë – leg/feet)                 ś (šukar – e ëmbël- sweet )             
h (harmasari – hamshor- stallion ) 
e ( pe pire – lanë këmbët- wash your feet )    
 ph(phabaj – mollë- apple)             
rr (rakli – vajzë- girl )                                   n (nav – emri- name )                                     
ć (o ciriklo – zog- bird ) 

 
Let’s also add here that the gypsy language is simi-

lar to many north Indian languages,thus a person who 
really knows the gypsy language well,takes in really 
quickly the different Indian languages. Thanks to this 
alphabet, all the spoken forms of the gypsy language 
around the world can be written in a unified 
way,whereas every gypsy people can read making use 
of their native pronounciation. With the acceptance of 
this alphabet,the gypsy people have made a big step 
forward because nowadays no society can exist with-
out its literal written language,so necessary for school-
ing, publishing, television and the use of the internet. 

We should say that all the dialects derive from 
 India and then they came from Asia to Europe and the 
Balkans (M. Courthiade “ 2 ).The gypsy people are lo-
cated in 32 countries in the world where Albania has a 
considerate number of them.There are also 95 % of 
the gypsy who speak their own language,the data  
of which was provided by  ( Jean – Pierre Ligoise, 
1994 : 59 ). 

In our country the ethnical groups like the gypsy 
and the Aromanian who have lost touch with their na-
tive country,are considered as cultural and linguistic 
groups in Albania. 

This community keeps fanatically maintaining the 
culture within the community.In Albania 95 % speak 
their own language,but we do not know how many of 
them are capable of writing or reading the gypsy lan-
guage.Marcel Couthiade will bring the first ABC for the 
gypsy who want to know their written language. 

Even in our country, different organisations have 
opened particular classes for the learning of the gypsy  
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language. Some gypsy teachers have been trained to 
teach in particular classes. 

The gypsy language is settled in the heart of identi-
ty and the identity is settled in the heart of the lan-
guagev ( Pierre Morel, 2006: 76 ). By this we would 
understand that the gypsy language cannot be else-
where without the gypsy community,without the iden-
tity of this population.We would not understand even 
an identity without a language.This contrasts a little 
bit because every gypsy has already joined in the place 
where he/she has lived for decades,at the same time 
speaking the native language just like the gypsy who 
live in our country and speak Albanian very well and 
have been part of our society for many years. 

The language has moved in various ways just like 
us ( Marsel Courthiade: 192 ). The ABC which is used 
to teach the gypsy language by the gypsy was created 
in a summary and incomplete form. This ABC 
resembles at first with the Albanian ABC before the 
90s, an ABC consisting of 50 pages. At first this ABC 
begins just with illustrations,mostly of animalsas the 
cow, the sheep, the rabbit, the horse,the goat, etc. As 
the gypsy people are known as travellers,even the 
animals were their companions,serving them as means 
of transport but even as food.Throughout all the text 
we notice the great use of nature,for eg: baro (peme – 
tree). For the gypsy, nature is home,freedom,food and 
everything a person asks for to live. 

What highlights and is immediately noticed  is 
clearly seen we have to deal with a gypsy ABC because 
there are the images of the gypse men (romani), dark – 
skinned with hats and moustache. Their facial 
expression distinguishes them very clearly to be part 
of the gypsy community, apart from the other part of 
the society,either Egyptian or Albanian. 

Whereas the women with their traditional 
clothes,the long dress with a short vest on, long hair 
cascading on both sides and the head scarf which 
shows that a woman is married in their culture. The 
picture below shows a gypsy woman. 

I bibi – (gjyshja) the grandmother (or even the aunt) 
to the letter (b). We have the picture of an old woman 
with long hair cascading on her shoulders and the long 
earrings,typical of these women.  

O babi – (babai) the father, even the gypsy man has 
its characterics which distinguish him because of the 
hat and the moustache,not neglecting the complexion 
and the facial expression.  

I bori – (nusja) the daughter – in – law,  even the 
daughter – in – law is distinguished by all other daugh-
ters – in – law because of the clothes she wears and the 
jewellery she uses. Only with these words and the 
three pictures which are used in the ABC,the culture 
on clothes used by the parents and their ancestors is 
transmitted to the gypsy children. 
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The gypsy include in their culture a lot of 
activities,objects,craft tools,music,dance and we will 
see all them one by one included in this ABC with a 
minimum of words. Traditionally the gypsy have suc-
ceeded in the different craft works, mostly in hay pro-
ductions,embroidery,metal work and the preparation 
of jewellery. 

Mo p�̀�𝑎pu – (gjyshi im) my grandfather. 
 

 
    
As we can see in the picture,there is an old man 

who is working with the hay or straw.The baskets 
made of hay or straw are characteristic of this com-
munity.Noone can make them better than a gypsy.The 
craft is passed down from generation to generation 
and it has even been part of their trading.In the ABC 

we use and illustrate the word sevli – (shportë)a basket 
singular and sevlă – (shporta) the basket.  

3 sevlă ta panda 1 sevli keren 4 sevlă – (3 shporta 
plus 1 shport baras me 4 shporta)3 baskets and 1 bas-
ket is 4 baskets. 

In this case we study the numbers in the gypsy lan-
guage which are included up to ten in this ABC. 
 

1 (j)ekh  - one (një) 
2 duj – two ( dy) 
3 trin – three (tre) 
4 štar – four ( katër) 
5 panč – five (pesë) 
6 šov – six (gjashtë) 
7 efta – seven (shtatë)  
8 oxto – eight (tetë)  
9 inja – nine (nëntë)  
10 deš – ten (dhjetë) 
 
Usually the gypsy in our country speak Albanian, 

but they are clearly distinguished because of the ac-
cent and the grammar they use. Nowadays there is no 
gypsy who cannot speak Albanian and the time when 
these travellers emigrated with horses does not exist 
anymore. Now they are involved in the social life just 
like the others though they are still the most problem-
atic community. This is because of many reasons and 
the main one is that they have wanted and still want to 
be within their own shell where they include all that 
culture which has accompanied them decade after 
decade. Among the other ones they have also greatly 
preserved their own language. 

Another very important element in their culture is 
being crafty, workers of the iron or the copper. Even in 
the ABC there are illustrations of the copper utensils 
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through which we do not just teach the language or the 
word which marks the object, but we transmit even 
this part of their culture. 

I popàra (këtu kemi të bëjmë me dy enë prej bakri) 
here we have two copper utensils.  

I kakavi – (kusi prej bakri që shërben për gatim dhe 
e gjejmë në disa ilustrime gjatë tekstit të abetares) 
copper boiler which is used to cook and we find it in 
some illustrations along the ABC text .  

Also a considerable space is given to the art of mu-
sic,song and dances in the text. We know that the gyp-
sy are well known and have inspired many world fa-
mous singers with their music.Some of the musical 
instruments which accopany the gypsy in every step 
are the violin and the drum(def).The gypsy history can 
be told only through the music because the only words 
which define the gypsy are music and refusal.They are 
the music whereas the others the refusal ( J. Pierre 
Liegois : 91 ). 

Just from the cover of the ABC we have an image of 
the gypsy, in which everything is included,first the na-
ture where it is evident that the gypsy are travelling, 
we see the horses and carts which are used as a means 
of transport. In the same picture we also have a boiler 
on the fire, meat being grilled, the livestock they use 
for food. Men and women in their traditional clothes. 
The music and dance are also an important part of this 
picture.This is a picture which best includes the cul-
ture of a population, everything which characterises 
this population is reflected here. The gypsy travelling 
have been known even for the circus art, they per-
formed circus shows with bears.In this picture we also 
have a bear. 

The education,the knowledge,the technology are a 
smaller part of this community and stay far from it. In 
this picture we see a girl reading and two young peo-
ple in front of a computer who are far more distant 
from the other part. 

The gypsy are also well known for the sweet music 
of the gypsy violin, also known as the typical gypsy 
instrument. Also the gypsy are mentioned to be the 
first ones who created the flamenco.  

"But droma phirdam, dad!e,  
"We have walked a long way,father, 
   but phuva ustadam  
we have stepped on many lands, 
ama Rroma, dad!e, Rroma achilam"  
but gypsy, father, we are still gypsy". 

These are verses which show the long way the gyp-
sy have travelled from the place of their origin up to 
the places where they have settled. Despite the time 
and space, they have not managed to forget their iden-
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tity,on the contrary they have best preserved their 
language and culture. 
 

RROMANI CHIB 
Ripiribe jachǎ pe atgine Rromenθär  
Rromenes , la khàrna roma i ga з e, 
Siklõn te rakiren da ćhib dadenθär, 
Daqire ustenθär rromane ćhavorre. 
Mek ćorror da ć hib lavenca, 
Sarojekh phenesa, so isi pe ilo, 
Pal dava zagine lava gaзitka, 
Uso de rakiriben  rromano sundlo. 
Sob te зänen kucipna svetitka, 
Trej chavorrenqe  te siklõn, 
Sob te skeren rromanes chinibnitko, 
Jekh jekhes fedär te halõn.1 ( M. Courthiade 
2007 : 53 ) 
 
Një trashgimi që na është lënë nga të parët                    
Rromani që quhen rromët dhe jo – rromët                      
Ata mësojnë të flasin gjuhën e etërve të tyre         
Fëmijët rromë, nga goja e nënës                                
Edhe pse jemi të varfër në fjalë,                                  
Gjithkush mund të shpreh atë që ka në zemër             
Pastaj, ne kemi edhe fjalë të gjuhëve të tjera              
Që I dëgjojmë në bisedat e rromëve                           
Për të njohur thesaret e botës,                                     
duhet që fëmijët ti mësojnë ,                                         
Që të krijojnë në rromani letra të bukura     
Dhe të gjithë të flasim me njëri tjetrin                            
 
A heritage by our ancestors 

                                                        
 
 

Romani called the gypsy and not - gypsy 
They learn to speak the language of their  
fathers 
The gypsy children,from the mother’s mouth 
Though we are poor in words 
Everyone can express what is in their hearts 
Then,we have even words in other languages 
Which we listen in the gypsy’s conversations 
To know the world’s treasures 
We should teach children 
To make beautiful letters in Rromani (gypsy 
language) 
 So as we all talk to one another 

 
When you read in Rromani (gypsy language) the 

poetry or ballads, the first meaning is directly linked to 
the gypsy, their life, culture, sufferings and pleasures, 
too. We have selected one of them which deals even 
with our work, thus the language. This language which 
was passed down and which has done the same jour-
ney as the gypsy themselves. A travel language which 
has been taught to the children by their mothers gen-
eration after generation and not in the written form, 
but just in the spoken one. 
 

TE OVES SASTO VESTO AJ BAXTALO ! 
(QOFSH SHENDOSHË, I LIRË DHE I LUMTUR !) 

BE SAFE, FREE AND HAPPY! 
 
This is a wish about the health,happiness,but above 

all freedom. For them the sky, the nature, the travel is 
the freedom, and after this freedom there comes the 
freedom of being a group,a family, a people. 

The gypsy language is the most evident element of 
the gypsy culture. For centuries it has been spoken in 
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families and among other gypsy and until recently it 
has not been present at schools, media or other public 
institutions. In the recent decades throughout Europe, 
the initiatives of the media and mostly the electronic 
forumes have brought the gypsy language closer to the 
standardization. The Institute of Gypsy Culture in Al-
bania frequently organizes gypsy language courses 
and continues its attempts to get involved in academic 
levels. 

The Gypsy have two festivals a year, the first is May 
6 – Edelezi which is the gypsy festival of Saint George. 
The usual routine of this day is the preparation of meat 
(lamb) a pagan practice of sacrifice which is probably 
linked to the fact that Saint George was the saint pa-
tron of shepherds. 

On this day the gypsy youth celebrate with songs 
and dances, different games holding the cross in their 
hands. One of the typical games is the game of 
Equilybra (or zhamballa) which is played between a 
man and a woman, raising up and spinning around at 
the same time. For the gypsy this game means that at 
least for Saint George Day the man and the woman are 
equal. All around them there are spectators who cele-
brate and wait for their turn in pairs. 

The traditional gypsy is dedicated exactly to the 
Erdelezi day (Saint George) and it is entitled based on 
the festival’s name which is accompanied by the gypsy 
dance “oro” (in the gypsy language “circle”) which de-
rives from “horah” in Jewish it means dancing in a cir-
cle. The lovely gypsy music of Erdelez is combined 
with the circle dance “oro” so as to celebrate the union 
among gypsy and the arrival of awaited spring. 

Another important date is April 8 – The Interna-
tional Gypsy Day which symbolizes the Gypsy re-
sistance, dignity, freedom and pride and it coincides 

with the anniversary of the Gypsy World Congress 
which took place in Orpington, London in 1971.This 
day also represents the glory of gypsy people and the 
pacific resistance to preserve the language and integri-
ty of the gypsy culture as a triumph to the notorious 
history of slavery, the holocaust and discrimination. 

The gypsy and their non – gypsy friends organize 
different celebrative and advocacy activities on the 
international gypsy day for continuous attempts to 
ensure equal civic rights for all the gypsy and to pro-
mote cultural diversity as a common wealth of all the 
society. 
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Апстракт: Текстот ги истражува релациите меѓу 
траумата, нарацијата и конструирање на идентитетот 
кај Горан Стефановски и Јордан Плевнеш.  
 
Клучни зборови: траума, Горан Стефановски, Јордан 
Плевнеш, нарација, идентитет 

 
Во многу драми на Горан Стефановски ликовите 

се под влијание на некоја трауматска промена. Без 
оглед дали таа промена предизвикува персонална, 
масовна и/или колективна траума. (cf. (Sztompka 
2004, 160)) На пример, во „Диво месо“, Димитрија 
Андреевиќ е трауматизиран од инвалидитетот, кој 
го гледа како цена на создавањето сопствен дом. 
Уште, промената на идеите (cf. (Mcleod 2/5/2007)) 
дополнително го трауматизира, со пресијата да се 
откаже од куќата. 

Културната траума, често, ги насочува и дефи-
нира ликовите во драмите на Стефановски, ги опре-
делува нивните постапки и односи. Тоа е особено 
изразено во пиесите по 1990 година но ваквата тен-
денција може да се воочи и во претходните драми. 
Стефановски ја користи траумата и како мотива-
ција за однесувањето на ликовите, од една страна, а 

од друга, како почетна точка која влијае на дејстви-
ето во целата драма. Секако и ако одраз на своите 
недоумици, стравови и неодговорени прашања. Оз-
начувајќи ја траумата и последиците од неа, авто-
рот донекаде се ослободува од притисокот предиз-
викан од трауматскиот настан. Соочувајќи го гледа-
чот и самиот себе со трауматизирачките состојби, 
разградувајќи ги и раслојувајќи ги, Стефановски 
како да сака да се ослободи од нив, или, во најмала 
рака да проговори за нив, да ги посочи и да предуп-
реди. Се разбира, овој пристап е универзален за 
уметностите. Уште еднаш: драмите на Горен Стефа-
новски се многу покомплексни и подлабоки од 
простото „посочување“ или „раслојување“. 

Појасно ќе ни биде творештвото на Горан ако се 
запознаеме со ставот на Стефановски кон нараци-
ите, за тоа како ги разбира и чувствува. Односно, не 
можеме да ја одминеме неговата Пристапна беседа 
во МАНУ. 

 
Луѓето, за да преживеат, имаат совршен вроден 

инстинкт за ткаење приказни - за тоа кои се, што се, 
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од каде доаѓаат и каде одат. За нас нема ништо по-
важно од овие приказни. Тие се с’рж на нашиот жи-
вот, столб на нашиот идентитет. Идентитетот е 
приказна за тоа кои сме, зошто сме и што сакаме. За 
да можеме да преживееме во суровиот свет, оваа 
приказна мора да е точна, заснована на познавање 
на теренот, на длабок увид, на прецизен тлоцрт. 
Погрешната приказна може скапо да не чини, да не 
одведе во заблуда, во ќорсокак, во смрт. Бидејќи те-
ренот постојано се менува, и приказната мора да 
претрпува постојани уточнувања. Приказната е 
мапа. Ако мапата не одговара на теренот, ние сме 
изгубени, како во џунгла. (Стефановски 2006, 360) 

Стефановски тука зборува за потребата да се 
создаде сопствена голема нарација, да се раскаже за 
себе и за „своите“. Да се потврди јаството, тради-
цијата, да се определи својот колективитет (без ог-
лед дали се работи за етнос, или помала група) како 
битен во минатото, сегашноста и, се разбира, во ид-
нината. Често, ликовите на Стефановски ќе се 
најдат со испревртена приказна, во своевидна мен-
тална, социјална, културна „џунгла“, да го искорис-
тиме Горановиот термин. 

Со својата прва драма, „Јане Задрогаз“,  Стефа-
новски почнува да ја гради не само својата приказна 
како драмски автор, туку ја потврдува и големата 
нарација за тоа кои сме, што сме, од каде доаѓаме и 
каде одиме. Затоа, не зачудува неговото обраќање 
кон традицијата и фолклорот. Имено, од таму е 
најлогично да се тргне кога станува збор за иденти-
тетската приказна на народот. 

„Јане Задрогаз“, по праизведбата, беше толкуван, 
главно, како нов пристап кон фолклорот, како 
„прекрасна антитеза на ставот дека од фолклорот 
се прават само приказни од типот ‘си беше еднаш,’ 
антитеза на тврдењето дека фолклорот е заклучена 
кутија на мудроста, која тешко се претставува со 
јазикот на екстра-модерниот уметнички ангажман” 
(Plevneš 1982, 115) 

Новинарската критика од тоа време главно, се 
колебаше меѓу определбата Јане Задрогаз да го раз-
гледува како транспозиција на митот или како 
осовременување, обработка на фолклорен мате-
ријал. Многуслојноста на драмскиот материјал, 
како карактеристика на ова дело на Стефановски, ја 
забележува и Милан Ѓурчинов кој открива „спектар 
на значења што во неа (во Јане Задрогаз - М. П.) им-
плицитно се вградени како во една небуквална и 
слоевите структура." Ѓурчинов разликува три зна-
ченски нивоа во Јане Задрогаз: јазично, мисловно-
рефлексивно и историско-конотативно, за да зак-
лучи дека во Јане Задрогаз „фолклорот станува фун-
кција на севкупното драмско дело и сценски приказ. 
Обраќањето кон него […] е и национално и универ-
зално, и ритуално и егзистенцијално мотивирано." 
(Ѓурчинов 1983, 226–27)  

Кога станува збор за толкувањата на „Јане Зад-
рогаз“, во една монографија (Павловски 2004) пону-
див прочитување на драмата (и праизведбата) во 
кое Царицата, Царчињата (како еден, троен лик) и 
Змејот се симболички стари божества, а Јане е но-
виот бог кој е носител на интересите на народот. Во 
драмата, традиционалниот непријател и носител 
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на злото од фолклорот, (Змејот) се обединува со Ца-
рицата и Царчињата за заедно да го контролираат 
Народот, чиј претставник е Јане. Диферен-
цијацијата меѓу власта, од една страна, и Народот и 
Јане од друга, е јасно изразена - на праизведбата 
горниот дел од сцената беше наменет само за акте-
рите кои ги играа Царицата, Змејот и Царчињата. 
Префрлајќи ја симболиката на драмскиот текст и 
претставата на полето на истражувањата на кул-
турната траума, ќе препознаеме најмалку два трау-
матски настана кои го предизвикуваат дејствиетo 
на Јане и Народот - промена на идеите (Sztompka 
2004, 163–64) и промена на основните институции 
(Sztompka 2004, 163). Имено, менувајќи ја идејата 
(заедничка и за Царицата и за Народот) дека Змејот 
е непријател во наметнатиот став „одозгора“ (од-
носно, од Царицата на Народот) дека Змејот е вла-
дател и пријател е препознатлив извор на културна 
траума кога драстично и нагло се менува идеолош-
ката почва на културната група. Натаму, а произле-
зено од новата идеологија за дополнителниот вла-
дател - Змејот, се менуваат институциите, односно 
противникот станува владател, што е исто така, 
трауматски извор. На овие промени Народот се сог-
ласува, се потчинува. Сè до обожествувањето на 
Јане (во системот кој го предлагам во споменатата 
монографија). Задрогаз е носител на отпорот, на-
родниот лидер и победник во името и за Народот. 

Тука почнува ткаењето на приказната за наро-
дот. Меѓу изборот да се биде сигурен и покорен или 
да се ризикува и да се бориш за своите права и за 
својата приказна, Горан, во првата негова драма, го 
нуди она што секоја национална голема нарација 

мора да го има: победникот и лидерот, приказната 
за победата над злото и за воспоставување на прав-
дата. Тоа е првата карактеристика на драматиката 
на Стефановски - активно да се учествува во созда-
вањето на приказната на сопствениот народ, за да 
не се „изгубиме, како во џунгла“. 

На момент ќе се задржиме на името на наслов-
ниот лик. Според Толковниот речник на македонс-
киот јазик, зборот задрогаз го означува оној „што 
сака често да се задева, да се шегува со друг“. (Ко-
нески 2005, 56) Името на главниот лик во првата 
драма на Горан Стефановски, на одбраниот лидер е 
сосема различно од стереотипната претстава за во-
дачот. Тој не е ниту мудрец, ниту сериозен, величес-
твен херој. Јане е локалниот забавувач кој на себе го 
презема бремето на отпорот. Тука е уште една осо-
беност на драматиката на Горан. Во неговото гра-
дење на приказната, на големата приказна, тој не се 
повинува на стереотипите, не се плаши да се 
„дрзне“ да ја деконструира претходната нарација, 
да создаде приказна која е и негова и наша. 

 
* 

* * 
 

Зборувајќи за приказната на Јордан Плевнеш, 
пред нас се открива слика на автор кој е свесен за 
значењето на односот на театарот со неговиот не-
театарски контекст, што ќе рече - на сопствениот 
став и однос со општеството, притоа, исклучително 
посветен на прашањето на историјата, односно „из-
неверувачот“ - 20. век. Овој и ваков интерес е смес-
тен во емотивно-поетски дискурс на преиспиту-
вање и себеоткривање, со нагласена трагична нота 
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предизвикана и од изневерените очекувања од Дру-
гиот, и од свесноста за сопствената немоќ. Сето тоа 
ќе имплицира експериментирање и барање на одго-
ворите во историјата, во принципот на себежртву-
вање, во создавањето на концентрични затворени 
кругови на трагичното. 

Драматиката на Јордан Плевнеш можеме да ја за-
мислиме како триаголник во чиј центар е Маке-
донија. Страните на триаголникот се препознат-
ливи и присутни во секоја негова драма: идентите-
тот на Македонецот, наметнатата потреба пос-
тојано и постојано тој идентитет да се потврдува и 
зајакнува, несомнено е значаен дел од триаголни-
кот. Поврзана со идентитетот е и потрагата по дом, 
вдомување на поединецот, но и на нацијата. Ко-
нечно, силно нагласена во драматиката на овој ав-
тор е третата страна на нашиот триаголник: одно-
сот кон Европа.  

