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ДУХОВЕН ЛИНК МЕЃУ 
МИНАТОТО И СЕГАШНОСТА

Колекционирањето, згрижувањето, презен тира-
ње то и интерпретацијата на елементи од не-
материјалното наследство претставуваат теш-
ки и сложени задачи. Од тие причини, не оп-
ходно е музеите да развиваат стратегии и 
едукативни програми, но и да направат на-
пори во обмислувањето нови поинакви фор-
ми на зачувување на оваа жива материја, 
подложна на промени и загрозена од забот 
на времето.

Нематеријалното кул тур-
но наследство, отело-
творено во музиката, 

танцот, обичаите, јазикот, знае -
њето, вештините, занаетите и 
усната традиција, претста ву-
ва драгоцено богатство во за-
чувувањето на македонскиот  
идентитет во различноста на 
европското културно милје.

Македонското духовно бо-
гатство, пренесувано од ге не-
рација на генерација, пос то-
јано трпело промени во инте-
ракција со средината, при ро-
дата и историјата. Наспроти 
материјалните сведоштва за 
нашата култура и историја, 
чие зачувување и опсто јува-
ње е загрозено од влагата, ко-
розијата или од деструк тив-
ното дејствување на човекот, 
единствени закани со кои се 
соочува нематеријалното нас-
ледство се заборавот и на-
шата негрижа. 

Поради вакви и слични 
причини, Република Маке до