Во таа насока, индикативен е „Последниот ден 
на Мисирков“. Крсте Петков Мисирков, кај Плевнеш, 
во последните свои претсмртни часови е свесен за 
тешката, оптоварувачка, сопствена невдоменост. 
Уште повеќе, не станува збор за личната или се-
мејна невдоменост на Мисирков - тој во драмскиот 
материјал се изедначува со Татковината, со Маке-
донија. Затоа проблемот на невдоменоста станува 
поголем, поглобален - не е невдомен Крсте Петков, 
невдомен е цел еден народ. Поточно - Мисирковата 
потрага по дом е обид на интелектуалецот да го оп-
редели домот не како лична сигнатура на иденти-
тетот, туку како сигнатура на националниот иден-
титет. 

Потрагата е, значи, двојна - обидот да се вдоми 
себе си кај Мисирков е невозможен без да ја 
„вдоми“ Македонија, без да го определи нејзиниот 

геополитички, етнонационален, економски итн. 
идентитет. Обид, кој за Мисирков, е неуспешен: 

„МИСИРКОВ: Ја паметиш таа слика кога Господ, 
преоблечен во старец за да го казни Марка Кралета 
му ја подметнал во една торба сета земја. Дигајќи ја 
торбата Марко ја изгубил својата голема сила... Се 
прашував јас сиот мој живот, гол и бос, сакав ли да 
ја кренам Македонија во една торба, па останав и 
без неа и без силата...“ (Сите цитати се од Плевнеш, 
2003) 

Сепак: 
„ЧЕРНОДРИНСКИ: И не заборавај дека пак Гос-

под го благослови Марко, како што утре ќе те бла-
гослови Македонија.“ 

Во рамките на контекстот на времето во кој е пи-
шувана, благословен е обидот за вдомување, за оп-
ределување на Македонија, самата потрага, 
очигледно безуспешна, е благословена. И нужна. 

Проблемот на невдоменоста, на отсуството на 
дом, како да е најавен на почетокот, со тесната, кон-
кретна забелешка за местото и времето на настану-
вањето на драмата - „Париз, мај 2003 година“. Париз, 
наспроти/токму поради неговата поврзаност со 
космополитизмот, со принудната или избраната 
невдоменост на редицата уметници, научници, мис-
лители кои се поврзуваат со „градот на светлината“, 
дискретно нè воведува во темата невдоменост. 

Најдиректно, невдоменоста на Мисирков се оп-
ределува со цитатот на митската песна: 

„МИСИРКОВ: Еве веќе го допирам мракот. Овде 
је мрачно и мрак ме обвива...“ 

За, неколку сцени подоцна, дефинитивно да се 
вообличи Мисирковата потрага по дом, во потре-
бата за вдомување на државата, Татковината: 
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„МИСИРКОВ: Ако ја уважувам чесноста, должен 
сум чесно да си го заслужам правото на татковина 
ризикувајќи го својот живот во нејзина полза.“ 

Тука да потсетиме на уште една концепциска ка-
рактеристика на „Последниот ден на Мисирков“ - 
пиесата е нагласено интертекстуална. Од аспектот 
кој нас нè интересира, интертекстуалните релации 
се во функција на воспоставување континуитет со 
минатите настани и личности во настојувањето Ма-
кедонија да се „вдоми“, континуитет кој го дови-
кува исконското право да се има дом/држава. Право 
кое се заснова на посебниот македонски идентитет, 
демонстриран и исчитан во делата и текстовите на 
евоцираните спомени. 

Доаѓаме до клучната фраза во пиесата, до мо-
ментот кога, природно, домот се поврзува со иден-
титетот: 

„МИСИРКОВ: Да видам сакав, шетајќи како сенка 
по Невскиот проспект и кај Ермитаж, по тие канали 
што ги носат имињата на Пушкин, Грибоедов, Го-
гољ, Лермонтов, Достоевски, има ли македонскиот 
дух свое значенско поле на мапата на Балканскиот 
Полуостров и може ли да се пронајде дефиницијата 
на нашето место под сонцето во мракот на исто-
ријата...“ 

Читајќи ја „наназад“ реченицава, очигледно е - 
местото под сонцето се наоѓа само и доколку се де-
финира значенското поле на македонскиот дух на 
мапата на Балканот. Вдомувањето на Македонија 
и на Македонецот, значи, е неминовно поврзано со 
дефинирањето на идентитетот. 

Потрагата по домот, сфатен како геополитичко, 
државно, стратешко лоцирање и определување на 

Македонија, тесно е поврзана со трагањето по иден-
титетот. Не, Мисирков во ниеден момент не се сом-
нева во својот национален идентитет: 

„ЕКАТЕРИНА: Ми велеше: и ти треба да ја знаеш 
Македонија, зашто ти си љубов, а таа е камен во мо-
ето срце...“ 

Потребата од дефинирање на идентитетот ќе ја 
каже Петар Поп Арсов: 

„ПЕТАР ПОП АРСОВ: Се сеќаваш драг Мисирков 
за зборовите, што во јануари 1892 година ги 
објавивме во весникот „Лоза" на Младата македон-
ска книжовна дружина. Само еден поглед е доста за 
да се видат ужасните потреби на нашата татковина. 
Благодарејќи на последните политички настани на 
Балканскиот Полуостров и географската положба 
на Македонија, денеска таму се собрале севозможни 
надворешни елементи, кои, одушевени од своите 
поразни планови и интереси за нашата иднина, сло-
бодно и со трескава енергија го засилуваат антаго-
низмот што и така постои во земјата. Само еден си-
лен отпор од наша страна може да не зачува од гра-
бежничките посегања. Но, при денешната наша по-
ложба не можеме да направиме такво дело, за тоа 
ни се потребни сили, а нашите сили се разнебитени, 
раздробени. Треба, значи, да ги обединиме, да ги со-
береме во една општа моќна сила, сила народна, ако 
сакаме да ја зачуваме иднината на својата татко-
вина. Тоа треба да биде стремежот на секој штогоде 
чувствителен Македонец каде и да се наоѓа тој!“ 

Идентитетот, поточно, градењето, дефини-
рањето, откривањето на идентитетот, значи, е во 
функција на вдомувањето. Дури, се приближува и 
до поистоветување со вдоменоста. Бидејќи, не може 
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да стане збор за национална вдоменост, за дефини-
рање и создавање национален дом, без свесност за 
сопствениот национален идентитет. 

Оттука, значајна е, на прв поглед, попатната 
фраза на убиениот руски конзул чии деца ги учеше 
Мисирков, упатена кон Крстета Петков: „Убивајќи 
те тебе, ќе ја убиеше „де факто“ македонската фор-
мулирана идеја...“ Мисирков во пиесата не само што 
е носител на македонскиот обид за вдомување на 
националната држава, тој е и носител на идентите-
тот, значи неговото елиминирање, и на фактичко и 
на симболичко рамниште, ќе придонесе кон оневоз-
можување и прекинување на процесот на вдому-
вање/потврдување на идентитетот/создавање 
држава. 

Релацијата вдоменост-државност, односно, 
вдомувањето како своевидна метафора на прокла-
мирање на независност и државност, нè води кон 
една мошне (за драматиката на Плевнеш) значајна 
и присутна тема - Европа, сфатена како стратешка и 
политичка сила. За Мисирков, и за редицата маке-
донски ликови кои минуваат низ пиесата, Европа е 
„најскапата гробница на светот“, таа (Европа) „ми-
риса на смрт“, конечно, таа е „блудница Вавилон-
ска“. Евидентната анксиозност не станува (дури не 
се ни доближува до) ксенофобичност, туку, пред сè, 
е насочена кон неисполнетите очекувања од Европа, 
како геополитичка заедница. Станува збор за по-
мошта во вдомувањето, во наоѓањето и градењето 
дом, што Македонецот (повеќе или помалку, отво-
рено или скриено, со право или не) од Европа секо-
гаш ја очекувал. 
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Abstract: In the modern world, schools instead of spread-
ing knowledge are focusing their efforts in the ability of 
each individual to interact in a global world; for under-
standing, making connections, generating and solving 
problems. The challenge of school today, is the returning 
of students into active researchers, critical and creative 
thinkers. Organization of learning process in such a way, 
to reflect the real world and meanwhile easily find itself 
on it, is used to be fundamental. The teachers are agents 
of positively improving in the field of education, and sub-
sequently, in positively changing the society as the whole. 
This paper is supposed to identify the interdisciplinary 
learning, towards concrete and thorough teaching by 
"topics" as an effective strategy for achieving higher 
standard of education. Teaching should bring a deep and 
thorough understanding of the concepts, especially in 
connection with comprehension of the world surround-
ing us, helping people to comfortably settle within the re-
ality of life. Our study uses qualitative analysis based on 
the data obtained from the questionnaires and interpre-
tation of learning activities of students, classroom obser-
vation and integrated diagnostic tests. Interdisciplinary 
learning in primary school, offers numerous alternatives, 

not only towards advantages of children’s education, but 
above all for a thorough education of a democratic cul-
ture of progress and development. 
 
Keyword: interdisciplinary learning, creativity, interactiv-
ity, self-esteem, comprehension.  
 

I.   INTRODUCTION 
 

Now a day, in the modern world, schools instead of 
spreading knowledge’s, are focusing in contextualize 
the nature of the world in which young people live. The 
today’s schools should challenge and open the mind ra-
ther than constrain knowledge into discreet subject 
boxes making individuals competent to interact in a 
global world, to understand, detect, to make connec-
tions, to generate and solve problems. School challenge 
today is the return of students to researchers, active 
processors, critical and creative thinkers. 
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The flood of information from various fields of life 
and science must create a burden and confusion in chil-
dren’s mind. In terms of this “flooding" it becomes nec-
essary the training of students to see in critical and se-
lective way, making interiors the information valid for 
each. The main purpose of education is to create indi-
viduals who does not repeat what other 
generations have done, otherwise be creative, revelator 
and inventor. The second goal is to create the highest 
level of quality in a fair-minded way that enables them 
to analyze, assess, and improve thinking (B. Fischer, 
1995). 

This paper trying to highlight the priorities of inter-
disciplinary learning in primary education, nourishing 
creativity as an element arising from deep knowledge 
and promote unique and fully developed individuals. It 
is based on understanding the world as a system, 
wherein individual explores through closely relations 
between actions and facts. Through this process, chil-
dren become careful observers attentively, researchers 
and analyzers developing competencies. 
Methodology 

Literature review - to support theoretical and com-
parison of data trends, brings arguments that argue and 
identify the indicators that encourage children's crea-
tivity. Measuring and comparing the indicators of crea-
tivity between schools that proceed by interdiscipli-
nary learning versus schools that proceed in formal 
curricula. 

Qualitative analysis based on data base obtained by 
questionnaires semi-structured questionnaires and in-
terviews for the teachers, descriptive tests for students 
as well classroom observation. 

Applying in four cities in central Albania this 
purposeful sampling, selected for the study by the 
request as: 
a. The schools that proceed by interdisciplinary learn-

ing versus schools that do not apply this methodol-
ogy in a way to allow comparison dates.  

b. The students: aged 9-12 years, selected from third
and fifth grade, primary education; maintaining 
equality of participants from classes and schools in-
volved in the study.  

c. The teachers: selected from schools proceed by inter-
disciplinary learning on the other hand not proceed-
ing by interdisciplinary learning. 
The population engaged in research: 420 students 

from 3-d and 5-th grade; 85 teachers of primary 
education. 

Using a combined methodology to fulfill the scope of 
the study, quantitative and qualitative analysis of 420 
questionnaires with 85 interviews with students and 
teachers. Gathering information from the pupils was 
conducted without the presence of teachers and inter-
viewing the teachers of primary education. The quanti-
tative database obtained by questionnaires processing 
quantitative data through SPSS, version 20, which al-
lows comparability of data. 

The coding data used for respecting ethic code, 
grouping pupils by class and schools according to fre-
quency of using interdisciplinary learning; schools 1&2 
employing widely interdisciplinary learning, and 
schools 3&4 not employing this methodology. 

Observing method was chosen in order to take of 
real results in time line. The purpose of the study gath-
ering facts to highlight the priorities of interdisci- 
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plinary learning, nourishing creativity among children 
as an element arising from deep knowledge and pro-
mote unique and fully developed individuals, promot-
ing positive climate, freeness the expression of 
thoughts. The statistical database obtained from ques-
tionnaires was analyzed with SPSS version 20, which al-
lows comparability. 

 
II.   THEORETICAL BACKGROUND  

 
Always seems to exist a dialectical interaction be-

tween roles and functions evaluating by the society and 
on the other hand the intellectual habits of her mem-
bers. The scope of an occupational market, is matching 
the requirements of the roles in society as well as the 
different characteristics from special individuals... A so-
ciety that works smoothly, has found the appropriate 
mechanism that adjust roles that could be fulfill by each 
member... Should be completed several of roles, but 
that traditional training of individuals has avoided or 
ignored, those combinations of symbolic and intellec-
tual skills that are essential for carrying out these roles 
that are newly created (Gardner, 2003). 

But if the inconvenience for the efficacy of change re-
mains at the level of the individual or at the level of 
class as welt, then nothing could be done. Teachers are 
agents of changes in education and in changing society 
as a whole. But nothing can be posture in the context of 
sporadic (Fullan, 2002). 

Problems and potential would not disappear, so 
people starting from the teachers of primary till to the 
ministers of education should continue to have the 
main responsibility for the development of individuals 
(Gardner, 2003). 

The multiply intelligence's theory tries to validate 
the diversity forms of recognition regarding to the hu-
man existence. The ability to interact to other individu-
als, the sense of pleasure towards works of art, or deal-
ing athletics, dance, is not disconnected from  
recognition process otherwise all these affirm highly 
developed forms of recognition. Currently it is accepted 
that one of the priorities in amelioration the educa-
tional system regard the education of competencies in 
other words "education for understanding" (Gardner, 
1999). 

The social changes are happening very fast and it is 
very difficult to define the confines of knowledge’s are 
needed for the future. In order to prepare the children 
for the future challenges, we have to enhance them for 
self-control in their own lives and learning during the 
whole lives (Fischer, 1990). Paul Collard is of the idea 
that 60% of the English students will have some uncre-
ated jobs (Collard, 2012). We live in a world where the 
dynamic changes are unpredictable. We cannot predict 
the changes that will happen in today’s society. As far 
as we cannot predict, we are obliged to prepare our 
children to be able adapting in unpredictable situations. 

The fast changes on individual and social level, 
oblige the individual to get away from the passive and 
mechanic knowledge’s. The today’s challenges search 
high level tendencies of adaption, aimed to original so-
lutions (Eggleston, 1992: 5; Perkins, 1992: 31-34).  

The real objective of interdisciplinary research is 
the reformulation and reorganization of the 
knowledge’s fields through exchanges which are new 
constructive combinations (Piaget, 1973). “Meanwhile 
the scholar day has remained the same, the 
knowledge’s are grown. The traditional boundaries of 
the teaching time are grown at the same time, but many 
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new knowledge’s, more valuable are being lost in the 
open spaces of the conventional subject fields” (Jacobs, 
2009). 

The intersubject integration today it is perceived as 
a means which enhances and grows the active partici-
pation of the pupils and which orients them towards 
the self-search. In general, the searchers support the 
constructivist concept, that the knowledge from the 
knowledge given in the text. It is built and used from the 
individual during his activity. This happens in a process 
of canvass and recanvass, where the knowledge should 
be formed. The psychologist J. Piaget describes the way 
how these boundaries of knowledge are postponed and 
are challenged from those who protect the integrating 
theory. It is the duty of the education system to discover, 
develop and cultivate the capacities for each individual 
owing them.  

The important is that the company membership 
finds a way of training and then to use approaches of 
those abilities that allow a vision of a comprehensive 
complicated picture range (Gardner, 2003). Teaching is 
a creative profession. If we get it properly, it is not a de-
livery of knowledge or their transmission (Robinson, 
2007). It is now widely accepted the idea that there will 
come a time that students will see for themselves the 
interrelatedness and interdependence that exists in the 
real world. But, unfortunately, the facts show that 
learning them today depends on what we learn. If we 
teach students the interconnection and integration, 
they learn to see things in this light (Hamza, 2011).  

One of the tasks of education is to give rise to crea-
tivity, rather than attempting to hand standardization 
culture (Robinson). But the children reach the neces-
sary things, while we adults have to wait and endure 

the pain that comes from re-thought and re-establish 
ambitious schools (Sizer, 1991). 

 The cognitive processes enhance the creative think-
ing. In matching these processes either the information 
that the child keeps in his memory, it is produced an ef-
fective innovation (Cropley, 2002). The creativity 
grows the adaptation; an ability which it is needed for 
the future challenges (Davidson, 1984). The creativity 
is the ability to make something new, which is neces-
sary or evaluated from the others (Gardner, 1993). Eve-
rything must change once because it is created a static 
society (Fullan, 2001). 

III. FINDING AND DISCUSSION

Fig. 1 Teachers opinion about Student Centered Classes 

96% of the participants, define interaction encour-
agement as the main factor. 

80% of the participants highlight the role of teach-
ers as leaders in learning and teaching process. 70% of 
the participants emphasize the creation of partnership 
climate in classroom. 

10% of teachers accept the hassle of students in 
their classrooms (taking time to conclude about). 
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Fig 2 The use of teaching techniques, claimed by teachers. 

 
100% claim the use of brainstorming techniques 

during teaching and learning process. 
84% declare the use of free writing techniques as 

useful in fostering creativity. 
 

 
Fig. 3 The use of curriculum areas in approaches to learning 

and teaching process 
 

Albanian language allows wide possibilities in ap-
proaching various subjects. 

In other subjects teachers claim low possibilities in 
approaching themes and topic 

 
Fig. 4 The perspective of interdisciplinary learning con-
ceived by teachers according to Project Based Learning. 

 
100% of participants claim easily applying interdis-

ciplinary learning mainly by utilizing projects. Regard-
ing interdisciplinary learning by planning the curricu-
lum. 

On the other hand, teachers of schools 3&4, declare 
limited opportunities in making links across the curric-
ulum and between subjects. 
 

 
Fig 5 Creativity indicators by descriptive tests 

 

The indicator “play and enjoyment” shows high per-
centage, 73.08% to 87.50%. 
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The “open minded” indicator, decreases in percent-
age from 26.92% to 30.67% at schools 3&4 which don’t 
work with interdisciplinary learning methodology. 

On the other hand, the high percentage of “imagina-
tion” as an indicator from 64.29% to 83.33% at 
schools1&2, applying  this methodology, allows the re-
searcher to understand how important is nurturing and 
fostering  the creativity in these schools. 

Children are creative by nature, we can observe this 
in the high percentage 79.17% of “generating ideas” as 
an important indicator. “Originality” as a 
notable indicator of creativity decreases in 10%, be-
cause not all generated ideas are original at the same 
amount. 

To summarize, it can be said that creativity and 
identity are inseparable. Creativity is important in gain-
ing identity and identity is vital to request more and to 
find new horizons of individual ability. Creativity is im-
portant in children's activities, as part of their identity. 
Schools and teachers play a crucial role in promoting 
creativity. It is important to encourage children to cre-
ative thinking at an early age, it probably remains to 
them throughout their life. To measure creative indica-
tors was used descriptive test. Indicator” Play and Vi-
tality”, which has a high proportion, because it is one of 
the most conspicuous features of 9-12 age-groups 
taken into study. High proportion of “imagination” as 
an indicator of creativity, shows that teachers in the 
first and second schools pay attention to encourage 
children’s creative imagination. Indicator “originality” 
is lower, comparing the” ideas generation” because not 
all the generated ideas are original. To be creative, the 
imagination should be active. In descriptive test, was 
asked to take over something that covers all the words 
love, fruits and necking. Nora draws the portrait of a 

girl who instead of the teeth she has cherries, instead of 
the nose she has a red apple, instead of the eyes big 
juice blackberries, which according to her makes you 
love the “Fruit-Girl”.  

The request for inclusion of the indicators announc-
ing the arrival of spring, David meets through poetry 
verses of color images titled “Spring of David” 

Stefi sees the colorful spring from a single object, 
"Stefi’s Eye". Through her eye, she sees: twice circled 
sun and the moon and stars with the cross (because the 
day is extended, while the night is cutting down); many 
birds in the air; cherries and strawberries which she 
loves, the notebook has put the cross, because soon 
there will be no more tasks; bicycle with who takes a 
ride; frogs she having heard at night; more flowers, 
greenery; Cheerful Children and NATURE phrase I 
wrote with a lot of colors.  

The parameter of creativity presented with the 
highest index even in the construction of diagnostic test 
based on the integration of knowledge, because chil-
dren have high creative skills. The first and the second 
schools indication have the highest index in the crea-
tion of competencies because there are trained staffs to 
deal with the function of the system, in the background 
of the numerous connections of objects and phenom-
ena. 

CONCLUSIONS 

The creative practices in education should help 
learners work on building their knowledge by defining 
things which are especially important to them, and in 
the process, strengthen their sense of self-esteem and 
individuality. They also involve developing students’ 
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personal qualities, including a strong sense of respon-
sibility to oneself and to others. In other words, the new 
education model should be based on individual`s 
growth and be able to foster the individuality, flexibility 
and personality. Students should have the flexibility in 
learning since it is a skill, and the reaction ultimately 
determines the level of perception of the curriculum. 
Basically, it is an interaction between the teacher and 
the students which must reflect freedom and not rigid-
ity. Interdisciplinary learning gives students the free-
dom to recognize their capabilities and individual po-
tentials. To move in this direction, schools must rapidly 
transform from the traditional model of learning, 
where the curriculum is textbook-driven and facts are 
memorized, to a new, transformed education strategy 
based on freedom of learning and teaching. The 
knowledge is provided through research and active 
mode of learning connected to previous knowledge, in-
terests and talents. In addition, there are multi-dimen-
sional relationships between. The entrepreneurship 
experiences help educators create modern schools with 
professional staff development and applied curricula 
designed on the basis of linking creativity, original 
thinking and logical decision-making. 
 

ENDNOTES 
 

[1] Interdisciplinary learning should be used as a methodology of 
teaching and learning process Teaching Faculties.  

[2] Interdisciplinary learning be regarded as a methodology of 
teaching and learning, including all the students.  

 
 
 
 

[3] Basically, it is an interaction between the teacher and the stu-
dents which must reflect freedom and not rigidity, encouraging 
expression in various forms of thought by being themselves 
and interactivity. 

[4] Teachers should be more sensitive regarding the values and at-
titudes that developed among children. 
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Abstract: This paper is an attempt to answer the question 
how the memory about an institution is constructed, how 
it is remembered and represented and what is the indi-
vidual’s role in it. The ethnological research of one Uni-
versity outlines the experience of time and space in in-
former’s perspective. It is interesting to see how the in-
former’s memory (individual and collective) builds con-
nections between past and present, how they emphasize 
on certain facts and miss others. Their narrations not 
only rearrange the past but rethink and create the iden-
tity. 
 
Keywords: identity, biographical narrative, institution, 
memory 

 
Biographical narratives provoke scholarly interest 

in the recent decades because of the in-depth and wide 
information provided by them – one can find infor-
mation about self-images, about subjective point of 

view of a man/woman toward diverse historical and bi-
ographical events (rituals, fests as well as revolutions, 
wars, etc.), about collective identity and relationship 
man-community, about social process and interactions, 
about aspects of culture (norms, rules, values) that sto-
ryteller shares. The collection and interpretation of bi-
ographical narratives engage the attention of research-
ers with diverse competence in the field of humanity 
and social science. The biographical narratives inter-
pretation is an approach that has been studied and ap-
plied in international and local humanities and social 
sciences’ tradition. On the one hand, biographical nar-
ratives are interpreted by historians that research them 
as evidences of different historical events seen by the 
everyday people’s point of view; they raise the problem 
of memory (remembering and forgetting). On the other 
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hand, sociologists use biographical narratives as quali-
tative approach toward quantitative data analyzed by 
them. Quite different is the folklorists’ point of view; in 
their fieldwork they use qualitative methods predomi-
nantly. Folklore data represent an integral part of a bi-
ographical narrative. They are recalled not as general 
type but in certain contexts – for example wedding song, 
conjuration for health or Christmas rituals. 

In that theoretical frame the ethnologist elaborates 
his/ her own viewpoint and interprets biographical 
narratives as an information source about the identity 
construction’s processes (personal or collective ones) 
and cultural pattern presented by story teller (con-
sciously or not). Biographical narratives are “texts 
about culture”, there are behaviour manifestations re-
lated with significant cultural universals interpreted in 
them (Elchinova, 1994: 18). Biographical approach 
could be used as information source about both macro 
context (historical, social, cultural) and micro context of 
an informant (about the way he/she shapes his/her 
own biography, events he/she highlights, about re-
membering and forgetting, etc.) 

This paper focuses on a set of biographical narra-
tives linked with common topic. They are result of the 
field work carried out in the framework of the project 
“Multifunctional Digital University Archive: Modeling, 
Making and Sharing” funded by the University of Plov-
div Paisii Hilendarski. A small part of the project relies 
on the ethnological field work. Its aim was to collect 
long-years employees’ biographical narratives who 
tell/ narrate about their career. The aim of the field 
work was to understand how the memory of the Uni-
versity was constructed by my interlocutors, and how 
they narrate about their place in it. All the discussed 

topics followed the main research focus – the inform-
ants’ identity. The interview was a chance for the in-
formant to give meaningful shape of his/hers life, to de-
fine himself/ herself in the context of different commu-
nities; in a sense the interview played a role of an evi-
dence of what should be remembered or forgotten. 

The method used for analysis of the field work data 
is grounded-theory – its inductive approach and the in 
depth engagement with the text provide a suitable tool 
of interpretation. Throughout the grounded-theory 
process the researcher keeps running notes (memoing) 
about the themes that could be identified. The number 
of themes one can isolate for any text is unlimited (Rus-
sel, 2006: 492-493) which is not the case of this paper 
(bearing in mind the time I have to present it). The main 
topic is identity, and especially its collective dimensions 
– belonging to certain groups and identification with
their norms and values. 

While taking into account this theoretical frame the 
paper focuses on interpretation of biographical narra-
tives that share common subject area – the life and ca-
reer of these people at the University of Plovdiv. I draw 
attention to two interviews that show different view-
point toward professional development in an educa-
tional institution. The informants narrate about events, 
express attitudes, share beliefs and define themselves 
as members of different groups from the perspective of 
their current (social) position. On the one hand, the Self 
is described as qualities and characteristics while, on 
the other hand, it is engaged in interaction with other 
people. These are both sides of self-representation – 
personal and collective. Personal Identity is shaped by 
the picture of self as unique person different from any 
other, owner of specific appearance, particular experi-
ence and viewpoint. Collective identity is outlined by 
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personal involvement in diverse social networks – fam-
ily, colleagues, friends, neighbors, local community, na-
tion etc. – and by acceptance of their rules, norms and 
values. According to Gordon Allport the best way to de-
fine in proper manner the concept of in-group is “to say 
that members of an in-group all use the term we with 
the same essential significance” (Allport, 1954: 30). 
This definition emphasizes the subjective viewpoint of 
in-group members so I will explore and analyze the in-
groups to which my informers belong and with which 
they identify by following their narratives (that is ac-
cording to their opinion). Muzafer Sherif presents an 
external stand-point toward in-group definition. Indi-
vidual`s group ties “are defined in terms of his group be-
longingness, his particular status and role relations 
within groups, and the group values or norms which he 
internalizes as his own” (Sherif, 1967: 70, italics mine; 
see also Tajfel Turner 1986). These aspects of group life 
could be explored in the informants` biographical nar-
ratives about in-groups and all we-circles they belong 
to. 

Individual belongs to several in-grout at the same 
time and he/she adjust his/her behavior according to 
context`s requirements. Collective identities are multi-
dimensional and dynamic: in different stage of personal 
development one could be part of diverse groups and 
set of groups. Collective identities are not equally as-
sessed by the individual – they are more or less posi-
tive/ negative. The hierarchy of collective identities 
varies over time depending on two factors: 1) social 
change – change of rules, norms and values of culture 
by which one collective identity becomes more im-
portant and positive, while other steps back; 2) situa-
tional change – man changes the set of significant iden-
tities to fit the current social context. 

The general frame of collective identities displayed 
by my two informants was determined to a large extent 
by the situation in which the interviews were carried 
out. It is important to mention that boundaries of in-
groups depend on the institutional structure. Two in-
formants outline the groups they belong to differently 
and give specific meaning of we. 

“there`s no need for people to say that I am great, the 
three of us should be great  

[in “Human Resources Management” Department] (I 
will call her Ana, 61 years old) 

 

Ana shifts the focus from person to group on pur-
pose. The in-groups she belongs to differ in size – from 
the smallest group of two (both of us) to much wider 
categories (“we Bulgarians” – nationality, “we, our gen-
eration” – generation, “we, our university” – Institution). 
The “both of us” case actually presents interpersonal re-
lationship, it is a matter of personal choice. From this 
smallest group anyone is excluded (but the informer 
and one more person). On the other hand, the largest 
categories are used in single cases, these groups seem-
ingly include everyone (including the researcher that is 
me). 

With greater significance is a smaller group of her 
colleagues in the HRM Department. The name of the de-
partment changes according to current institutional 
conjuncture but Ana manages to construct shared 
meaning that keep all we connected. She calls this group 
“our department”, “our office” or “our guild”. The De-
partment is the in-group with great emotional commit-
ment and belonging to it is positively assessed. Depart-
ment matters take considerable part of informant`s nar-
rative, she calls her colleagues “my girls” and claims 
“The nicest people are in this Department” – that is the 
others` opinion about the department, according to her. 
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As a member of that group Ana is involved in intergroup 
relationships. Several links and interactions can be ob-
served and analyzed, they represent “significant others” 
(George Herbert Mead) on collective identities level. 
Friendship between the department and the chemists` 
one is positively valued (“we our department have been 
friends with chemists”). Introducing the friendly rela-
tionship causes level switch – from story about inter-
group interaction to interpersonal one. 

Inter-group communication has a negative assess-
ment in some cases. “We are second-hand/ unim-
portant to them. I know teachers especially ones after 
habilitation that really think we are second-hand cate-
gory”. The relationship we-they presents the division 
between teaching and non-teaching stuff in the univer-
sity. We “our office” is subordinated in the general hier-
archy, we are doing our job to be in service of professors 
– “…when a teacher comes in they [my girls] have to
watch out, he/ she has to be served. We are here be-
cause there are students and teachers”. They, teachers 
stand higher in the hierarchy but their behavior is pre-
sented as poor and socially unacceptable – “There are 
such an ill teachers, bad people… hmmm… not go… not 
good… impolite”. Ill-not good-impolite are linked in the 
same meaning and describe social communication, 
which in that case is interrupted/ broken. Politeness is 
a cultural rule that maintain the social network. It can 
be interpreted as economy of symbolic goods (Pierre 
Bourdieu, 1998: 92-93), that exchange has its economi-
cal/ material/ tangible value but foremost it establishes 
appropriate social communication and legitimizes the 
participants` position in it. One that is excluded from 
the gift exchange is outsider 1 . Hence impoliteness is 
NOT good and NOT healthy. In the relationship between 

teaching and non-teaching stuff respect is due, its mu-
tuality confirms equality and reduces unequal treat-
ment to professional role/ institutional hierarchy. “…I 
could be at least Associate Professor in my field… if I go 
for job competition. (…) Respect me then. If I am quali-
fied in my field… you will respect me the same way you 
respect the Associate Professor that teach good”. The 
competence (knowledge, skills, experience) of us and 
them is argument for equal treatment. It has to trans-
form institutional hierarchy into mutual politeness and 
respect in the social network. 

In-groups with which Ana identifies can be pre-
sented in three levels according to their size – from the 
smallest group possible and medium sized to largest 
groups of generation and nation. In the collective iden-
tities hierarchy on the top of her preferences she places 
the group of her closest colleagues in the office – it is 
positively valued and the loyalty to it is unconditional. 
Inter-group relations are differently presented and as-
sessed. The focus on the level of collective identities is 
intentional, it is a mean to shift the attention from self 
toward communities: “I have an expression… Ohhh, 
come on, no more “I”… but let me tell you…” The self-re-
flection on her story is present in many places in the in-
terview, it corrects the inappropriate utterances com-
paring with some ideal ones. Narrative from our view-
point happens to be more proper, that is an opportunity 
to emphasize on socially acceptable (on behalf of com-
munity). 

It is interesting to observe what is the content of the 
idea of in-group implied by the other informant (I will 
call her Ema, (chief) assistant professor in macro econ-
omy, c. [circa] 60 years old). Comparing to Ana identifi-
cation processes and group loyalties are similar in some 
cases. Differences are partially defined by the major 
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group division in the university – teaching vs. non-
teaching stuff. Ana and Ema are on both sides of this 
boundary. As opposed to Ana, for Ema we means teach-
ers and/or researchers. They (both) reflect on social 
communication and their own place in it differently. 
That causes more substantial differentiation between 
in-group meaning and significance implied by them. 

Membership in university teachers` community is 
positively evaluated, that group is more often men-
tioned and its meaning is additionally focused on her 
scientific interest – economy and macro economy. Ema 
uses no specific elaboration while discussing this in-
group, like it is obvious by itself. She brings it in the 
story easily and involves the researcher in it: “we (our 
professional background) are following four laws and we 
have to know them”. Her wording becomes more spe-
cific when she talks about the economists` group. It is 
presented as a self-description (“…the same way we 
macro economists calculate the grey economy”) and also 
as a special way of speaking (professional jargon) (“Be-
cause we are working as volunteers i.e. I invest but there 
is no return income/ payoff” and “As I used to say because 
I am economist and I am distorted: This is income redis-
tribution from one pocket/man to another”). The politi-
cal and social change through time doesn`t change the 
positive value of the group. This is the informant`s most 
significant collective identity. 

Larger communities take important place in her 
identification process. Comparing to Ana the same 
group categories are available here (we-our generation, 
we-the university, we-Bulgarians) but the reflection on 
them is different. The generation level appears only 
once as identification but the other two are frequently 
used. Ema has strong sense of belonging to the univer-
sity as a community – from her current viewpoint she 

evaluates that group belonging in the past (“We were 
trying always… in the past… today by law – we are non-
political, we are temple of knowledge not a political 
place”) and in the present days (“we are living organism 
here in the university”) equally positive. When she re-
flects on the Revival Process (the official name of the 
forceful assimilation of Bulgaria's Muslim minor-
ity (900,000 people or 10% of the population) by 
changing their Muslim names to Bulgarian names. It 
was enacted between 1985 and 1989 ) – an event which 
expectedly had an impact on the institution – Ema takes 
a defensive position and present entirely positive image 
of our-group. It concerns two of the in-groups inform-
ant belongs to – we-the university (“So we had employ-
ees with Turkish origin. So no one pursued them because 
of their ethnic origin. (…) So we helped them, we didn`t 
pose obstacles in front of them”) and we-Bulgarians 
(“But today someone looks for revenge, the things are 
overexposed you see… for them to demonstrate that we 
treat this minority bad… So we (…) as a society are toler-
ant to everybody (…) We accept everybody.” Social Iden-
tity Theory by Henry Tajfel provides interesting insight 
to the informant`s opinion and its interpretation. Ac-
cording to the theory, social identity is a part of self-
concept, one is interested to construct and maintain 
positive image of self and as far as that image depends 
on the groups’ one belongs to, he/she favours these 
groups (Tajfel, 1982: 21). When the positive image of 
in-group is threatened one takes different strategies to 
compensate the lack of approval (these strategies can 
be different cognitive alternatives or social activities) 
(Tajfel, Turner, 1986: 17). In that case two of the im-
portant for Ema in-groups’  images turn to be vulnera-
ble, hence Ema develops a few different strategies to 
compensate: 1) accumulation of facts to disprove the 
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negative meaning – we had employees from that minor-
ity, we had excellent students from the minority, we 
didn`t hinder them, we helped them; 2) reversal – the 
privileged majority is presented in powerless position 
in both collective identities mentioned (we-the univer-
sity “…the Turks entered with privileges and with lower 
degrees, because we wanted this minority to be educated”; 
on national level “A lot of people… including our relatives 
move out Kardzhali 2  because there was intolerance 
from… i.e. the minority assimilated the majority”); 3) on 
national level a formal division between two displays is 
elaborated – we-Bulgarian society evokes positive iden-
tification (we are tolerant, we accept everybody), and 
we-Bulgarian state takes all negative meanings, the loy-
alty to it is compromised (“It was just stupid… that idi-
otic decision to change their names was taken on macro 
level and who was able to run away just did it and all 
these things happened”). 

This is only one of the cases where Ema talks about 
nation as in-group. In her interview national identity 
takes more important place than in the first informant`s 
story. In contrast to the positive image of the university 
community the evaluation of Bulgarian society is am-
bivalent: “…we fall behind the European indicators… cat-
astrophically” or “But… this is our science. We were aer-
ospace nation, we send modules in the space and that is 
an achievement of our science. Now they make me grow 
lettuce and try to convince me that this is the future of 
Bulgaria… and I can`t agree, by no means”. The assess-
ment of Bulgarians in-group is ambiguous – Ema iden-
tifies with values and achievements of the group from 
the past but her loyalty become uncertain in present 
days (and the viewpoint is ambivalent – “they make me” 
and “I can`t agree”). 

To complete the comparison of the identification 
process on community level between two informants I 
should mention two mismatches as well. Sometimes 
Ana use we to designate a group of two people – her and 
another one. This small sized group presents actually 
interpersonal relationship. Ema does not imply such 
meaning in we. She does not narrate about interper-
sonal relationship with another one as part of a group. 
On the other hand, Ema uses we differently from first 
informant. This happens few times in diverse contexts, 
and what brings together all these usages is the evalua-
tion and presentation of that in-group – it is either crit-
icized or placed in neutral utterance. “No corruption, in 
any case. This is sacrilege. (…) As every corruption. We 
don`t want to stop them. (…) So we don`t want because 
we all play the game one way or another and (they) all 
profit…”, “… and we are waiting for these people to rule 
us”, “We don`t get richer”, “And sometimes we are slaves 
of these ranks and degrees… There are great Bulgarian 
scholars that didn`t have any degree but they left a trace 
behind them. There are people that didn`t grow in career 
for some reason…”. It is clear that the meaning and size 
of that in-group is unclear and slipped away. There are 
no definite guidelines even in wider context – is that the 
group of teachers, of university community, of Bulgari-
ans or it is quite different collective category. The 
strange thing about that group is that it excludes every-
one, even the speaker does not belong to it. The in-
group image in that case is highly compromised, the col-
lective identity is in crisis (Erik Erikson). It can be dis-
played in two different ways: by identifying with nega-
tive image community or by rejection of group belong-
ing. Identifying with negative valued community is a 
sign of inner conflict. Especially when we take into ac-
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count the fact that Ema does not (under)take any strat-
egies/ activities to improve the negative image (as the 
Tajfel Theory imply). The belonging rejection is a usual 
manifestation of identity crisis, rules, norms and values 
of the community are not adopted and the assessment 
about group`s place in general social network isn`t 
taken for granted anymore by the member. Most of 
these meanings are implicit, one has to read between 
the lines to grasp/ note them. On the surface there are 
statements about self: “When I have a cause… I don`t 
know why am I born but I know what I will die for3. I`m a 
patriot, Levski and Botev4 are not football clubs for me. I 
Apart from teaching macro, I think I expand the things in 
many directions. Because I think it`s useful and necessary 
for people”. Personal identity is confirmed on both lev-
els (national and professional). When collective identity 
is uncertain and Ema does not do anything to change 
that (to protect and favor it) she emphasizes the per-
sonal choice and values. That informant`s position is 
quite different from Ana`s one, where the narrative 
from a community standpoint is preferred. 

In Ema`s collective identities’ hierarchy the commu-
nity of teachers (macro)economists is placed on the top 
of her preferences – the group is positively evaluated 
and the loyalty is strong. There is concurrence between 
statement about the group and the corresponding be-
havior – she does not just claim that she is an economist, 
she speaks and takes position as such one. Other two 
important collective identities (university community 
and nation) have to be interpreted more carefully. The 
sense of belonging to the university community is usu-
ally strong but Bulgarian society is controversially val-
ued. The group boundaries stay  
 

fluid and the loyalty is hesitant. In some cases Ema de-
fends the nation, I other ones she criticizes it/us. The in-
group of Bulgarian society is a significant collective 
identity but it passes through crisis. That is why the last 
emphasis in the story is on the self – personal identity 
manages to reaffirm its integrity apart from communi-
ties to which informant belongs or does not belong. 

The present paper is an attempt to develop ethno-
logical interpretation of biographical narratives. Identi-
fication processes – and especially collective identities 
shared by informants – were emphasized. The research 
design determines their scope and content partially but 
the way Ana and Ema order collective identities in hier-
archy and value them; it can provide important insights 
about the viewpoint of them both to university and 
their places in it. The stories present an evidence of how 
an institution becomes a living place according to in-
formants` narratives. They could be interpreted by us-
ing other methods and with other purposes. The chosen 
topic – collective identities – is only one possible entry 
to the analysis of the biographical narratives. I hope 
these interpretations provide a possible answer to the 
question how personal identities hierarchy reflects so-
cial processes and crisis and will open a way for new 
reflections on identity processes on personal as well as 
community level. 

 
ENDNOTES 

 
[1] According to Marsel Mauss`s Gift exchange Theory (Mauss 

2011) 
[2] Bulgarian Town with predominantly Turkish population. 
[3] Part of famous Bulgarian poem 
[4] Bulgarian National heroes 
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Резюме: Интерьер – это очень важная область в жизни 
человека. Все то, что нас окружает, оказывает возде-
йствие на наше восприятие, поведение и мышление. 
Вот почему жилой интерьер – это важный стимул в 
жизнедеятельности человека. Здесь надо иметь в 
виду, что географическая среда, климат, ландшафт 
многое определяют в становлении типа жилища. Ха-
рактер местности влияет на формирование нацио-
нально-этнических особенностей, характер и мыш-
ление народа, влияя на адаптивно-адаптирующую 
функцию, приспосабливая окружающую природу к 
человеку и прежде всего человека к природе. Име-
нно в зависимости от того, каков интерьер личности 
с раннего детства зависит, каким сформируется его 
культурная идентичность. Как видим, разные куль-
туры приводят к разным типам формирования ин-
терьера. Однако существуют изначально общие чер-
ты, позволяющие устанавливать контакты и быть 
основой для понимания и взаимодействия друг с 
другом людей разных регионов и культур, чему 
способствует сформировавшаяся на основе интер-
ьера культурная идентичность личности.  
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I.   ВВЕДЕНИЕ 
 
В Румынии и Молдавии распространено выра-

жение «шапте ань де акасе». Означает оно следу-
ющее: семь первых лет жизни, проведенных в от-
чем доме, определяют всю дальнейшую жизнь че-
ловека, влияя на его поведение, формы общения и 
т.д. Это выражение тесно связано с пословицей: 
«Зиуа се куноште де диминяцэ»: день познается по 
тому, каково утро». Одной из таких определяющих 
всю дальнейшую жизнь форм можно считать тот 
интерьер жилища, в котором формируется 
ребенок.  

Первыми жилищами человека служили пещеры. 
Однако и на самом раннем этапе люди строили 
себе убежище. Луис Лики нашел в Африке остатки 
жилища, построенного 50 000 лет назад. Из нес-
кольких сот кусков лавы была сделана вымостка 
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площадью 20 кв. м. Из этой же лавы делались 
опоры для шестов, на которые укреплялись шкуры 
животных. Такие жилища напоминают чум. Такие 
временные жилища воздвигались всего на нес-
колько дней в году.  

Пещеры – пустые или частью наполненные во-
дой пространства внутри земли. В доисторическую 
эпоху пещеры служили жилищем человека. Перв-
ый человек, гонимый холодом и дождем, укрывал-
ся по примеру зверей в расщелинах, среди камней 
и в пещерах. Оказавшись внутри пещеры, он 
неминуемо ее разглядывал, оценивал ее размеры и 
соотносил их с внешним миром. Таким образом он 
стал отличать внутреннее и внешнее пространство. 
Это внутреннее пространство было уютным, те-
мным, похожим на пространство в утробе матери, 
что рождало чувство защищенности. Выйдя из 
пещеры, он видит отверстие, которое ведет внутрь. 
Здесь можно будет укрыться в случае непогоды в 
следующий раз. Постепенно возникает модель, 
кодифицированное представление об укрытии – 
независимо от того, пользуется он пещерой или 
нет. У. Эко пишет: «На этой стадии не составляет 
большого труда с помощью графических знаков 
передать модель пещеры себе подобным. Икони-
ческий код порождается архитектурным, и «прин-
цип пещеры» становится предметом коммуника-
тивного обмена» (Эко У., 1998, 205).  

В дальнейшем появились хижины (400 – 200 
тысяч лет назад). Овал (длиной в 14,7 м, в ширину 
от 4 до 6 м) выкладывали камнями – подпорками, 
рядом с которыми втыкались колья и ветки, обра-
зовывавшие стены. Крышу подпирали стволами 
деревьев. Посредине складывался очаг. Такое 
жилище служило и спальней, и мастерской, и 

кухней. В этот же период стали строить землянки в 
местах с более суровым климатом. Выкопанную 
яму покрывали накатом из жердей или бревен. В 
таких землянках жил целый род, множество семей. 
В нишах, вырытых в земле, размещались отдел-
ьные семьи. Входили в такое сооружение через 
отверстие в крыше. Сначала появились двери. 
Окна моложе дверей на тысячи лет. «Оказалось, 
что им почти восемь тысяч лет» (Бромлей Ю. В., 
Подольный Р. Г.,1984, 90). Постепенно очаг прев-
ратился в кухню, ложе – в спальню. 

II. ИНТЕРЬЕР КОЧЕВЫХ НАРОДОВ

Один из видов жилища кочевых скотоводов - 
юрта. По использованию основных типов жилищ 
все кочевые скотоводы, обитающие на огромной 
территории степей, полупустынь, пустынь – от 
Северной Африки на западе до Центральной Азии 
на востоке, могут быть разделены на жителей 
шатров и жителей юрт. 

Распространенный тип жилища кочевых ското-
водов Северной Африки, Передней Азии, части 
Центральной Азии - шатер. Многие кочевые наро-
ды, однако, предпочитают юрты, распростра-
ненные в Средней Азии, части Центральной Азии, 
Южной Сибири. Юрты существенно отличаются от 
шатров. Шерстяной шатер имеет большую зону 
распространения. Он встречается у кочевников и 
полукочевников в алжирском Атласе, в Марокко, 
Тунисе и Ливии, Египте, в долине Нила. Он исполь-
зуется также в Северной и Центральной Аравии, 
им пользуются курдские горные кочевники в 
Турции, Иране, Ираке. Луры и бахтиары Иранского 
плоскогорья, пуштуны и белуджи Афганистана и 

80



ТРАДИЦИОННЫЙ ЖИЛОЙ ИНТЕРЬЕР – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ... 

3 

кочевые скотоводы Тибетского нагорья, отличаясь 
тем, что у них шатры покрыты не козьей, как 
обычно, а ячьей шерстью. Внешняя форма шатра 
всегда индивидуальна для каждого района, хотя 
конструкция его сходна везде. «В странах Магриба 
он (шатер – С. М.) имеет форму квадрата, ниже, чем 
у арабских бедуинов, а тибетцы увенчивают шат-
ры остроконечной крышей. Курды у основания 
обкладывают их камнями. Такое довольно прочное 
жилище хорошо защищает обитателей от снего-
пада» (Штайн Л., 1981, 68). Все шатровые соору-
жения, независимо от региона, сходятся в том, что 
сторона, защищенная от ветра, остается открытой 
в течение всего дня. В жаркие дни шатры откры-
вают на две стороны. Это делается для того, чтобы 
ветер беспрепятственно мог проходить через весь 
шатер. Во время песчаных бурь столбам придают 
наклонное положение, канаты укрепляют снизу 
камнями и шатер приобретает обтекаемую форму. 
В Северной Африке шатер делают двух типов, хотя 
они сходны по внешнему виду. Летние покрывают 
светлым полотном, зимние – козьей шерстью. Срок 
службы шатрового полотнища – 12 лет. Неисполь-
зуемый шатер свертывают и хранят до тех пор, 
пока он не понадобится.  

Юрта – емкое вместилище традиционной куль-
туры. Подвижные решетки юрты позволяли разо-
брать и установить ее в течение часа. Ее можно бы-
ло сделать повыше и пониже, больше или меньше 
– в зависимости от конкретных нужд. Размер 
жилища определялся ростом человека. Одним из 
примеров юрты является бурятская юрта.  

Внутренне пространство бурятской юрты 
строго регламентировано. Она всегда сориенти-
рована по оси – «север-юг». Вход – с южной 

стороны. Северная сторона считалась почетной. 
Именно там находился алтарь, куда сажали 
почетных гостей. Внутри, слева от двери – седла, 
сбруя, охотничье снаряжение хозяина, лук, стрелы. 
Далее на этой же стороне юрты стояли сундуки, 
куда складывали свернутые в тюки войлочные 
постели. Рядом с сундуками располагались деревя-
нные ведра и кожаные бурдюки с квашеным моло-
ком. На правой стороне юрты, женской, спали 
незамужние женщины и дочери хозяина. Ближе к 
выходу находились столики, полки с деревянной 
посудой, запасом продуктов, деревянные ведра 
для дойки и другие предметы женского труда. В 
юрте также находились вытянутые деревянные 
ящики, в которых хранились продукты или одеж-
ды, но при необходимости служили сидениями или 
лежанками. В центре юрты находился очаг. Распо-
лагались вокруг очага, спали на лежанках вдоль 
стен. Дым из очага уходил в отверстие наверху. 
Верхнее отверстие закрывалось шестиугольной 
войлочной крышкой с веревкой. Когда хотели, 
чтобы в юрте было светлее или теплее, за эту 
веревку тянули. Луч света, проходивший в 
отверстие, становился стрелкой циферблата, ко-
торый представляла юрта. Время измеряли, когда 
солнце на алтаре, в изголовье кровати или в 
другом месте. Здесь в бурятской юрте находились 
хранители рода – онгоны, позднее – буддийский 
алтарь. На западной стороне юрты можно было 
увидеть кожемялку. Когда было освоено дерев-
янное зодчество, буряты продолжали строить 
юрты - восьми, шести, а затем и четырехугольные. 
В центре оставалась квадратная земляная площа-
дка для очага. Входная дверь по-прежнему была 
обращена на юг. Крыши деревянных юрт покры-
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вались слоем дерна, оконцы затягивались очище-
нной брюшиной домашних животных. Бурятская 
семья жила неразделенной. Встречались четырех-
поколенные семьи до 60 человек. Каждому жена-
тому сыну ставили отдельную юрту рядом с 
родительской. (Слово «женитьба» переводится 
буквально «обзаводиться юртой»).  

Близкими к юрте являются традиционные 
жилища народов Америки. На Аляске, на севере 
Канады и на побережье Гренландии обитали 
группы населения, известные как эскимосы. Их 
летние жилища представляли конус из жердей, 
покрытый шкурами или берестой. Зимние земля-
нки были с одним или двумя жилыми помеще-
ниями и хозяйственным тамбуром. Жилые поме-
щения отапливались и освещались каменными 
жировыми светильниками. Здесь находились нары 
для сна. Во время переходов устраивались иглу - 
временные жилища из снежных блоков. Внутри 
них сооружалась жилая камера из пологов-шкур. 
Иглу – дом из ледяных кирпичей в виде круглой 
сферы с низким входом, в который надо пропол-
зать. В картине Закариуса Кунука «Быстрый бегун 
Атанаржуат», получивший приз Каннского 
фестиваля 2002 года, показан мир инуитов (эски-
мосов) – этноса американской Аляски. В фильме 
показано строительство иглу, его интерьер. Иглу 
характерны и для алеутов на берегах Берингова 
залива. Но строились иглу у этих народов 
различно.  

Эскимосы укладывают снежные плиты друг на 
друга таким образом, чтобы получился в конечном 
итоге купол-полушарие. Высота полученного жил-
ья - метра два, в диаметре - три-четыре метра. 
Чтобы укрепить стены, в построенное сооружение 

вносят каменную лампу с горящим тюленьим 
жиром. Из-за получившегося от лампы тепла снег 
подтаивает на внутренних поверхностях построе-
нного иглу. После этого в помещение впускают 
холодный воздух, который превращает оттаявшую 
воду в лед, который скрепляет снежные кирпичи в 
монолит. Живут в таком помещении обычно две 
семьи. Делается это для того, чтобы сохранять 
тепло. Поэтому на площади 8-10 кв. м большое 
количество людей согревают своим теплом жили-
ще. Зимой в иглу входят через пол. К входному 
отверстию в полу ведет длинный тоннель, выры-
тый в снегу. Летом в иглу проделывается вход в 
стенке у самого пола. Ледяные стены пропускают 
дневной свет, но в наше время в них делают 
отверстия и закладывают тонкими пластинами 
льда или прозрачными кишками животных (так на 
острове Баффинова Земля). Как считают Ю. В. 
Бромлей и Р. Г. Подольный – «это, скорее всего, 
нововведение, навеянное знакомством с европе-
йскими жилищами» (Бромлей Ю. В., Подольный Р. 
Г., 1984, 37). Внутри иглу делают снежные нары, на 
которых лежат, сидят, едят, хранят одежду и 
оружия, лампы и т.п. Вся «мебель» покрывается 
шкурами и кожей.  

В лесных районах Северной Америки жили 
многочисленные племена индейцев, относив-
шимся к двум большим семьям языков – алкогин-
ской на востоке и атапаскской – на западе и в 
средней части ареала. Зимние жилища их предста-
вляли собой углубленные в землю прямоугольные 
в плане полуземлянки с несколькими жилыми и 
хозяйственными камерами. Вход устраивался в 
виде неглубокого тоннеля. В центре размещался 
очаг из камней. Дымовое отверстие при необхо-
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димости затягивалось кожаной покрышкой. В 
таком жилище зимовали 5-10 семей. У атапасков 
распространено было жилище «типи» - конусоо-
бразная постройка. Это такое сооружение, которое 
строилось из деревянного каркаса конусообразной 
формы, на который натягивались шкуры живот-
ных (зимой), или покрывался берестой (летом). В 
таком жилище очаг размещался в центре. Северо-
западное побережье Америки заселяли алеуты, 
тлинкиты, хайда, сэлиш, вакаши и др. Их жилище 
представляло собой углубленное в землю большое 
помещение, над которым возвышалась конструк-
ция на деревянных столбах, перекрытая деревя-
нной крышей с двумя скатами. Внутри вдоль стен 
делались дощатые нары. Каждая семья имела спа-
льню, которая отделялась от других дощатой пере-
городкой или циновкой. Посреди дома находился 
общий очаг. Кроме того, каждая семья имела свой 
очаг (Подробнее см.: Махлина С. Т., 2012, 12-15).  

Совсем иные типы жилищ мы видим на терри-
тории Африки.  

Жилища кочевников – легко переносимая 
палатка или шатер. «У мавров и арабских племен 
это «фелидж», у туарегов – «эхан» (Этнология., 
1994, 161). Покрытия делаются из шерстяных или 
ковровых полотнищ. Туареги делают такие 
покрытия из сшитых кусков кожи квадратной 
формы числом от 30 до 40 штук. Мужчина 
занимает восточную половину палатки, женщина – 
западную. На мужской половине держат вер-
блюжье седло, оружие, седельные сумки. На 
женской на подпорки вешают мешки с одеждой и 
личными вещами, продовольствием, кухонной 
утварью. 

В Судане живут арабы, нубийцы, нилоты. У 
нилотов жилище «круглое, с конусообразной соло-
менной крышей. Стены обмазаны смесью глины с 
рубленой соломой» (Этнология, 1994, 165).  

Традиционное сельское жилище в Эфиопии – 
тукуль. Это круглая хижина с конусообразной 
соломенной крышей. Кровлю ее поддерживает 
столб, вершина которого для того, чтобы закры-
ться от дождевой воды, оканчивается глиняным 
навершием. Внутри находятся кровати. Они пред-
ставляют собой деревянную раму на коротких 
ножках, перетянутых ремнями. В интерьере такой 
хижины присутствуют также стол - корзина с 
крышкой и широким круглым основанием. Такой 
стол кожаный или плетеный из соломы. «Тради-
ционный этикет требует кормить гостя из рук 
хозяина, кладя куски пищи прямо в рот гостю» 
(Этнология, 1994, 167). Распространены также 
четырехугольные жилища, каркас которых сос-
тоит из плетеной основы, обмазанной глиной. 
Крыша таких жилищ плоская или двускатная, есть 
дверь и остекленные окна. В жарких горных облас-
тях одну из стен образует скала, к которой прис-
траивают другие стены. Вокруг дома сооружается 
галерея, призванная создавать в нем прохладу.  

 
III.   ИНТЕРЬЕР ЖИЛИЩА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Совсем другой тип дома в Японии. Главный 

строительный материал здесь – дерево. Основной 
материал эталонного интерьера – полированное 
некрашеное дерево и бумага. Стабильная часть, 
определяющая интерьер – пол. Его сплошь 
покрывают татами, которые плотно прилегают 
друг к другу. Под татами находится решетчатая 
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основа пола. При уборке татами приподнимают и 
стряхивают пыль под них. Два раза в год татами 
снимают, выносят на улицу, проветривают, 
выколачивают, выгребают скопившийся в основе 
пола сор. Поверхность татами поддерживается пос-
тоянно в чистоте. Покрытый «татами» пол раз-
делен на несколько участков деревянными брус-
ьями, которые заглаживаются вровень с «татами». 
Им соответствуют такие же брусья в потолке. По 
пазам этих брусьев движутся «фусума». Это дерев-
янные рамы, оклеенные с двух сторон плотным 
картоном. По этим пазам передвигаются разд-
вижные клетчатые рамы – «сёдзи». За пазами для 
«сёдзи» имеется более широкий паз для дере-
вянных дощатых щитов «амадо», которые задви-
гаются на ночь или в дождливую или холодную 
погоду. 

Мебели почти нет, а постельные принадлежнос-
ти и утварь убираются в шкафы. В отличие от 
европейского жилища, разделенного на комнаты, 
имеющие определенное функциональное назначе-
ние, японское жилище может быть разделено по 
различным планировочным вариантам несколько 
раз в день. На ночь кладут спальный матрац, во 
время еды ставят стол, который потом убирают в 
хранилище. В меблировке кровать почти не встре-
чается, даже сейчас. Едят, сидя на полу перед очень 
низким столиком. Так что пол служит основным 
местом отправления бытовых функций. Сидят 
либо на циновках, либо на ватных или плетенных 
из соломы или травы подушках «дзабутон», подог-
нув под себя ноги. Толстые ватные спальные 
матрацы расстилаются на полу. Покрываются 
ватными почти квадратными одеялами «футон». 
Под голову подкладывают маленькую подушечку. 

В старину под голову подкладывалась деревянная 
лакированная подставка с мягким валиком. Теперь 
она употребляется женщинами, носящими стари-
нную прическу. Идеальный интерьер был досту-
пен для воплощения только богатым слоям. Для 
идеального интерьера характерно обязательно 
открывающийся из комнаты вид на сад. Харак-
терной и центральной деталью интерьера являе-
тся «токонома». Это ниша, где располагают 
изысканные украшения – свиток с живописью, 
вазу с цветами. Рядом может быть другая ниша с z-
образно расположенными полками на разных 
уровнях, на которые ставятся художественные 
предметы. Другим церемониально-парадным эле-
ментом японского интерьера – это буддийский 
алтарь «буцудан», помещаемый у стены. Кроме 
того, в интерьер входит также нераздвижное окно 
«сеиндзукури», предназначенное для чтения с 
хорошим освещением. 

Пол в ванной – дощатый, в уборной – дощатый 
или циновочный. Старинная уборная в крестья-
нском жилище находилась под одной крышей и на 
одном уровне с жилыми помещениями (см. об этом: 
Махлина, 2009, 104-110].  

Старинная японская ванна очень своеобразна. 
Это большая бочка, в боковой части которой поме-
щается вертикальная труба. В топку под ней 
накладываются горячие угли. Таким образом вода 
нагревается, как в самоваре. Купаются японцы в 
очень горячей воде. В деревнях ванну принимают 
по старшинству – сначала глава семьи, потом все 
остальные. Гостю отдается первенство. Перед 
ванной тщательно моются с мылом. Для умывания 
используется подвесной умывальник.  
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Печей в японском жилище, за исключением 
поселений на Хоккайдо, нет. Обогреваются в зим-
нее время переносными жаровнями «хибати» из 
металла, глины или фарфора, которые наполняют 
углями. На Хоккайдо и на севере Хонсю употре-
бляют железные печи-времянки. Широко распрос-
транен врезанный в пол очаг «ирори», похожий на 
глинобитные очаги свайных жилищ Юго-Восточ-
ной Азии. Но если там они топятся дровами и над 
ними вешается экран-искрогаситель, то «ирори» 
топятся древесным углем и искр не дает, но экран 
(«хидана») над ним все же вешается и использу-
ется, как и в свайных домах, для вяления продук-
тов. Очень небольшие «хибати» в фаянсовом 
футляре – «анка» помещались под одеяло для 
обогрева постели. Существуют также карманные 
жаровни «кайро», размером с портсигар. В них 
горит сигарета из угольной пыли в бумажной 
обертке. «Кайро» совместимы только с национал-
ьным костюмом, в котором они закладываются в 
рукава или за пояс. В настоящее время выходят из 
употребления. Традиционный вид обогреватель-
ного приема – «котацу». Это углубленный, вре-
занный в пол очаг, подобный «ирори». Над ним 
ставится подобие столика, который накрывается 
большим ватным одеялом. Члены семьи садятся 
вокруг него, спрятав ноги под одеяло или даже 
спустив их в углубление очага и укутавшись 
одеялом по пояс. Кроме врезанных в пол «хори-
котацу» или «кири-котацу», употребляются еще 
«оки-котацу». Это обычные «хибати», которые 
ставят на пол, но над ним помещают столик, как и 
над «кири-котацу». Верхняя поверхность столика 
«котацу» обычно не сплошная, а рейчатая. Во 
время еды или работы поверх одеяла кладут 

гладкую квадратную доску. Во многом такое 
устройство напоминает среднеазиатский «сандал». 
А. С. Арутюнов такое подобие объясняет частич-
ным сходством природных условий (Япония нахо-
дится в одних широтах с Афганистаном, Сирией, 
Тунисом, Южной Туркменией и Турцией). Кроме 
того, развитием контактов, начавшимся еще в IV-V 
вв. (Арутюнов С. А., 1968, 94-95).  

После революции 1868 г., открывшей путь к 
европеизации японской жизни, долгое время в 
строительстве общественных зданий господство-
вали европейские стили. Сейчас разрабатывают 
здания, отвечающие современным требованиям. 
Но дом, как правило, представляет собой синтез 
традиций разных эпох и районов Японии. Фильмы 
Такеши Китана как раз дают представление о 
современных японских жилищах. 

Современный интерьер фактически не бывает 
таким пустым и просторным, каким он должен 
быть по эталону. Не всегда постель убирается на 
день. Обеденный столик «цукуэ» в промежутке 
между трапезами ставится у стены на бок. Он 
сейчас более массивный, чем традиционные 
низенькие индивидуальные столики для каждого 
человека «дзэн», употреблявшиеся в хорошем 
обществе. Если раньше писали пером, сидя на полу, 
у «сеиндзукури», то теперь пользуются совреме-
нными письменными принадлежностями. Для 
работы с ними требуются стулья и высокие столы. 
Эти предметы мебели, хотя бы складные, имеются 
во многих домах, даже в деревне. В более 
зажиточных семьях таких предметов уже много. 
Это приводит к тому, что площадь пола, покрытая 
«татами», сокращается. Расширяется площадь 
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голого деревянного пола или покрытого лино-
леумом.  

Если для европейца существует один тип пове-
рхности – земля и пол жилища, по которым ходят в 
обуви. Японец же различает три типа поверхности: 
нечистую, получистую и чистую. Нечистой повер- 

хностью являются земля и паркет. По ним ходят в 
обуви. Получистая поверхность – полированный 
пол, ковер, по которым ходят только в домашней 
обуви, но не сидят. Чистая поверхность – циновки, 
на которых можно сидеть, лежать, а ходить можно 
только в носках (реже – босиком). В уборной 
пользуются деревянными сандалиями, стоящими 
там, так как пол там считается нечистой повер-
хностью.  

Японская специфика в отношении пола состоит 
в том, что он должен быть на том же уровне 
чистоты, на котором поддерживается поверхность 
мебели в европейском жилище – столов, сидений, 
полок. В современном доме помещения ванной, 
хотя бы и японской, снабжены зеркалом, допол-
нительными кранами с раковиной. Уровень поме-
щения ниже жилого, но выше земли. Рядом делае-
тся небольшой предбанник с решетчатым полом и 
полками для белья. Разделяют эти помещения 
фанерные двери типа «сёдзи». В целом изменения 
в интерьере японского дома происходят под 
влиянием конструктивных приемов, свойственных 
западному интерьеру. Входят в быт письменный 
стол и стул, не свойственные традиционному 
японскому интерьеру. В современных квартирах 
пищу принимают на кухне. В больших квартирах 
нередко в гостиной стоят музыкальные инстру-
менты, сервант, здесь принимают гостей, что не 

принято из-за невозможности достойно оказать 
гостю внимание в традиционном интерьере. 
Поэтому чаще гостей приглашают в ресторан. 
Налицо взаимодействие разных тенденций в 
современном японском интерьере.  

IV. ЖИЛОЙ ИНТЕРЬЕР НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ

Понятно, что совсем иной интерьер складывал-
ся на территории Европы. В народном зодчестве 
массовые жилища мало изменялись на протяже-
нии веков. Именно поэтому они стояли в стороне 
от смены архитектурных стилей. На северо-вос-
токе Европы, в скандинавских и прибалтийских 
странах, строили преимущественно из дерева. Но 
строительные приемы отличались от тех, которые 
применялись у восточных соседей. Финны, 
угорские племена, восточные славяне и кавказские 
горцы сооружали срубы посредством горизон-
тальной укладки бревен, которые соединялись в 
углах постройки взаимной врубкой. Скандинавы и 
балты в целях экономии раскалывали бревна на 
доски и ими заполняли деревянный фахверк. В 
северных областях Германии и Франции, в Голла-
ндии и Англии, где древесина была дефицитной, 
стены здания заполнялись мелким камнем, уложе-
нным на глине, а на оштукатуренных и побе-
ленных фасадах выделялась решетка фахверка. 
Дома были обращены к улице торцом. Фасад зда-
ния был узким, с острым треугольным венчанием 
двускатной крыши. Высота чердака могла вмещать 
два или даже три этажа, окна которых выходили 
на торцевой фасад. Для английского зодчества 
характерен прием образования объемов, составле-
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нных из отдельных элементов, приставленных 
друг к другу, что способствовало его связи с садом, 
который считался непременной составной частью 
жилища. Неотъемлемая часть английского жилого 
дома – холл, представляющий собой обширное  
 
помещение, обязательно с камином и лестницей, 
ведущей на второй этаж, где находятся спальни. В 
народном жилище Франции верхняя часть здания 
имеет зубчатый, с многочисленными выступами, 
силуэт. Если дом был не одноэтажным, то к фасаду 
примыкала башнеобразная лестничная пристрой-
ка с шатровой крышей.  

Македонские города из-за длительного турец-
кого владычества приобрели восточный облик – 
дома с нависающим вторым и третьим этажами, 
кривые тесные улицы. Наиболее примитивное 
жилище македонцев сохранилось вплоть до начала 
XX в. Это однокамерное строение, разделенное на 
две части низкой перегородкой. В одной жили 
люди, в другой помещался скот. Открытый очаг 
топился по-черному. Пол – земляной. Стены 
обмазывались глиной, потолка не было. Харак-
терны для Македонии двухэтажные дома, что 
объясняется горным рельефом местности. Верх-
ний этаж похож на планировку одноэтажного дома 
(что довольно редко для Македонии) в районе 
Штипа: она представляет собой прямоугольник, 
разделенный на четыре части. Одна часть – кухня, 
две другие – жилые комнаты, четвертая часть – 
открытый сектор, куда входят двери всех трех 
комнат. В горах чердак делают закрытым, там в 
теплое время года работают, отдыхают и спят, 
принимают гостей, проводят посиделки. Нижний 
этаж, который строится на наклонной поверх-

ности земли, имеет меньшую площадь, чем 
верхний. Здесь расположены зимняя кухня, где 
зимой спят пожилые люди, хозяйственные поме-
щения и стойло. Раньше крестьянская семья 
обедала за низким круглым столиком, сидя на 
подушках на полу. Стулья были только в комнате 
для гостей. Их расставляли вдоль стен вокруг 
яркого ковра. Стенные шкафы и сундуки служили 
для хранения постельного белья, посуды, Вдоль 
стен шли полки, на которых была расставлена 
медная и глиняная посуда. Дощатые возвышения 
служили для спанья, на них же принимали гостей. 
В наше время такие дома могут встретиться в 
горах, в основном жилище обставляется городской 
мебелью, старинная внутренняя обстановка сох-
ранилась мало и частично.  

В Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, 
на Украине помещения и фасады домов покры-
вались яркими росписями. Жилище восточных 
славян в древности состояло из одного помещения, 
в котором находились семья и нередко скот. В 
основном на севере и в лесистой средней полосе 
дома сооружались из дерева. В лесостепи строили 
землянки. Такие жилища были заглублены в 
землю и перекрыты двускатной крышей. Кроме 
того, стены домов делались из плетня, обмаза-
нного глиной. В помещениях на Украине, в Юго-
Восточной Европе печь покрывали живописью. 
Считалось, что изображение священных символов 
бога огня (он же бог солнца, бог-громовержец) 
способствует благополучию. Получил распрос-
транение и другой тип жилья. Он сформировался 
так: рядом с жилым срубом ставили хозяйст-
венный, пространство между которыми перекры-
валось навесом (сень, отсюда – сени). Со временем 
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это пространство стали ограждать стенами и оно 
превратилось в прихожую. Такое жилище было 
распространено у русских, белорусов и украинцев. 
Для украинской хаты характерно три отделения 
дома: жилое, хозяйственное и сени между ними. 
Русская изба делалась срубной. Помещение назы-
валось клеть (комната). Здесь и располагалось 
жилье. Под ним – подклеть – находились хозяйст-
венные помещения. Бревна плотно сопрягали 
между собой. Плотник – человек, сплачивающий 
плотно бревна для сруба. Для планировки интерь-
ера определяющими были три признака: располо-
жение печи, расположение переднего угла, направ-
ление, в котором повернуто устье печи. В северном 
доме печь располагалась около входа, ее делали на 
прочном деревянном «опечке» - основании. В 
общем пространстве печь – русская или курная 
занимала примерно четверть. Иногда она исполь-
зовалась в качестве бани. У печи делался голбец - 
невысокий ящик, имеющий дверь и лестницу в 
подполье. В каждом доме у печи или у дверей 
висел умывальник. Летом умывальник выносился 
из дома и вешали снаружи у входа в дом. 
Умывальник – это «глиняный или чугунный гор-
шок, у которого на двух противоположных сторо-
нах по носику, а на двух других – по ушку. За ушки 
умывальник подвешивают на веревке. Чтобы 
вымыть руки или лицо, нужно надавить на один из 
носиков умывальника. Когда на ладони выльется 
достаточно воды, носик отпускают и горшок 
принимает нормальное положение» (Зеленин Д. К., 
1991, 281). Пол делался двух слоев. Плахи чистого 
пола сухие, ровные, укладывались от краев к 
центру избы. Воронцы – широкая доска, брус, 
балка, укрепленная в верхней части избы, идущая 

от стены к печи для основной опоры для полатей и 
печи. В месте соединения воронцов – углы. 
Каждый из них имеет свое название – печной, 
бабий кут, красный, задний (у входа, над пола-
тями). Красный угол – центральное и почетное 
место в избе освещался более других углов. Здесь 
располагалась божница, стол, образа, библия, 
молитвенные книги, крест, свечи, литографии 
русских царей, позже – фотографии умерших 
членов семьи. «Бабий кут» («бабий угол», 
«шомноша», задоски, «запечье») – это чисто 
женская часть избы. Здесь хранилась утварь, 
посуда, ручные жернова, здесь же устанавливали 
специальный шкаф-поставец, филенки которого 
покрывали свободной кистевой росписью или 
изображения львов, цветов, геометрического орна-
мента. Важнейшим элементом интерьера избы 
был стол. Его место в пространстве избы было 
постоянным. Стол ставился узкой стороной вдоль 
половиц, узкой стороной к западной стене избы. 
Место за столом было показателем семейного и 
социального положения человека. Стол – один из 
значимых с обрядовой точки зрения предметов 
крестьянского быта. Ему принадлежит значител-
ьное место в свадебном и похоронном обрядах 
(Лавонен Н. А., 2000, 153). Сакральный смысл 
придавался и скатерти. Скатертью стол покрывали 
не всегда, а лишь в ритуально отмеченных случаях. 
Во время свадебного пира скатерть поворачивали 
наизнанку, чтобы не было порчи молодым 
(Балашов Д. М. ,Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И., 
1982, 120). У русских скатерть стелили на стол 
лишь в особых случаях, у карел недопустимо было 
садиться за стол, не покрытый скатертью 
(Лавонен Н. А., 2000, 102). Посуда подразделялась 
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на повседневную и праздничную. Обеденная 
посуда состояла из большой глиняной или 
деревянной миски, в которой подавали еду, 
фарфоровой или фаянсовой чашки с квасом, дерев-
янных ложек, берестяной или медной солонки. 
Посуда для приготовления пищи находилась в 
«жаратке» - углубления печи на шестке и в самой 
печи. В домашнем хозяйстве использовали медные 
котлы с дужками, сковороды на ножках. В медных 
котлах и чугунках варили кашу, щи, уху, мясо. В 
чугунных сковородах, в глиняных латках запекали 
рыбу (Трифонова Л. В., 1992, 90-91). Медная посуда 
выставлялась напоказ и служила мерилом зажи-
точности. В повседневной жизни широко исполь-
зовалась берестяная, деревянная долбленая, 
бондарная и керамическая посуда. Многочис-
ленной символикой наделено было сито (решето) 
для просеивания муки. Оно воплощало идею 
богатства и плодородия (Топорков А., 1994, 101). 
На открытой полке «заблюднике» находились 
тарелки. Важным элементом интерьера избы были 
лавки, которые помимо прямого назначения 
служили местом для сна, под голову подкладывали 
деревянный подголовник. Особым статусом обла-
дала лавка у дверей. Она могла служить рабочим 
местом хозяина дома, а также для нищих и 
человека, пришедшего без приглашения. Прос-
транство избы четко семиотизировано на 
мужское/женское. Женское – около печи и у порога, 
мужское – передний и красный угол. Женским и 
праздничным помещением были «горенки», 
«светелки», «светлицы». Обычно они распола-
гались на втором этаже дома и отличались особой 
чистотой и ухоженностью. Стены в горенке были 
обклеены обоями – «шпалерами», потолки окраше-

ны в белый цвет. Кровать, расписной шкаф, диван 
довольно часто украшали интерьер этой комнаты. 
Принадлежностью горенки мог быть комод, 
гардероб, шкаф для чайной посуды, семейные 
фотографии и портреты членов императорской 
семьи. На комоде или маленьком столике стояли 
парадные самовары. Кроме того, стол, застланный 
белой льняной скатертью, зеркало, лубочные 
картинки на стене свидетельствуют о городском 
влиянии на крестьянскую жизнь в середине XIX в. 
Но принцип расстановки мебели был 
традиционным для крестьянской избы. Здесь 
жили, в основном, девушки - невесты на выданье. 
Брачные пары имели свои, отдельные от прочих 
членов семьи места для сна (клети, горенки, на 
лавке под полатями). Старики спали на (около) 
печи, на голбце, у порога, дети на печи. Вся утварь 
и мебель внутри избы группируется вдоль стен, 
середина остается свободной. Порог как граница 
дома защищали с помощью оберегов (Логинов К. К., 
1992, , 99].  

Интерьер – это очень важная область в жизни 
человека. Все то, что нас окружает, оказывает 
воздействие на наше восприятие, поведение и 
мышление. Вот почему жилой интерьер – это 
важный стимул в жизнедеятельности человека. 
Здесь надо иметь в виду, что географическая среда, 
климат, ландшафт многое определяют в станов-
лении типа жилища. Характер местности влияет на 
формирование национально-этнических особе-
нностей, характер и мышление народа, влияя на 
адаптивно-адаптирующую функцию, приспосабли-
вая окружающую природу к человеку и прежде 
всего человека к природе. Это очень хорошо 
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показал Г. Д. Гачев в книге «Национальные образы 
мира: Космо-психо-логос» (Гачев Г. Д., 1995, 18).  

Еще на ранней стадии развития человека особе-
нности деятельности и культуры отразились в 
первых его сооружениях – шалашах, пещерах, 
землянках (по сути являвшихся теми же пещерами 
в равнинной местности). Уже в те времена можно 
проследить зоны деятельности на неразделенной 
площади дома наших далеких предков: очаг – 
«кухня», место вокруг него – «столовая-гостиная», 
лежанка – «спальня» и т.п.  

Регионалистика дает возможность изучить 
культуру в общепланетарном масштабе как в прос-
транстве, так и во времени, выявляя в конкретно-
исторических и этнических разновидностях ее 
формы (основания регионалистики, 1999, 10-11). Г. 
С. Лебедев и А. С. Гердт вводят понятие «историко-
культурная зона» как специализированный аналог 
понятия «регион» в культурно-историческом 
аспекте. Историко-культурные зоны склады-
ваются на определенной территории в условиях 
определенного климата и ландшафта, а при 
изменении состава населения, культуры, хозяй-
ственного уклада, языка, политического строя и 
принадлежности отличаются стабильностью 
границ и высокой степенью устойчивости ареала. 
«Именно в рамках относительно стабильных 
историко-культурных зон протекают процессы 
смешения и синтеза производственных, хозяй-
ственных, языковых, расовых, этнографических 
компонентов» (Основания регионалистики, 1999, 
9). Их динамика и константные характеристики 
обладают существенными общими признаками. 
Феномен региональной культуры выявляется в 
ментальной и практической самоидентификации 

территориальной общности. В конечном итоге – 
это полилог внутри определенной целостности. 
Сюда относятся отмеченные А. Я. Флиером спосо-
бы распространения культурных явлений, их 
функционирование, формы коммуникации, накоп-
ления и изменчивости опыта, его усвоение, симво-
лизация и маркировка среды обитания, способы 
социокультурной организации и регуляции, 
эволюция культурных систем, их смена и станов-
ление нового культурного порядка (Флиер А. Я., 
2010, 377-380).  

Как видим, разные культуры приводят к раз-
ным типам формирования интерьера. Однако 
существуют изначально общие черты, позволя-
ющие устанавливать контакты и быть основой для 
понимания и взаимодействия друг с другом людей 
разных регионов и культур, чему способствует 
сформировавшаяся на основе интерьера 
идентичность.  
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Abstract: By culturalisation of a landscape we make our-
selves visible. Places we name shape our identity in the 
same way as we do theirs. The name we give to a place 
not only characterises that place but it also emphasises 
its differences from other and “strange” ones; it express-
es our emotional relation to them. In the same manner, 
by culturalisation of forests we achieve our materialisa-
tion in them or in their last remaining relics. In this 
presentation we are going to deal with both linguistics 
analysis of place names – specifically those derived from 
the names of trees – and their connection with the topics 
of research of human geography. We also work with the 
concept of territorial identity; we try to find suitable 
synthesis of the place and the human. 
 
Keywords: Places, Trees, Landscape, Dendronyms, 
Territorial Identity, Geography 
 

I. INTRODUCTION 
 
„You walk for days among trees and among stones. Rarely 

does the eye light on a thing, and then only when it has recog-
nized that thing as the sign of another thing: a print·in the 
sand indicates the tiger's passage; a marsh announces a vein 
of water; the hibiscus flower, the end of winter.  

All the rest is silent and interchangeable; trees and stones 
are only what they are.“ 

(Italo Calvino, 1974 : 13) 
In this contribution I would like to discuss how 

toponomastics, one of the linguistic disciplines, can be 
connected with identity and the culture. 

Toponomastics is a study which focuses on the 
origin, history and use of proper geographical names. 
Its field of study was till recently researching the 
proper names in a positivistic sense. Its results are 
used especially by history and geography, but we can 
also find the political aspect of creating geographical 
names, especially in renaming places. 

The aim of this contribution is to demonstrate the 
particular and different way to research or to re-learn 
about our land, our living places and so, by extension, 
ourselves, too. 

As the article is called The Landscapes of the Hu-
man, Places and Trees, I will present three parts of 
landscapes – landscapes of trees, landscapes of places 
and the last will be landscapes of human. 
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II. TERMS

„National identity, if we take only the most obvious example, 
would certainly lose a substantial part of its charm, if we got 
rid it of her mysterious tradition of the relevant landscape – 
topography mapped, processed and crowned as homeland.”  

(Schama, 2007 : 14-15) 
What am I connecting in this presentation is the 

territorial identity, which is the term of humanistic 
geography, and the meaning of geographical names.  

To define used terms: 
Place: As a humanistic geography term it is used as 

environment, which is created from humans' everyday 
experience and filled with emotions and meanings 
(Relph, 1976), an area where a human life takes place 
by his everyday experience (Paasi). As a place we can 
name a continent, a state, a town, a village, a quarter, a 
street, a home and others, but we have to bear in mind, 
that none of them, in this sense, has physical bounda-
ries. Of course, all of them are associated not only with 
human experiences, feelings and relations, but also 
with the physical landscape character.  

In the toponomastic sense we can define place as a 
piece of land which has its own proper name with a 
greater or smaller degree of cartographic boundaries, 
like Earth, Europe, Macedonia, Skopje, the Mother 
Therese street, University Saint Cyril and Method etc. 
The names in the onomastic sense have three main 
functions – individualisation, difference and locali-
sation. (Šrámek, 1999 : 11) 

Classical toponomastics distinguishes between 
anoikonyms and oikonyms. Oikonyms are official local 
proper names of settlement places, which you can find 
on maps; anoikonyms are local proper names of non-
settlement places (for example fields, motorways, but 

also folk names of districts). Standardly conceived 
toponomastics is particularly interested in so-called 
hard, or maybe better to say written, data, as data from 
primary sources, history, physical geography, and of 
course linguistics. Although at present in the Czech 
Republic, there are printed publications which are 
tending to connect landscape, space, name of places 
and identity, like “Názvy míst. Paměť, identita, kulturní 
dědictví” (“Name of Places. Memory, identity, cultural 
heritage”) by Jaroslav David and Přemysl Mácha, em-
blematic is, that these authors are from two fields of 
studies/sciences: one is a bohemist and the second is a 
physicist. These authors are interested especially in 
anoikonyms. Their intention is to distinguish between 
“written toponymy” and “lived toponymy”, which is 
actually used in the everyday speech. They say that we 
identify ourselves with the names of places if we are 
using them as unofficial names. And my question is, 
why should the unofficial names be better to show our 
identity that the official ones?  

However, I do not think that in this plan should fig-
ure only the “lived toponymy”, but also the “written 
toponymy”, because there was a day, when the official 
“written toponymy” was living among people. Because 
at the “moment of the use of the name” (Šrámek, 1999 : 
21) there is no difference between “lived” and “written
toponymy”, between anoikonyms and oikonyms. The 
main point of this “moment of name use” is the “firmly 
settled relationship between this name and “its” object” 
(Šrámek, 1999 : 21) and this can be found among users 
of names in various historical times. 

More of these interdisciplinary works arise at the 
impulse from anthropologists and sociologists, who 
have been lately interested in toponymy, mostly in the 
toponymy of exotic nations, as important study mate-
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rial of “everyday social interaction” (Mácha, David, 
2012 : 40). But my question is the same.  

Territorial identity is a kind of emotional relation-
ship to a specific territory or place, and also a kind of 
belonging to a greater complex, consciousness of con-
tinuity of our lives. It depends on space, but also on 
time.  

Identity is then created by the meaning of a place as 
an environment which an individual or a group be-
longs to and where they feel safe. (Chromý 2009). 

 
III. LANDSCAPES OF TREES 

 
„I was really hard thinking about why I am so interested in 

the joiner‘s job. Is the reason, that my surname is Oak‘s?“ 
(one of my friends) 

 
All we know about trees from the time before the 

first coming of the human race, in fact about all flora, is 
taught by paleophytology (paleobotany), which will 
give us an answer to the question which plants in our 
area, on our places really existed. From the research of 
paleophytologists and phytogeographists we can see 
that the imprints of Betulaceae family are the most 
abundant in the Tertiary – from birches it is Betula 
prisca, from the hornbeam it is Carpinus grandis and 
from the alder it is Alnus kefersteini and so on. 

Fagaceae family already has a representative in the 
Late Cretaceous, but richly develops only in Oligocene 
and Miocene. In addition to imprints of various oak 
species (Quercus) in the Czech Republic there are pre-
sent various beeches (Fagus feroniae, Fagus prisca) 
and chestnut Castanea atavia. 

From the Aceraceae family imprints there are 
commonly present representatives of the genus maple 

Acer, in the European Oligocene and Miocene. (Dvořák, 
Růžička, 1966 : 707-708) 

From the beginning of the human civilisation, as we 
know, the trees and specially the forests were cut 
down for many known reasons as need for more space, 
fire, dwelling place etc. When the human became a 
farmer, the felling started to be indispensable and ex-
tensive. This intentional deforestation meant, inter alia, 
that for example “from antiquity, it lead to increasing 
land erosion, which caused permanent deforestation of 
vast areas on the Mediterranean coast (Spain, Dalmatia, 
Greece, Lebanon am.)” (Buchar, 1983 : 132)  

The deforestation of the middle of Europe did not 
develop rapidly, it was carried out rather gradually. 
From the 3rd century AD the climate began to dry and 
the people expanded to the territory of forests at the 
feet of higher mountains. (Buchar, 1983 : 132) 

The deforestation of course does not mean only a 
romanticising notion about devastating nature (which 
started in the mid-18th century), but also, and in the 
context of this contribution especially, culturalisation, 
in a broader sense. (Culture in the anthropological 
sense as system of everything that one acquires as a 
member of a society.)  

After this fleeting introduction, we can conclude 
with Simon Schama (Schama, 2007 : 5), that “we can 
hardly name one single nature system, which would 
not have been reshaped by human culture”, thus all the 
nature systems are determined by our culture and our 
aim to culturise. 

Thus, we know what we mean to trees, but what 
about the meaning of trees for us? 

The first moment is, (it can seem a bit materialistic) 
that trees give us the material for building our homes. 
But also in these objects we are projecting ourselves – 
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from the ethnological research we know that some 
trees and some parts of forests were perceived as sa-
cred and some of them as profane.  

“The character of the location in space determines 
the tree (or trees) by its inclusion in the value classifi-
cation of trees or character of the area determined by 
his universal classification endorsing the trees growing 
on it.” (Vařeka, 1994 : 132) 

Trees held a firm place in archaic Indo-European 
religious systems and played an important role in Eu-
ropean pre-christian cults, whose relics somewhere 
survived deep into the modern era. In Russia or the 
Balkans for example, we can find some, already strong-
ly transformed, pagan anachronisms in the form of 
worship of trees even in the beginning of the 20th cen-
tury. 

The tree can take over the symbolism of the place 
where used to be a church, or on the contrary the so-
called “holly” trees can give value to the place where 
they grow. The wood from the holly trees was not al-
lowed to be used as building material for secular build-
ings, only for sacred buildings. And on the other hand, 
there are so-called “unclean” trees, wood of which is 
not right to build our homes from, the trees which 
grow up on the so-called evil places but they can be 
defined also by condemnable human activity like crime, 
suicide or other missfortunes. (Vařeka, 1994 : 133) 

Trees by forest roads, and especially crossroads, 
belonged among “impure” trees – affected by super-
natural powers. (Vařeka, 1994 : 127) 

A nice example of sanctification or demonization of 
some species of trees or bushes is the lime, which is 
considered to be a Mother Mary's tree in Poland 
(Vařeka 133), or the black elder, which was recognised 
for its healing effects in northern and western Poland. 

In the south of the country, on the other hand, it was 
considered to be a dwelling place of the Devil and dis-
eases. In Scandinavia it was associated with a dwelling 
place of a good supernatural being protecting homes. 
In Germany as well as France it was believed to pos-
sess harmful powers. (Vařeka, 1994 : 133) 

Revelation of the saints, especially Virgin Mary, in 
the tree tops is also common. 

The fact that tree myths really last and help to 
shape the countryside can be seen in the following ex-
amples: Shama describes a situation of an old ash tree 
in El Escorial near Madrid, where Virgin Mary reveals 
to a retired women cleaner every first Saturday of each 
month, to the local mayor's annoyance. Behind the tree, 
there stands a monastery and Phillip the First's palace, 
but behind the palace and the ash tree we can find the 
whole centuries of associations, cherished above all by 
Franciscans and Jesuits, about the revelations of Virgin 
Mary in the treetop. The sprouting of the tree's leaves 
heralds the Resurrection. And behind this tradition, we 
can find even older Pagan myths describing old and 
hollow trees as burial sites of gods murdered on the 
branches and imprisoned in the bark, where they 
await a new cycle of life. (Schama, 2007 : 15-16) 

Or there is an example from a nearer part of 
the world: In the Czech Republic, there were several 
so called Žižka's oaks (Žižka, an ancient Czech military 
leader was either born there or he used to live 
there, etc). 

One of them was a pain in the neck for the Catholics, 
who didn't like the sacralisation of the oak, so they 
decided to burn the tree and build a St. John the Bap-
tist's monastery in its place. But people continued go-
ing to the remains of the tree, and took its parts as tal-
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ismans. And this all was far in the past-pagan era. 
(Husitský bedekr, 2015 : online) 

The tree in general was a symbol of the Christian 
faith: the tree of life and death, as we can see it on 
contless frescoes, or the dry Old-Testament tree 
against the thriving New-Testament tree. But the tree 
definitely played a role as a symbol in many pagan 
faiths, as we can see from the example of the oak, 
which was the symbol of the God Perun (and others) 
and which was a reminder of the circle of life, birth and 
death. People also often prayed for rain, harvest, fertil-
ity, etc. under trees. (Risteski, Vražinovski, 1998 :144) 

Back to the toponomastics, in the Czech Republic 
what I call tree geographical names are the second 
most frequent names of places (after what I call own-
ers geographical names), which means that trees were 
really significant for our recognising the landscape. 

To sum it up: We are giving the meaning to trees 
and consequently to places, or we are giving the mean-
ing to places and consequently to trees. 

 
IV. LANDSCAPES OF PLACES 

 
It is the human feature that we have to name each 

place we know. Even if we do not identify some place 
or space, we call it somehow – for example terra in-
cognita, hic sunt leones, hic sunt dracones. So, we are 
identifying the places by names or categories. Topo-
nyms, as Mácha and David write, are “the key forma-
tive elements of the cultural landscape. Naming is 
culturalisation and appropriation, controling and shap-
ing, settling and alienation, inclusion and exclusion”. 
(Mácha, David, 2012 : 44) 

There are two important moments which we have 
to have in mind if we are speaking about place names: 
The moment of creation of the name, which contains 
the fact that the creator of the name knows what, why 
and how he is naming, and the moment of using the 
name, firmly settled relationship between this name 
and „its“ object and all the etymology is weakened, as I 
mentioned before. (Šrámek, 1999 : 21) 

We can see it on the examples from the originally 
ironic or ridiculous Czech place names, as Hnidousy 
(from hnida “nit”), Hrdlořezy (to cut neck, jeery for the 
ruffian people), Kozojedy (to eat goats), Chvistonosy 
(to whistle with nose, or in other meaning to have 
loose stools) and others. These meanings are well re-
searched, because of its ridiculousness. But in these 
days there is no one, who would be offended by the 
name of his living place, because the etymology is a 
loss of awareness, because of the moment of using the 
name.  

 
V. LANDSCAPES OF HUMAN 

 
“The aesthetic as well as the value of the countryside have 

started to change before our eyes. At the same time, the feeling 
of identity is connected with the countryside, the countryside 
tells us where we are at home, and by that, it answers the 
question ‘who we are’.” 

(Cílek, 2004 : 52) 
 
A few approaches to study of the human in the 

countryside were presented above. But what about so 
called “countryside of man”? A classical approach is 
the countryside as an interpreted text, where the read-
er is not only the human, but every single part of the 
countryside, which, by existing, does three things: it 
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helps to shape the countryside physically, registers – 
reads it, and reshapes it. (Sádlo, 1994 : 48) 

But back to the toponymy: What toponymy can tell 
us is for all our history, it has been able to encourage 
our identity. Because the toponymy has two main 
sources, namely philology and history, and because it 
depends on by human named places, the first goal is to 
identify the structure of settlement of landscape. As 
Beneš and Brůna wrote, “the human prehistoric, medi-
eval and modern settlements formed the most com-
plex substructures of landscape space”. (Beneš, Brůna, 
1994 : 40) 

The geographical names can show us for example 
signs of German colonisation in the Czech area. Thus, 
place names also have a political meaning for us. At 
present we can see it in the case of Mt. McKinley, 
which is being renamed to Denali, the former Athabas-
kan name.  

But this is not all. If we are the culturalizing (as 
shown previously) and naming entities, we give the 
identity to places, to landscape, and on the contrary 
places and landscape give it to us. 

Now comes the time to connect territorial identity, 
which is a humanistic geography term, with geograp-
hical names.  

A plain example, how geographical names and 
identity are connected, is the case of the late 19th cen-
tury, when because lack of jobs in the Czech lands, 
Czechs and Moravians used to go to America, especial-
ly Texas. Among others they founded villages with the 
names, where they came from, as Vsetín, Kázničov, 
Hostyn, Praha, Velehrad, Rožnov, Bílá Hora a Nový 
Tábor. And it was of course intentional. For example 
Polansky brothers bought a piece of land about 20 
miles from Faytteville in Burleson district and founded 

Texasian Frenstat, despite the fact that it was just the 
desperate economical situation in „the home 
Frenštát“ that forced them to leave and settle in Texas. 
(Eckertová, 2004 : 94) 

This could not have happened accidentally; the 
name of the place bound the Texas Czechs and Moravi-
ans and reminded them of their home. Thus, the name 
of place is an important sign of the territorial identity. 

And back to the beginning of this contribution. 
What do landscapes of trees mean to us, the human 
race?  

And that is the point – if we are interested in such 
ridiculous names as Hnidousy and Hrdlořezy and we 
can identify some of the original territorial identity of 
people who lived there, if we are interested in the non-
settlement lived names of places and we can speak 
about people's identification to them, if we know really 
a lot about the geographical placement of trees, about 
our perception of the meaning of trees, why are we not 
interested in territorial identity of people who gave 
them names like Buková “beechy”, Olešná “aldery”, 
Březinka “little birch”, Hlohov “Crataegus town”, Jev-
any “pussy willow town” and others? Is it too little ri-
diculous, too little exotic for us to deal with it?  

And in the end one little story, which happened to 
me. I was going by the taxi to the centre and the only 
information about me, which I said to the taxi driver, 
was that I am from the Czech Republic. And the taxi 
driver begun telling, that when he had been there and 
in Slovakia the one thing, which surprised him the 
most, was, that in the Czechoslovakia there are many 
similar names of villages and towns – as for example 
Vrbjani and Vrben (which are originally from the name 
of tree vrba “willow”). As rhetorical question he asked: 
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How is it possible? And till today he often he searches 
map and looks for the corresponding place names. But 
he has not got any hint, that I am interested in such a 
thing. – Isn’t it also evidence, that the names of places 
are creating our understanding ourselves, our identity? 

„However the city may really be, beneath this thick coating 
of signs, whatever it may contain or conceal, you leave Tamara 
without having discovered it.  

Outside, the land stretches, empty, to the horizon; the sky 
opens, with speeding clouds. In the shape that chance and 
wind give the clouds, you are already intent on recognizing 
figures: a sailing ship, a hand, an elephant.  

(Italo Calvino, 1974 : 14) 
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Abstract: This paper’s aim is to study the influence which 
various regional building characteristics, in the broader 
frame of the profane vernacular architectural heritage, 
had over the shaping of identity in a specific context of 
Macedonian history: starting from the intellectual renai-
ssance movements of the XIX century as its foundation, 
through the evolution of Macedonian architecture du-
ring the modernist period and post-modernism, up to 
current times. The values of traditional vernacular 
architecture (anthropometrics of space; use of locally 
available material and technique; unpretentious 
relationship with the neighbouring environment based 
on views, sunlight and aeration) represent a corner-sto-
ne for the contemporary architectural and urban con-
cepts, as well as for the creation of a new, contemporary 
regional building “style”. Thus, it is possible to recreate 
the architectural vocabulary through its relation with 
the environment (contextualism), the application of his-
torical associations (allusionism), as well as the use of 
certain symbols in the architectural decoration (orna-
mentalism), while maintaining a continuous respect to-

wards the spirit of the location, genius loci, as one of the 
key and most important cultural identifiers. 
Клучни зборови: идентитет, архитектура, Скопје, ре-
гионализам, интернационален стил, пост-модерна 

 
I.   ВОВЕД 

 
Архитектурата, како спој на естетското и утили-

тарното, отсекогаш била одраз на општеството и 
неговите социјални, економски и политички при-
лики. Како производ на современите случувања, 
нејзина основна одредница е актуелноста; истов-
ремено, таа се темели врз вековна градителска 
традиција, а воедно е условена од мноштво одре-
дувачки чинители: локалните климатски услови, 
расположивиот материјал за градба, како и дос-
тапните градителски техники, искуство и експер-
тиза. Така, основната единица на профаното гра-
дителство – куќата била обликувана поаѓајќи од 
разни одредници во процесот на проектирање: во 
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зависност од климата, разликуваме отворена нис-
ка куќа чардаклија во низините и котлините нас-
проти затворен тип на висока куќа – кула во 

посуровите планински места; во зависност од ло-
кално достапниот градежен материјал суштински 
се менува и конструктивниот систем – над призем-
ните партии редовно изведени во кршен камен 
следуваат еден или повеќе катови од лесна бон-
дручна конструкција чија исполна варира од не-
печена тула онаму каде што на градителите им 
била достапна квалитетна земја, до плетер од 
прачки и кал или дрвени штици онаму каде што 
била подостапна квалитетна дрвена граѓа. 

Што се однесува до архитектонскиот обликовен 
вокабулар, за некои региони и етнички заедници е 
карактеристично симетрично обликување на ос-
новите и фасадите (Крушево, Кратово, како и мус-
лиманската слободностоечка куќа од Тетово, Гос-
тивар, Дебар), додека во други куќата органски се 
развива на слободната парцела, прилагодувајќи се 
на нејзината форма, условите и падот на теренот, 
истовремено овозможувајќи осончување и најдоб-
ри визури кон околината, а сепак во добросо-
седски релации со соседните куќи (Охрид, Велес, 
односно христијанската градска куќа воопшто). 
Регионални карактеристики постојат и во прос-
торниот распоред, пластичното обликување, трет-
манот на орнаментот, па дури и колористичкиот 
третман на фасадните платна: додека во најго-
лемиот дел од Македонија куќите се предоми-
нантно бели (независно дали станува збор за 
градска или рурална средина), за некои области е 
специфична употребата на одреден тоналитет, 
како на пример жолта во Тетово, сина во Тетово и 

Крушево, односно зелена боја во Струмица (Нами-
чев и Намичева, 2014: 179). 

Имајќи ги предвид сите овие одредувачки фак-
тори, може да се зборува за појава на регионализам, 
односно регионални специфики во вернакулар-
ното градителство чија разновидност придонела 
кон оформување на одредени т.н. локални архи-
тектонски школи. Овие школи врвот на својот 
развој ќе го достигнат во втората половина на XIX 
век. Тоа е всушност клучен историски период кога 
процесот на оформување на „генеалогијата на 
нациите“ ширум цела Европа е најинтензивен 
(Tamm, 2008: 503). Истиот процес може да се прос-
леди и на Балканот, каде за сметка на Отоманската 
империја која постепено го губи најголемиот дел 
од своите европски територии, се формираат 
независни млади држави. Иако Македонија фор-
мално ќе остане во рамките на империјата сé до 
Балканските војни, на нејзината територија се 
евидентни значајни социјални, економски и кул-
турни промени кои ќе доведат до она што денес го 
нарекуваме преродбенски период. За преродбенс-
киот период е карактеристично значително еко-
номско зајакнување на градското население, про-
излезено од новоздобиените економски и верски 
слободи. Имено, со објавувањето на Ѓулханскиот 
хатишериф во 1839 година, документ кој ја уки-
нува дотогашната поделба на населението во им-
перијата на категории со стриктно дефинирани 
права и обврски, до крајот на истиот – XIX – век 
христијанското градско население неколкукратно 
ќе ја зголеми бројноста, особено во Битола (од 
8000 на 40000 жители), Охрид (од 3000 на 11000 
жители), Велес (од 5000 на 20000 жители), Скопје 
(од 15000 на 32000 жители) и т.н. (Намичев и 
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Намичева, 2013: 78). Економскиот просперитет на 
локалното градско население директно ќе придо-
несе кон формирање на интелектуална маса про-
излезена од македонското граѓанство, школувана 
најчесто во балканските, а неретко и европските 
престолнини. Овој суштински развој на општес-
твото неизбежно ќе резултира во ренесанса на 
урбаниот развој, како во однос на сé позачестената 
градба на сакрални објекти во урбаните и рурал-
ните средини, така и во однос на масовната из-
градба на градските станбени маала проследена со 
еволуција на архитектонскиот регионален израз. 
Регионализмот во рамките на пошироката бал-
канска архитектонска традиција ќе доведе до 
дефинирање на т.н. национална архитектура1 ка-
ко еден од основните одредувачки феномени на 
културната меморија и идентитетот во заедницата. 

 
II.   КУЛТУРНАТА МЕМОРИЈА И ИДЕНТИТЕТОТ 

 
Што означува поимот „културна меморија“? Ass-

mann предлага типолошка поделба на колектив-
ната меморија на четири суб-категории: матери-
јална, миметичка, комуникативна и културна ме-
морија, базирана врз пишани и материјални носи-
тели на информации (Tamm, 2008: 500). Според 
тоа, културната меморија е дел од колективната, 
во смисол дека е споделена од одредена група на 
луѓе, на кои пак таа им пренесува колективен 
културен идентитет. Врската помеѓу времето, 
идентитетот и меморијата е евидентна на сите три 
нивоа: лично, социјално и културно (Assmann, 
2008: 110). Културната меморија ни помага да го 
разбереме формирањето на националниот иден-
титет и улогата на репрезентации од минатото во 

истиот, односно претставува континуиран процес 
на оформување на идентитетот преку реконс-
трукција на неговото минато. Во таа насока, 
Lowenthal претполага дека минатото постои едно-
времено како индивидуален и колективен конст-
рукт, со тоа што заедничките вредности и ис-
куства се значајни во рамките на една културна 
група. Според тоа, групниот идентитет (на еден 
народ и општество) е блиску поврзан со формата и 
историјата на одредена локација, со што се создава 
и негува духот на местото – genius loci. Со други 
зборови, карактерот на една урбана средина е 
резултат на векови континуиран раст: урбаниот 
пејсаж е палимпсест, каде последователните слое-
ви не ги бришат сите траги од нивните прет-
ходници; во него не смее да има остра транзиција, 
ниту прекин во континуираната еволуција на ар-
хитектурата и урбаниот развој на градското ткиво 
(Jiven and Larkham, 2003: 72). 

Меѓутоа, тој еволутивен прекин тесно поврзан 
со актуелните општествено-политички прилики 
во овој регион досега се случил во неколку нав-
рати: првин на преодот од феудално во капи-
талистичко општествено уредување, кога под вли-
јание на западноевропскиот академизам на Балка-
нот и во Македонија се создал т.н. еклектичен 
стил кој со одредени трансформации се приме-
нувал на крајот на XIX и почетокот на XX век, 
особено при обликувањето на јавните објекти 
(Намичев и Намичева, 2013: 80); потоа со 
доминацијата на модерната и интернационалниот 
пуристички и структурален стил особено во пово-
ениот период; понатаму преку бруталистичкиот 
пристап кон сировите материјали и изложените 
конструктивни елементи кој ќе го дефинира 
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развојот на пост-модерната архитектура во пост-
земјотресно Скопје; па сé до денешен ден, кога сме 
сведоци на еден нов квантен скок во архитек-
турата и навраќање на еклектичен историцис-
тички архитектонски јазик ставен во функција на 
(до)оформувањето на националниот идентитет. 

Дали и колку имало влијание традиционалното 
профано градителско искуство врз сите овие 
последователни доминантни архитектонски прав-
ци и која може да биде неговата улога во иднина? 

III. ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГИОНАЛИЗМОТ 
ВРЗ СОВРЕМЕНАТА АРХИТЕКТУРА

Влијанието на изграденото наследство од ми-
натите епохи и цивилизации е евидентно во архи-
тектурата во Македонија веќе во периодот помеѓу 
двете светски војни. Во потрага по автентичен 
архитектонски израз наменет за монументалните 
јавни објекти кои ќе се градат по распадот на 
Отоманската империја, особено во Скопје, некои 
архитекти во донекаде романтичарски манир ќе се 
свртат кон богатиот фонд на споменици од визан-
тискиот период, во духот на официјалните тен-
денции за примена на т.н. „српско-византис-
ки“ стил (Грчев, 2003: 261-262). Најеклатантен 
пример за ова стилско навраќање на средно-
вековието претставува старата Железничка ста-
ница во Скопје (1937–1940 г.) од Велимир Н. 
Гавриловиќ, архитект на државната железница 
(Константиновски, 2001: 37), за жал во најголем 
дел срушена во скопскиот земјотрес од јули 1963 
година (сл. 1).  

Сл. 1 Старата железничка станица во Скопје  
(1937–1940 г.), архитект Велимир Н. Гавриловиќ. 

Состојба пред 1963 г. Извор: 
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1036423>. 

Расчленувањето на корпусот на издолжената 
градба на средишно тело со две бочни крила 
(еквивалент на бочни кули); поделбата на фасади-
те по вертикала на издолжени хоризонтални лен-
ти со различна обработка и обликување; појавата 
на доминантен отворен трем во средишниот 
корпус и бифорални прозорци кај бочните крила: 
сите овие белези на архитектурата недвојбено ни 
говорат за директно пресликување на доцновизан-
тиските т.н. портик-фасади, карактеристична 
типологија од која географски најблизок и нај-
репрезентативен пример претставува западната 
фасада од егзонартексот (Григориевата припрата) 
на охридската катедрала Св. Софија (сл. 2) од 
почетокот на XIV век, чија архитектура е 
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„прераскажана“ со една модерна, пречистена, суп-
тилна естетика. 

 

 
Сл. 2 Егзонартекс на катедралната црква Св. Софија  

во Охрид, западна фасада (ран XIV век).  
Извор: Архив на ЗЗСК и Музеј – Охрид.  

 
Познато е дека модерната, односно т.н. интерна-

ционален стил се создава како реакција на истори-
цистичките стилови и академизмот карактерис-
тични за претходните столетија и нивната предо-
минантна орнаменталност, а во потрага по една 
нова, современа архитектура со нагласена струк-
тура и тектоника (Foster, 2013: 83), под евидентно 
силно влијание на конструктивизмот со неговите 
идеи за исклучителна рационалност на конструк-
тивните системи. Она што му дава специфичен 
белег на интернационалниот стил е „отфрлањето 
на секоја априорна естетика и вербата во единс-
твото на формата и функцијата“ (Константинов-
ски, 2001: 122). Меѓутоа, кон средината на XX век 
врвните мајстори на модерниот израз самите ја 
напуштаат доктрината на интернационалниот у-
ниверзален архитектонски функционализам, нав-
лезен веќе во маниризам на безлична и неодре-
дена архитектура, и во своите теоретски истра-

жувања ќе се залагаат за континуитет во архитек-
тонскиот развој и поврзаност и произлезеност на 
архитектурата од локалните услови и културна и 
цивилизациска заднина. Така, Walter Gropius ќе 
изјави дека „интернационалниот стил не е стил, 
бидејќи неговата цел е токму обратна, а тоа е 
барањето на регионален, домашен израз, што 
потекнува од животната средина, климата, ам-
биентот и народните обичаи“ (Gropius, 1961: 92). 
Слични гледишта во поодминатата фаза од својата 
кариера ќе има и Le Corbusier, според кој совре-
мениот проектантски процес треба да се заснова 
на „аналитичко набљудување во корелација со ен-
виронменталните услови, така што новите реше-
нија би можеле да станат поискрени и јасни како 
народните… на таков начин ќе го премостите 
временскиот распон и на интелегентен начин ќе 
станете дете на својата татковина, член на 
заедницата одредена со историја, клима и сл. ос-
танувајќи граѓанин на светот, што сé повеќе 
станува заедничка судбина на сите смртници на 
Земјава“ (Grabrijan i Neidhard, 1957: 7). Според тоа, 
евидентно е настојувањето за повторно воспос-
тавување на архитектонско- урбанистички иден-
титет наспроти безличноста на интернационал-
ниот стил, односно „чувството дека сте некој и 
дека живеете некаде“, како што е формулирано од 
страна на младиот англиски архитект Peter Smith-
son, член на Team 10 (Токарев, 2009: 80). 

Наведените настојувања ќе ги пропагира, а во 
своето творештво доследно и реализира амери-
канскиот архитект Frank Lloyd Wright, кој спрове-
дувајќи ја органската теорија во архитектурата2 
всушност никогаш и нема целосно да потпадне 
под влијание на интернационалниот стил. 
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Во Македонија и на Балканот, со одредено за-
доцнување, пристигаат истите теорисики струи и 
движења. Се поставува дилемата како да се долови 
чувството за националното, што редовно се повр-
зува со минатото, а да се задоволат современите 
норми на живеење. Георги Константиновски смета 
дека додека слепото подржување на народната 
архитектура неминовно би водело кон анахрони-
зам, настојувањето, пак, за компромис помеѓу 
националната и современата архитектура неиз-
бежно води кон еклектична творба. Еклектиката, 
иако е дефинирана како „присвојување на еле-
менти од други системи“ е постојано присутна, 
речиси во сите развојни фази на историските 
стилови во архитектурата. Според тоа, таа е при-
родна и неизбежна, но главното прашање кое се 
поставува е во колкава мера ќе биде тоа „прис-
војување“ (Константиновски, 2001: 123)? 

По Втората Светска Војна и воспоставувањето 
на новото државно уредување проследено со ма-
совна изградба на градовите, се појавуваат првите 
обиди за „толкување“ на градителското наследс-
тво во рамките на современиот дискурс на модер-
ната, а во функција на градењето на националниот 
идентитет. Најдобар пример на модерна архитек-
тура инспирирана од и базирана на трансформи-
рано вернакуларно наследство претставува стан-
бената зграда во Охрид (сл. 3) на архитект Сотир 
Томовски (1947 г.), на чии издолжени бочни фаса-
ди, во одреден ритам, умешно се интерполирани 
стилизирани интерпретации на куќата на семејс-
твото Каневче, односно познатата охридска градс-
ка куќа – печурка, подигната во XIX век (сл. 4). 

Сл. 3 Западна бочна фасада на станбената зграда  
во Охрид (1947 г.), архитект Сотир Томовски.  

Извор: авторот. 

Сл. 4 Куќата на семејството Каневче (куќа-печурка), 
Охрид, традиционална градска архитектура, XIX век. 

Извор: авторот. 
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Врските со архитектонската традиција сé повеќе 
ќе ги бара следната генерација архитекти, творци 
на она што денес го нарекуваме пост-модернизам. 
Според теоретичарот на пост-модерната, Robert 
Venturi, современата архитектура повеќе не е по-
врзана со општеството и историјата токму поради 
нејзината врска со една модерност која по својата 
природа е апстрактна и амнезична (Foster, 2013: 
22). Понатаму, тој нагласува дека модерниот ди-
зајн има недостаток од „вклученост и референт-
ност“ – вклученост на популарниот вкус и рефе-
рентност со архитектонската традиција – дефект 
кој, пред сé, произлегува од неговото отфрлање на 
орнаменталниот „симболизам“ за сметка на фор-
малниот „експресионизам“ (Venturi et al, 1972: 101). 
Кај пост-модерната архитектура настанува речиси 
атрофија на тектониката (Foster, 2013: 185); струк-
турата е подредена на сценографијата: „повеќето 
архитекти не ги интересира просторот, туку об-
вивката, површината“ (Serra, 1994: 163).  

Анализирајќи ги, по одредена временска дис-
танца, основните начела на социјална еднаквост, 
конструктивна искреност и доследна функцио-
налност врз кои се базира интернационалниот 
стил, а инспириран од славната парола на еден од 
основачите на модерната - Adolf Loos: “Less is more” 
од 1908 година, современиот архитект Rem Kool-
haas ќе изјави дека „минимализмот е ултима-
тивниот орнамент, фарисејски криминал, совре-
мен барок. Минималното всушност е преоблечено 
максимално. Не означува убавина, туку вина“ (Kool-
haas, 2004: 170). 

И на Балканот и во Македонија пост-модерната 
архитектура е воглавно ориентирана кон плас-
тично обликување на волумените, доследна упот-

реба на суровите материјали и доминантна посве-
теност на надворешната обвивка на градбата. По 
интензивната пост-земјотресна обнова на Скопје, 
со бројни изградени примери од за неа карак-
теристичниот брутализам, во Македонија посте-
пено созреваат условите за појава и развој на 
современа архитектура со регионални обележја. 

Поттик во таа насока претставува Основното 
училиште „Јован Хајнрих Песталоци“ (1967 г.) во 
Скопје, дело на швајцарскиот архитект Alfred Roth, 
близок соработник на Le Corbusier. Кај овој прв 
јавен објект изграден по земјотресот, во натур-
бетон и со примена на асеизмички принципи на 
градба, евидентно е присуството на просторно-
волуменски расчленувања и еркерни испуштања 
под влијание на традиционалната профана архи-
тектура (Токарев, 2014: 45) (сл. 5). 

 

 
Сл. 5 Основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“, 

Скопје (1967 г.), архитект Alfred Roth.  
Извор: <http://okno.mk/node/33935>.  

 
Под влијание на овие нови струи во архитек-

турата, како светските реномирани припадници 
на интернационалниот стил, така и некои негови 
локални следбеници ќе направат дијаметрален 
пресврт во своето подоцнежно творештво. Така на 
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пример, Славко Брезовски, доајен на македонската 
модерна и автор на мноштво објекти обликувани 
според нејзините начела: јасна конструкција, 
нераскинлива врска на формата и функцијата, 
чиста архитектура; кон крајот на својата плодна 
кариера ќе го проектира хотелот Неда во Галич-
ник (1976–1980 г.), директно инспириран од на-
родната архитектура од реканското подрачје и 
нејзините препознатливи обележја (сл. 6). 

Сл. 6 Хотел Неда, Галичник (1976–1980 г.), архитект 
Славко Брезовски. Извор: авторот. 

Понатаму, типичен пример на регионализам во 
пост-модерната, проектиран преку креативниот 
процес на аналогија, претставува Народната и 
Универзитетска Библиотека (НУБ) „Св. Климент 
Охридски“ во Скопје на Петар Муличковски (1971 
г.), кој со овој проект отвора ново поглавје на 
креативно транспонирање на фолклорното гради-
телско наследство и неговите архитектонски ка-
рактеристики кај јавните монументални градби. 
Во структурата на овој објект јасно се видливи 
традиционалните тремови и чардаци, форма пре- 

земена од вернакуларната архитектура (сл. 7), 
додека впечатокот за креативно интерпретирање 
на вернакуларното градителско искуство се надо-
полнува со фасадните декоративни префабри-
кувани елементи, директно инспирирани од гео-
метриските мотиви од македонското народно 
текстилно творештво, односно од неговата вез-
бена орнаментика. 

Сл. 7 Народна и Универзитетска библиотека 
 „Св. Климент Охридски“, Скопје (1971 г.),  

архитект Петар Муличковски. Извор: авторот. 

Во иста насока се развива и Хотел „Десарет“ во с. 
Пештани (1971–1973 г.) на Пантелеј Митков, чија 
просторна и функционална расчленетост (главен 
хотелско–ресторански корпус и индивидуални ви-
ли распоредени долж езерскиот брег) произлегува 
од една геометризирана интерпретација на селска 
населба од раштркан тип, додека архитектонскиот 
јазик, употребените материјали (дрво, тула, меди-
теран ќерамиди за препокривање) и колорис-
тичкиот третман се темелат на локалната верна-
куларна градба. Инкорпорираните ахитектонски 
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елементи повторно, како и кај објектот на НУБ „Св. 
Климент Охридски“, се базираат на принципот на 
креативна аналогија (сл. 8). 

 

 
Сл. 8 Хотел „Десарет“, с. Пештани (1971–1973 г.), 

архитект Пантелеј Митков. Извор: авторот. 
 
Современа интерпретација на една карактерис-

тична традиционална урбана матрица – чаршијата 
како традиционален трговски нуклеус – претста-
вува Градскиот трговски центар (ГТЦ) во Скопје 
(1973 г.), конкурсен проект на архитектот Живко 
Поповски и соработниците. Типологијата на објек-
тот; отвореноста кон градот, односно околината 
преку воспоставување на визури кон и од објектот; 
пермеабилноста на градбата од повеќе правци на 
движење и видови на сообраќај; расчленувањето 
на волумените на современо интерпретирани „со-
каци“ и „дуќани“; еркерните испуштања; скелет-
ниот лесен конструктивен систем изведен во 
современ материјал – челик: сите овие каракте-
ристики на проектот ни зборуваат за еден инвен- 
 

тивен, современ начин на прераскажување на доб-
ро познатите урбани форми карактеристични за 
нашето регионално градителско наследство (сл. 9). 

 

 
Сл. 9 Градски трговски центар (ГТЦ), Скопје (1973 г.), 

архитект Живко Поповски и соработниците.  
Извор: http://think.mk/pregled/kako-izgledal-gtc-vo-

skopje-vo-1954-godina. 
 
Секако, трансформацијата на наследените фор-

ми понекогаш може да граничи со мимикрија, 
каков што е случајот со Хотел Белград во Струга, 
Хотел Бисер во с. Калишта (1970–1974 г.) на 
архитектот Тодор Паскали, Управната зграда на 
Фершпед во Велес (1978 г.) на Братислав Кор-
женски, Стоковната куќа Мост (1977 г.) во Скопје, 
дело на Тихомир Арсовски, односно Домот на 
занаетчиите (1991–1992 г.) на архитектите Јован 
Стефановски – Жан и Лилјана Кик. Спротивс-
тавувајќи се на бесмисленото копирање на фолк-
лорните форми, Le Corbusier ќе изјави дека „пос-
тои и една друга метода, метода на континуитет,  
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континуитет на духот и еволуцијата, подразби-
рајќи и револуции кои го одбележуваат патот“ 
(Grabrijan i Neidhard, 1957: 7). 

Можеби најкреативна транспозиција на тради-
ционална архитектура претставува објектот на 
Македонската Академија на Науките и Уметнос-
тите (МАНУ) на архитектот Борис Чипан (1976 г.), 
објект кој следната 1977 година на авторот ќе му 
ја донесе прочуената југословенска награда „Бор-
ба“ за архитектура (Константиновски, 2001: 232). 

Сл. 10 Македонска Академија на Науките и Уметностите 
(МАНУ), Скопје (1976 г.), архитект Борис Чипан.  

Извор: <http://architectuul.com/architecture/macedonian-
academy-of-sciences-and-arts>. 

Спротивставувајќи се на споменатите тенден-
ции за имитирање на фолклорното градителско 
наследство со директно пресликување на неговите 
традиционални форми, волумени, соодноси и ко-
лористички третман, објектот на МАНУ ги над- 

минува дотогаш веќе вообичаените атрибути на 
пост-модерниот регионализам како што се фасад-
на обработка инспирирана од фолклорните орна-
менти или доминантна употреба на дрвени облоги 
во ентериерите, за сметка на едно целосно обли-
кување и расчленување на зградата со помош на 
модерни силно исфрлени еркери, чардаци, двови-
сински простори и денивелации, ритам и мерка во 
духот на вернакуларното градителство, но дефи-
нитивно испишани со помош на современ архи-
тектонски јазик и преку употреба на современи 
материјали: армиран бетон, стакло, челик (сл. 10).  

Кај објектот на МАНУ, архитектот го применил 
принципот на асоцијација, односно мисловно по-
врзување на вредностите на новата архитектура 
со традиционалната, такашто се создава чувство 
на регионална припадност кое не е видливо на прв 
поглед, без подлабоко аналитичко набљудување 
на применетите архитектонски елементи и средс-
тва (Токарев, 2009: 94). 

Слична способност во проектирањето покажу-
ваат архитектите Павел Балабанов при конципи-
рањето на просторната структура на Основното 
училиште „Св. Климент Охридски“ (1980 г.) во Ох-
рид, односно Михаил Токарев со Конаците на ан-
самблот Петнаесет Тивериополски свештенома-
ченици (1983–1988 г.) во Струмица. 

IV. ЗАВРШНИ РАЗГЛЕДУВАЊА

Евидентно е дека односот на архитектурата кон 
традицијата во текот на XX век се менувал и е 
различен од земја до земја и од автор до автор. Врз 
основа на тоа драгоцено искуство, би можеле да се 
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систематизираат постапките и методите со чија 
помош во иднина би можело да се придонесе за 
урбан континуитет, а воедно и за создавање на 
современ архитектонски идентитет произлезен од 
регионалната основа. Несомнено, во денешната 
ера на глобализација и брз и динамичен животен 
стил непосредно проникнат од обележјата на 
високо технократско општество, архитектурата се 
бори да одговори на сé поголемиот број предиз-
вици, како и да оформи соодветна подлога за 
еволуција на регионализмот во градителските 
постапки, а со тоа истовремено да обезбеди темел 
за индивидуалниот, урбаниот и, во крајна инс-
танца, националниот идентитет. 

Ако модерната архитектура беше „интернацио-
нален стил“, тогаш неомодерната архитектура мо-
же да се смета за „глобален стил“ (Foster, 2013: 57) 
и, како и самата втора модерна на која и служи, 
често ги надминува националните граници. Во 
исто време, овој современ дизајн сéуште се оправ-
дува со локален призвук, како и одреден призвук 
од минатото. Така, често локалната референца се 
појавува во глобалната архитектура како сувенир 
на старата култура, по нешто далечна експресија, 
митски симбол (Foster, 2013: 92). Одговор на овој 
проблематичен аспект на глобалниот стил може 
да се бара во т.н. „критички регионализам“ пред-
ложен од Kenneth Frampton како отпор на оваа 
наша универзална цивилизација (Foster, 2013: 93).  

Кои се поуките од разгледаните архитектонски 
дела за современата локална архитектура и нејзи-
ниот развој во иднина?  

Од една страна, преку рафинирана употреба на 
традиционалните материјали (камен, дрво, тула) 
современата архитектура се поврзува со специ-

фичниот контекст и наследство, додека преку 
софистицирано инженерство нејзиниот дизајн се 
асоцира со напредната технологија на денешното 
општество (Foster, 2013: 80). Токму на овие два 
постулата се темели можниот иден архитектонски 
вокабулар со кој ќе се избегне денес навидум 
неизбежната глобализација, а со тоа и обезличу-
вање на архитектонскиот израз. Современата 
архитектура се наоѓа на средина помеѓу локалното 
и глобалното без да потпадне на конзерваторс-
ките тенденции на првото, ниту на капиталистич-
киот рационализам на второто во свет на банален 
космополитанизам. Потребно е да се помири 
архитектурата со контекстот (како природен, така 
и артифициелен – изграден) без да го засени како 
инстант – симбол или туристичка атракција. Ис-
товремено, архитектурата треба да се поврзе со 
современата технологија и медиуми без да се 
претвори во медиумска обвивка, она што Norman 
Foster го нарекува „пејсаж на податоци“ (Foster, 
2013: 34). 

Михаил Токарев посочува две етапи во стручно-
научната постапка за поврзување на новата и 
традиционалната архитектура. Првата етапа под-
разбира неопходно откривање на поуките од тра-
диционалното градителство, како драгоцена ла-
бораторија за секој инвентивен творец, врз основа 
на продлабочени научни истражувања на регио-
налното архитектонско наследство. Втората етапа 
подразбира откривање на еминентните врски 
помеѓу нив, кои тој ги класифицира на следниот 
начин: 
- постигнување на целосно функционално и 

обликовно единство помеѓу куќата и приро-
дата (куќата и соседството); 
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- почитување на квалитетните визури, инсо-
лација и аерација, со поставување на објектите 
во амфитатрален ред, односно со помош на 
простудирани поместувања; 

- употреба на бондручен скелетен систем што 
овозможува слободна, флексибилна основа и 
слободен третман на фасадите (контраст на 
полно – празно, светло – темно, изградено – 
неизградено); 

- стремеж кон целосно природна аерација;  
- создавање на антропоморфна и антропоцен-

трична архитектура; 
- примена на модуларно расчленување,3 со што 

се овозможува типизација на градежните еле-
менти, естетско хармонизирање и пропорци-
оналност на архитектонските облици; 

- целосно – интегрално – обликовно единство 
помеѓу надворешниот изглед на објектот и 
неговата внатрешност и т.н. (Токарев, 2009: 
91-92). 

Вредностите на традиционалното градителско 
наследство: човекомерноста на просторот, употре-
бата на локални материјали и техники за градба и 
непретенциозниот однос кон околината – осончу-
вање, визури, аерација – претставуваат темел за 
новите архитектонско – урбанистички концепти, 
како и за создавање на нов, современ регионален 
архитектонски израз. Така, возможно е пресоз-
давање на архитектонскиот јазик преку неговиот 
однос со околината (контекстуализам), употреба 
на историски асоцијации (алузионизам), како и 
одредени симболи во архитектонскиот украс (ор-
наментализам), воедно почитувајќи го духот на 

местото, genius loci, како еден од основните и 
најзначајни културни идентификатори. 

ЗАБЕЛЕШКИ 
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зографски тајфи и поединци (Андреа Дамјанов, Никола 
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ристичен за новоустановената национална архитектура 
на соседните млади независни држави: Србија, Црна Гора, 
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ИДЕНТИТЕТОТ КАКО АРХИТЕКТОНСКИ ПРЕДИЗВИК
НИЗ ДЕЛАТА НА САНТИЈАГО КАЛАТРАВА 

Александар Андовски  
Прв Приватен Универзитет Фон-Скопје, Скопје, Македонија 

Апстракт: Архитектурата како применета уметност, 
претставува дисциплина којашто произведува креа-
тивни и оригинални материјални дела проткаени со 
печат на нејзиниот создавач. Дали градењето на 
идентитетот на архитектот е континуиран процес во 
еден изолиран политичко, социјален и историски 
контекст? Дали тој процес е поврзан со традицијата, 
културата на просторот во којшто твори архитектот, 
или архитектот ги запишува (препишува) своите 
гени на своите изградени објекти? Од овие прашања 
произлегува и целта на ова истражување, коешто ќе 
се фокусира на спрегата „Традиција-индивидуалност 
и идентитетот“. Преку анализа на творештвото на 
современиот шпански архитект Сантијаго Калат-
рава, ќе се обидеме да пронајдеме механизми за де-
шифрирање на можните скриени архитектонски 
идентитетски кодови на архитектот. Целта на ова 
дешифрирање е општа, универзална и ќе служи како 
образец при употребливите анализи на било кое 
архитектонско дело. Оваа општа матрица ќе претс-
таува модел за поедноставно толкување на архитек-
тонските детаљи, скулптуралноста, колоритот, игра-
та со светлото и сенката, свесната или несвесната  

употреба на традиционалната архитектура во изгра 
дените објекти, а во исто време и ќе помогне овие 
параметри полесно да бидат прочитани од оние кои-
што ќе го употребуваат новоизградениот простор. 
Бидејќи, архитектурата цврсто и непосредно е повр-
зана со нејзините корисници.  

Клучни зборови: Идентитет, архитектура, индивидуал-
ност, традиција, Калатрава 

Сл. 1 Сантијаго Калатрава 
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I.   ВОВЕД  

Зошто токму Калатрава, а не друг архитект, го 
предложуваме со цел да ја објасниме спрегата ар-
хитектура-идентитет? Една од поважните причи-
ни е фактот што станува збор за веќе етаблиран, 
комплетен и искусен архитект и инженер, чиишто 
дела се видливи и високо оценети од стручната 
фела и се изградени на сите континенти. Имено, од 
архитект со толкаво портфолио, се очекува да има 
изграден свој сопствен идентитет. Тој докажан и 
проверен идентитет не само што помага да го пре-
познаеме Калатрава помеѓу останатите, туку овоз-
можува авторот да биде ангажиран како докажан 
професионалец и за во иднина. На тој начин, него-
вите клиенти точно знаат од каков архитектонски 
потенцијал го нарачуваат проектот уште пред да 
ги добијат првите негови скици. Тоа му го 
овозможува веќе оформениот потпис, оформениот 
сопствен карактер односно калатравиониот 
ИДЕНТИТЕТ.   

II. ШТО Е ИДЕНТИТЕТ, ШТО Е АРХИТЕКТУРА И KОЈА 
Е ВРСКАТА ПОМЕЃУ ИДЕНТИТЕТОТ И АРХИТЕКТУРАТА? 

Клучните прашања во врска со идентитетот се 
„Кој сум јас?“ и „Кои сме ние?“. Тој претставува 
дефиниција на своето „јас“преку интерпретација 
на индивидуата, која е индивидуа и каде таа при-
паѓа во социолошка и психолошка смисла.1

Архитектурата според големиот Корбизје прет-
ставува „величенствена, коректна и промислена 
игра од волумени коишто сите заедно се изложени 
на светлината.“2

И идентитетот и архитектурата имаат повеќе 
заеднички особини: уникатноста, посебноста, жел-
бата да се биде различен од другиот. Имено, секој 
архитект се бори да постигне свој сопствен „иден-
титет“ преку своите изградени дела, карате-
ристика којашто ќе му овозможи издвојување од 
„толпата“, особина којашто ќе му овозможи да има 
свој потпис.  

Идентитетот во архитектурата се манифестира 
низ повеќе параметри: идентитет на географскиот 
контекст, идентитет на историскиот контекст, 
идентитет на националниот менталитет и иден-
титет на индивидуата (архитектот).  

III. ИДЕНТИТЕТОТ НА ГЕОГРАФСКИОТ КОНТЕКСТ

Идентитетот на географскиот контекст го прес-
ликува уникатниот карактер на една дефинирана 
просторна целина во геоморфолошка, климатска, 
но и архитектонско-урбанистичка смисла. Оваа 
просторна целина неизбежно е  изложена на сосед-
ските влијанија на околните дефинирани просто-
ри. Големината на тие влијанија пак се поврзани 
со нивниот карактер, број и величина. Зошто кога 
зборуваме за идентитетот на определен простор, 
веднаш се осврнуваме и на опкружувањето на тој 
простор? Одговорот е дека не постои дефиниран 
простор којшто може да егзистира без никакви 
влијанија од околината и без никакви комуни-
кации со неа. 
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Понатаму, климатско-пејзажните карактерис-
тики се директно или индиректно поврзани со 
архитектонските стилови. Да го земеме за пример 
регионот на источна Шпанија, односно регионот  
 
на Валенсија како регион во којшто твори автох-
тониот архитет, тема на овој труд, Сантијаго Ка-
латрава. Во овој дел од Европа, сончевите денови 
се присутни во голем процент, летните темпера-
тури се со екстремни вредности, и следствено, 
логично е да се очекува примена на архитектонски 
и функционално-заштитни елементи на изграде-
ните објекти коишто кореспондираат со климата 
на овој регион, но може да ги има и во било кој дел 
на светот изложен на овој тип метеоролошки 
влијанија. Тие елементи најчесто се: брисолеи, 
рамни кровови со испуштени длабоки стреи, капа-
ци, големи тераси засолнети од екстремните сон-
чеви влијанија, ако не е камена фасада, тогаш се 
употребува светол завршен фасаден колорит и.т.н. 
И така на пример, медитеранската куќа како архи-
тип поседува општи заеднички обликовни карак-
теристики, без разлика дали таа се наоѓа во 
Алгарве (јужна Португалија) или на Санторини 
(јужна Грција). Тогаш за да ја препознаеме  ориги-
налноста ни помагаат нијансите на колорит, или 
третостепената фасадна пластика и секако остана-
тите локални влијанија. (Сл. 2 и Сл. 3) 
 

 
Сл. 2 Традиционална куќа во Алгарве, Португалија 

 
Сл. 3 Традиционална куќа во Санторини, Грција 

 
Тука се наметнува прашањето, колку овие ло-

кални влијанија се присутни во делата на Калат-
рава? Неговата пасија кон скулптурата, обожува-
њето на големиот Корбизје уште на мала возраст, 
го издаваат неговиот талент и желба за скулпту-
ралност во неговите дела. Играта на светло и 
сенка, една од главните „специјални ефекти“ на 
архитектурата, всушност тој ги постигнува на из-
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вонредно оригиналнен, театрален и неофутурис-
тички начин. Скулптуралноста е уште повеќе изра-
зена кога објектите се осветлени со медитеранс-
кото сонце, акцентирајќи ги ја нивната форма и 
израз. Бидејќи и највешто извајаните просторни 
архитектонски форми неможат да ја постигнат 
својата цел без соодветна светлина и без соод-
ветна сенка.    

Кога говориме за географски, односно за прос-
торен контекст, секако дека е многу значајно да се 
истакне работата на Калатрава и како урбанист. 
Тој проектирајќи ги своите објекти во која и да е 
географска средина, не го занемарува и простор-
ниот контекст на нивното опкружување. Затоа 
просторниот контекст е од извонредно значење 
кога станува збор за идентитетот на изградениот 
простор. Бидејќи, без обмислен, креативен, конти-
нуиран и квалитетен  просторен „дијалог“ помеѓу 
новопредвидените и постоечките изградени це-
лини, неможе да говориме за квалитетна изгра-
дена целина.  

Што подразбираме под фразата „квалитетен 
просторен дијалог“? Кога го дефинираме дија-
логот како поим, како конверзација или комуни-
кација помеѓу двајца или повеќе индивидуи, тој 
може да биде од било каков карактер: разумен 
дијалог, квалитетен дијалог, непријателски дија-
лог, па дури, тој може и комплетно да е исклучен. 
Како и меѓу соседите во една зграда, или пак 
соседи на две куќи коишто делат заедничка ограда, 
односите, односно дијалогот зависи од неколку 
параметри. Ако меѓусебните правно-територи-
јални односи се чисти, ако соседите сложно и зае-
дно ги решаваат тековните проблеми, ако постои 
хуманост од двете страни и.т.н. се создаваат пред-

услови за квалитетна меѓусоседска комуникација. 
Во урбанистичка смисла, или во „макро архитекту-
рата“ ако условно така го дефинираме поширокото 
просторно планирање на една дефинирана изгра-
дена целина, постигнувањето и одржувањето на 
еден ваков дијалог помеѓу изградената целина и 
опкружувањето е од есенцијален карактер.    

Идентитетот на еден дефиниран простор всуш-
ност и се формира ЗАЕДНО со опкружувањето. Тој 

никогаш неможе да го третираме апстрактно, 
зошто еден географски контекст поседува еден и 
единствен идентитет и тој го нема на ниедно 
друго место на планетата! Едноставното „copy“ и 
„paste“ во архитектурата е незамисливо и комплет-
но неизводливо токму поради уникатноста, пора-
ди различниот идентитет на било кој дефиниран 
географски помал или поголем простор предвиден 
за градење.   

Ако го анализираме комплексот „Градот на нау-
ките и на уметностите“, (Сл. 4 и Сл. 5) едно од нај-
познатите изведени комплекси на Сантијаго лоци-
ран во неговата Валенсија, веднаш ќе го забеле-
жиме веќе започнатиот дијалог помеѓу постоечки-
те структури и новоизградените содржини. Тој ди-
јалог е замислен континуирано да егзистира во 
иднина поради фактот што голем број параметри 
за просторна одржливост се задоволени во тој про-
ект. Едни од најважните параметри се меѓусебните 
визури и инфраструктурата помеѓу новите и пос-
тоечките градби.   
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Сл. 4 Фрагмент од „Градот на науките  

и на уметностите“ во Валенсија 

 
Сл. 5 Комплексот „Градот на науките 

 и на уметностите“ во Валенсија 
 

Постигнување квалитетни визури на новоиз-
градените градби но и унапредувајќи ги истовре-
мено и визурите на постоечките капацитети кон 
новите градби е исто така од клучно значење при 
формирањето на новиот идентитет во еден 
простор.   

Силниот идентитет на Калатрава ги издигнува 
на пиедестал овие футуристички градби од јавен 
карактер, но не значи дека не ги почитува оние 

градби што биле тука присутни пред овој ново-
изграден комплекс! Имено, тој дури и значително 
го зголемува квалитетот на живеење во околните 
станбени комплекси обезбедувајќи им покрај ква-
литетните визури и нови, културно-научни содр-
жини. Воедно, со новоизградениот центар, се вове-
дува нов јавен магнетен пол ситуиран во пора-
нешното устие на реката Турија, којшто одлично е 
поврзан и со постоечката комерцијална зона.  

Без имплементација на претходно елаборира-
ните параметри за постигнување одржлив квали-
тет и развој на определен простор, истиот не може 
успешно да го надгради постоечкиот идентитет на 
тој ист простор. Бидејќи идентитетот на еден 
простор може да го третираме и како жива мате-
рија којашто се развива и не е можно да се опсер-
вира апстрактно. Тој секогаш коегзистира со други 
идентитети на други простори, и комуницира со 
нив надградувајќи се, но при тоа секако задржу-
вајќи ги секогаш основните неменливи карак-
теристики.     

 
IV.   ИДЕНТИТЕТОТ НА ИСТОРИСКИОТ КОНТЕКСТ 

  
 Идентитетот на историскиот контекст е всуш-

ност огледало на сите политичко-историски нас-
тани кои претходат во еден набљудуван изграден 
простор. Во зависност кој се управувал со еден 
дефиниран простор, колку освојувачи го стопа-
нисувале тој простор, толку различни обележја, 
архитектонски форми и детаљи ќе се препознаат 
во тој дефиниран простор. Овие јавни содржини, 
изградени од страна на секој нов освојувач, биле 
создадени со цел да се одбележи ново освоената 
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територија, односно да се остави свој печат. Тој 
печат е всушност парче од мозаикот сочинет од 
многу такви печати на различни владетели, кралс-
тва, царства, држави, вазалства коишто за да ја 
зацврстат својата власт морале да изградат градби 
од јавен карактер кадешто идентитетот на владе-
телот ќе биде препознаен и почитуван како од 
подчинетите, така и од слободните граѓани.   

Дали во делата на Калатрава може да се види 
поврзаност со раскошните јавни објекти низ 
шпанската историја , како на пример Катедралата 
во Снатијаго де Компостела или на пример Плаза 
де л Еспањ во Севиља на една, и неговите „Град на 
науките и уметностите“ и Олимпискиот стадион 
во Атина на друга страна? Што е заедничкото 
помеѓу нив? 

Неспорни се величенственоста, грандиозноста, 
посветеноста за деликатно изработени фасадни 
детаљи и кај Калатрава и кај неговите почитувани 
национални претходници. Впрочем, доближува-
њето на изгледот на профаните градби кон сак-
ралните градби, како европска тенденција уште со 
индустриската револуција од деветнаесетиот век, 
се манифестира и во овој валенсиски современ 
архитект. Ако велелепноста, грандиозноста и мо-
нументалноста, карактеристики кои до 19 век беа 
присутни главно во верските објекти или кај 
владетелските палати, наеднаш, стануваат главни 
обележја и на железничките станици ширум евро-
па.  Денес, оваа тенденција е само проширена пре-
ку мега комплексите на современите аеродроми, 
големите спортски комплекси и било кои објекти 
од јавен карактер коишто имаат за цел да го земат 
здивот на посетителот при неговата прва посета 

во овие современи храмови. Бидејќи првиот впеча-
ток имаме можност да го добиеме само еднаш во 
животот.  

Овој феномен на постигнување квалитетен „прв 
впечаток“ е посебно важен во транспортните цен-
три, силно присутен и во делата на Калатрава. 
Еден од највпечатливи примери претставува Же-
лезничката станица на ТГВ во Лион. (Сл. 6) Кога 
посетителот за прв пат се запознава со нов град 
или со нова земја, од извонредно значење е впе-
чатокот што го остава ликот (внатрешен и надво-
решен) на транспортниот центар (пристаниште, 
аеродром, железничка станица...) бидејќи тој е пр-
вата слика од ново осознаениот простор. Ако 
впечатекот на ново пристигнатиот патник е како 
да се наоѓа во ентериер од некој научно-фантас-
тичен филм што се уште не е снимен или како да 
влегува во прекрасна катедрала, тоа многу помага 
за оставање солиден „прв впечаток“ на овие твор-
би, како за Сантијаго Калатрава, така и за земја-
та/градот домаќин. 

Сл. 6 Железничката станица на ТГВ во Лион 
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Во една ваква лепеза на архитектонско нас-

ледство, логично е дека параметрот историски 
констекст односно параметрот „време“, е нерас-
кинлив дел од идентитетот на еден изграден 
простор.  

Каков е односот на Калатрава кон историското 
наследство и дали е можно во неговите футурис-
тички градби воопшто и да помислиме на свесно 
или несвесно подржување на некои традицио-
нални архитектонски стилови или правци?  

За да одговориме на ова прашање, треба малку 
подлабоко да навлеземе во историјата.  

 

 
Сл. 7 Саграда Фаминија од Гауди во Барцелона,  

Шпанија (фрагмент од ентериерот) 
 

Уште од праисториските цртежи во пештерата 
Алта Мира, која се наоѓа на територија на денешна 
Шпанија, и апстрактното сликарство на стилизи-
рани луѓе и животни, се препознава потребата на 
локалните мајстори за уметничко прикажување на 
природата. Оваа исконска уметничка Потреба, да 

се овековечат сцени од природата  само ќе го 
трасира патот на следните поразвиените фази од 
креативните човекови дејности. Не само на овој 
дел од медитеранот, туку и во поширока геог-
рафска смисла, во уметноста и градителството, 
отсекогаш се препознаваат обиди за интерпре-
тација на природата. Оваа интерпретација на при-
родата на територијата на Шпанија секако има 
силен локален карактер поради континуираното 
присуство низ архитектонските стилови на раз-
лични градители низ историјата. Ако во една реги-
онална архитектура се препознава континуирана 
употреба на исти или слични обликовни пара-
метри во рамки на еден изграден и дефиниран 
простор, тогаш може да зборуваме за локален 
идентитет. 

 

 
Сл. 8 Железничката станица Ориенте од Калатрава  

во Лисабон, Португалија 
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Ако се надоврземе со гаудиевата интерпрета-
ција на природата преку неговите изградени 
палати, Саграда Фамилија или паркот Гуељ, вед-
наш се препознава континуитет на оваа тенден-
цијата на една иста територија. (Сл. 7 и Сл. 8) Иако 
Гауди не се сметал за интерпретатор на природата, 
сепак неговиот раскошен опус изобилува со дела 
во коишто неправилната природна форма е повеќе 
од добредојдена одколку строгите линии и „пра-
вилноста“ на готиката.  

Можеби интерпретацијата на форми од приро-
дата вметнати во објектите на Калатрава и Гауди и 
оригиналната игра со нив условно кажано, и е 
нештото што најмногу ги врзува овие два шпански 
еминенти архитекти, коишто припаѓаат на две 
различни епохи.  

Кај Калатрава, интерпретацијата на природата 
има посложен и апстрактен карактер.  Всушност, 
кај неговите дела се препознава односот помеѓу 
човекот и природата. Неговите одлични познава-
ња на статиката, просторниот распоред на масите 
и силите во неговата нагласена просторна конст-
рукција, впрочем на стилизиран начин го претс-
тавуваат напрегнатото човечко тело.  

Во неговите творби класичните конструктивни 
градежни системи се заменети со интерпретација 
на скелети на измислени праисториски диносауру-
си или остатоци од имагинарни вонземјански суш-
тества кои ја држат целата структура во една совр-
шена рамнотежа. Архитектот успева да креира 
извонредно креативни, атрактивни конструктив-
ни системи во сите негови изведени објекти и 
мостови. Одтука не може да се одрече поврзаноста 
на делата на Сантијаго Калатрава и природата. 
Само може да кажеме дека исто како и кај Гауди, и 

кај него се гледаат смели, и креативни раскошни 
форми како дел од една футуристичка или 
измислена природа. Но сепак е природа! Затоа, 
исто како и примитивните алтамирски пештерски 
сликари, и во овие дела на архитектот го гледаме 
овој набој за апстрактна интерпретација на приро-
дата, недвосмислено докажувајќи го заедничкиот 
идентитет на „создавачите“ континуирано низ 
вековите.  

При потрагата на локалниот идентитет низ ве-
ковите, секако голем белег врз пиринејската 
архитектура оставило и присуството на Маврите. 
Поради фактот што идентитетот во архитектурата 
се формира и преку дијалог помеѓу различни архи-
тектонски стилови низ повеќе историски етапи, 
ова арапско културно влијание е неспорно и оста-
ва длабоки траги во шпанскиот идентитет. 

Пиринејскиот полуостров бил стопанисуван од 
Маврите од северна африка цели осум векови. Во 
тој контекст, логично е и појавата на архитек-
тонскиот стил Мудехар, кој всушност е стил ком-
биниран од арапските влијанија на маврите и го-
тиката на христијанските освојувачи кои што пос-
ле осум века повторно го враќаат пиринејскиот 
полусотров во рамки на христијанското шпанско 
кралство.  

Во овој контекст, какошто Мудехарот како стил 
настанува од фузија на различни цивилизации и 
култури, така и кај Сантијаго Калатрава се чувст-
вува таа фузија на богатото шпанско архитектон-
ско наследство и употребата на чипкасти фасадни 
и ентериерни декорации во завршните детаљи. 
Тоа е нешто што може да го наречеме како заед-
нички именител во неговите дела и во градбите на 
неговите претходници. Со напомена дека калатра-
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вините чипкасти декорации се всушност модулар-
ни конструктивни структури. Речиси во сите сег-
менти од неговите форми сите „декорации“ се 
всушност носиви елементи или се дел од конс-
труктивните системи. И ако архитектурата ја де-
финираме (најчесто користена дефиниција) како 
применета уменост настаната како балансиран од-
нос помеѓу естетиката и функцијата, со чиста со-
вест ќе констатираме дека Калатрава совршено се 
вклопува во оваа дефиниција.     

Ако ја анализираме формата и просторната 
композиција на Реина Софија, оперската дворана 
како дел од комплекстот „Град на науките и умет-
ностите“, ќе се заблележи помеѓу другото и влија-
нието од книжевното шпанско наследство. Од ис-
торијата на книжевност на сите ни е познат голе-
миот Сервантес и познатиот роман Дон Кихот. Во 
чест случај оваа градба ја споредуваат со шлемот 
на Дон Кихот. Би можеле да се согласиме дека оваа 
компарација има аргументираност опсервирајќи 
ги контурата и обликот на валенсијската опера, 
којашто на необичен начин ја следи формата на 
типичниот шпански шлем од 16 и 17 век, уникатен 
во споредба со останатите европски шлемови од 
тој период.  (Сл. 9 и Сл. 10)  

 

 
Сл. 9 Реина Софија, Валенсијската опера,  

дел од комплексот „Град на науките у уметностите“ 

 
Сл. 10 Типичен шпански шлем од 16 век 

 
V.   ИДЕНТИТЕТОТ ВО КОНТЕКСТ  

НА НАЦИОНАЛНИОТ МЕНТАЛИТЕТ   
 

Идентитетот на националниот менталитет го 
опсервираме низ призма на освојувачко-истражу-
вачки дух на шпанците. Дали се поврзани ментал-
ниот склоп на шпанецот и неговата љубопитност, 
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желбата за нови откритија, отсуството на страв од 
непознатото и.т.н. со карактерот на шпанската на-
ционална архитектура? Без разлика дали станува 
збор за свесно копирање на елементи од традици-
оналната архитектура од минатото или употреба 
на сосема оригинален пристап на шпанскиот архи-
тект, истражувачкиот карактер на љубопитните 
пиринејци, секогаш ќе биде препознатлив во нив-
ната архитектура. 

Овој национален карактер без двоумење може-
ме да го препишеме и на Сантијаго Калатрава. Не-
зависно од надворешните влијанија: образование-
то, социолошките параметри, како и животното 
професионално искуство коишто само се „накале-
муваат“ кај секого, сепак, оној општ код на шпане-
цот кај него е одлично „инсталиран“.    

Ако за пример, само погледнеме било кој од не-
говите мостови, ќе се забележи пркосење на грави-
тацијата, и во секој следен проект без колебање тој 
ја вметнува секоја своја нова студија, имплемен-
тирајќи ги неговите најновите методи во инже-
нерска смисла. Тоа шпанско пркосење и храброст, 
е и тоа како потребно кога  станува збор не само за 
архитектурата туку и за статиката на неговите 
објекти за коишто тој самиот ја гарантира со свои-
те дипломи и искуство.   

Освојувањето и потчинувањето други народи, 
кава што била и шпанската колонизацијата на 
речиси цела јужна и централна америка, ја гледаме 
кај Калатрава преку потребата за потчинување на 
гравитацијата и наметнување на сопствените об-
ликовни гледишта врз неизградениот простор. 

Сигурно ова не е кажано во негативна конотација, 
туку оваа паралела е нагласена со цел да се до-
оформи идентитетот на овој автор во когошто 
несомнено имаат удел и националните општи ка-
рактеристики на националнот менталитет и иден-
титетот на шпанците генерално.   

VI. ВЛИЈАНИЈАТА НА ЖИВОТНИТЕ ОКОЛНОСТИ 
ВРЗ БАЗИЧНИОТ ИДЕНТИТЕТ НА ИНДИВИДУАТА 

Идентитетот на една индивидуа всушност 
претставува уникатен вметнат код којшто е вгра-
ден уште од раѓањето на таа индивидуа и којшто е 
наменет за нејзино препознавање. Преку образов-
ниот процес и кариерата, но и во зависност од 
квалитетот на животното опкружување и домаш-
ното воспитување, ние континуирано го доофор-
муваме овој код на сопствениот идентитет, оној 
базичниот код којшто е различен кај секој од нас.   

Освен претходно елаборираните контекстни 
параметри, можеби еден од најзначајните во оваа 
низа на параметри што го дефинираат иденти-
тетот на архитектурата, претставува импактот на 
животните околности врз основниот идентитет на 
архитектот. За полесно согледување на овие жи-
вотни околности, ги разгледуваме позначајнте 
биографски податоци од креативниот развоен пат 
на Сантијаго Калатрава:   

Сантијаго Калатрава е роден 1951 во предгра-
дие на Валенсија, Шпанија. Уште како млад, тој 
почнува со изучување на тајните на архитектурата 
во својот роден град Валенсија, а високото образо-
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вание го започнува во Париз, за повторно да се 
врати во Валенсија каде го запишува архитек-
тонскиот факултет кадешто и магистрира. Можеби 
клучно во неговиот професионален развој претс- 

тавува неговата желба кон математиката и кон 
градежништвото во општо. Таа желба ја преточува 
со продолжување на своето образование и во сфе-
рата на градежништвото завршувајќи постдип-
ломски студии на ЕТХ (Федералниот институт за 
технологија) во Цирих. Како круна на неговата 
темелност во инвестирањето во сопственото знае-
ње, е докторирањето на истиот институт во 1979 
година.3 Со над педесетитна изведени капитални 
објекти од јавен карактер и десетици мостови 
претставува еден од предводниците на неофуту-
ристичка архитектура.    

Што е уникатното во животниот образовен пат 
на Калатрава? 

Прво, оригинален е фактот што уште на 8 го-
дишна возраст, тој се запишува на насочено основ-
но образование и тоа на училиште за уметност и 
занаети. Во овој дел од животот, кога се формира-
ме како личности, кога ги стекнуваме работните 
навики, веќе младиот Сатијаго со сигурност го 
трасира неговиот професионален пат. Можеби да 
ја немаше видено корицата од книгата со вол-
шебни елипси и кругови за којашто подоцна 
разбра дека е од големиот Корбизје, немаше уште 
толку рано, во адолесцентска возраст конечно да 
ја дефинира неговата финална професија.   

Во проект на размена на ученици, неговите 
родители го праќаат во Франција уште на 13 го-
дишна возраст. Можеби ваква одлука на родители 
да пратат дете на 13 години во друга земја, па дури 
и на викенд, во балканските земји се доживува ка-
ко казнување на детето, одрекување од него и сл. 
Но, како што претходно беше елаборирано влија-
нието од менталитет на народот, така и оваа 
одлука на родителите на младиот Сантијаго е во 
согласност со регионалниот менталитет. Генерал-
но, во западната култура, осамосталувањето на 
детето се случува значително порано, за разлика 
на пример од балканските земји. Дали е тоа добро 
за едно дете, не само да се одвојува за подолг пе-
риод без родители туку и да промени земја на 
живеење на таа возраст, можеби е долга тема за 
дебатирање и полемизирање. Но, како и да е, овие 
случувања ќе помогнат за раното осамосталување 
на младиот Калатрава. На тој начин, процесот на 
дооформување на неговиот сопствен идентитет, 
започнува многу рано, уште во неговото детство. 

Во дооформувањето на оригиналниот авторски 
идентитет, од исклучително значење е улогата на 
Калатрава како скулптор. Имено, тој паралелно со 
архитектурата го развива овој негов талент и го 
манифестира неговиот внатрешен уметнички на-
бој во интересни апстракти композиции и инста-
лации.  Дури има и самостојни изложби во подоц-
нежните години на неговата кариера, како што е и 
изложбата во Њу Јорк во Музејот на уметноста 
„Метрополитен“. Иако критиките од изложбата не 
беа подеднакво позитивни како што Калатрава ги 
добива за неговите изведени архитектонски дела, 
тој сепак не се обесхрабрува и продолжува да ја не-
гува оваа внатрешна потреба. Зошто го издвоју-
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ваме овој фрагмент од неговата кариера? Многу 
едноставен е одговорот. Поради скулптуралноста 
на неговите изведени дела, а впрочем љубовта и 
практикувањето вајарството само го надградува 
вкупниот професионален идентитет.   

Фактот што Сантијаго Калатрава уште од најра-
ната младост, започува еден динамичен живот ис-
полнeт со многу преселби, патувања, студирања во 
две странски држави, а во подоцонежната кариера 
отвори свои архитектонски бироа на три различни 
континенти, отсликува една особина којашто се 
огледува и во неговите изведени дела. Динамич-
носта, движењата и поместувањето се многу важ-
ни особини во неговата архитектура. Оние апст-
рактни човечки форми кои што беа елаборирани 
во историскиот контекст на идентитетот, не се 
статични во неговите објекти. Тие претставуваат 
форми на замрзнат момент на движење, или поне-
когаш очекувате дека некој дел од одреден објект 
ќе се придвижи. Во чест случај, тоа движење е и 
буквално.  На пример, крајно иновантен е начинот 
на отворање на гаражните врати на магацинските 
простории на Ернстингс во Коесвелт, Германија 
(Сл. 11) постигнувајќи креативни форми на фаса-
дата од овој објект. Понатаму, ова движење во бук-
вална смисла го гледаме и во ротирачкиот мост 
Пуенте де ла Мухер во Буенос Саирес, Аргентина 
каде целата структура ротира за 90 степени со цел 
да овозможи непречен воден сообраќај. (Сл 12) 
Уште еден ваков пример на движење на делови од 
објектот поради функционална причина, но секо-
гаш и подобрувајќи ја целокупната естетика при 
тоа, се согледува во Имакс кино салата во Вален-
сија.  Во оваа градба којашто претставува  стилизи-
рано џиновско човечко око сместено во средина на 

огледална водена површинаи, Калатрава го поста-
вува и стилизираниот  нејзиниот подвижен „очен 
капак“. (Сл. 13 и Сл 14) Инаку, какво око би било 
тоа, ако нема и очен капак? Но, кај Калатрава отво-
рањето на овој стаклен капак, нема само естетска 
улога.  Имено, со ова отворање на стилизираниот 
очен капак, се овозможува и природно проветру-
вање на внатрешниот простор. 

126



ИДЕНТИТЕТОТ КАКО АРХИТЕКТОНСКИ ПРЕДИЗВИК НИЗ... 

13 

 
Сл. 11 Гаражните врати на магацинските простории  

на Ернстингс во Коесвелт, Германија 
 

Многу важен фактор во дооформувањето на 
авторскиот идентитет на Сантијаго Калатрава е 
неговата трета пасија, покрај архитектурата и 
уметноста, а тоа е градежното инженерство.  

 
Сл. 12 Пуенте де ла Мухер во Буенос Саирес, Аргентина 

 
Тоа е всушност третиот елемент којшто дефи-

нитивно го заокружува идентитетот кај овој шпан-
ски архитект. Имено, љубовта кон математиката, 
но и желбата за комплетна независност како гра-
дител–неимар, ја стекнува со магистрирањето на 
Универзитетот во Цирих ЕТХ а и подоцнежното 
докторирање на истиот.  

 

 
Сл. 13 Скици за идејата на Калтрава и подвижниот  

„очен капак“ од Имакс кино слата од „Градот на науките 
и уметностите“ во Валенсија, Шпанија 
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Архитетктите инаку во голема мера зависат од 
способностите на останатите фази, коишто се мно-
гу значајни во проектирањето. Статиката како 
наука која што овозможува архитектонските дела 
да стојат цврсто на земја, да бидат отпорни на 
силни ветришта и земјотреси е од огромно зна-
чење во еден комплетен проект за градба. 

Сл. 14 Изведената Имакс кино слата од „Градот  
на науките и уметностите“ во Валенсија, Шпанија 

Но, за жал не секој статичар, може да ги разбере 
креативните идеи и желби на архитектот. И во тој 

случај архитектот е принуден на компромиси се со 
цел објектот да „не падне“ и во чести ситуации 
архитектот е принуден да ја менува и формата и 
идејата, само да се приспособи наспроти барањата 
на статичарот.  

Не само што Калатрава ги избегна сите овие 
незгодни компромиси и долги преговри со стати-
чарите, туку неговото извонредно познавање на 
статиката ја применува преку естетски извајани 
конструктивни форми. Всушност, на тој начин овој 
плоден автор прави фузија на сите негови афини-
тети, таленти, но и професионални знаења и ис-
куства во неговите вонземјански, футуристични 
творби, коишто сепак припаѓаат на нашава матич-
на планета Земја и се дел од светското културно 
наследство.  

ЗАКЛУЧОК 

Од сите претходно елаборирани глави од овој 
труд, може да се извлечат неколку заклучоци. 

Прво, идентитетот на архитектонските дела на 
Сантијаго Калатрава е дефиниран од уникатноста 
на идентитетот на Калатрава, (вродениот и оној 
што сеуште се дооформува), од историско-геог-
рафскиот идентитет на пиринејскиот полуостров 
како и од општиот идентитет на шпанската нација. 

Зошто велиме дека личниот идентитет постоја-
но го надградува и развива вродениот идентитет? 
Одговорот лежи во познатата фраза „човекот се 
учи додека е жив“, а оваа фраза слободно може да 
ја препишеме за секој креативен архитект, амби-
циозен професионалец и љубопитен истражувач 
како што е и всушност Калатрава.  
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Дали може параметрите за дефинирање на 
идентитетот да ги примениме при анализа на 
идентитетот за било која архитектура?  

Ако се сложиме дека: 
1. просторот или еден дефиниран географски ре-

гион постои само на едно место и никаде на 
друго,  

2. еден уникатен историски контекст означува
континуитет на уникатна регионална архитек-
тура којашто логично се развива низ вековите,  

3. во карактерот на еден архитект се вметнати
оригиналниот сопствен идентет и идентитетот 
на нацијата од којашто тој поттекнува. 
Тогаш, би можеле да се сложиме и дека е можно 

да воспоставиме една општа матрица којашто би 
ни овозможила ефикасно дефинирање и дешифри-
рање на идентитетот на еден изграден простор и 
една специфична архитектура. Односно, оваа мат-
рица би ни помогнала уште поточно, и уште по-
прецизно да го препознаеме и прочитаме иден-
титетот на една оригинална изградена целина.        
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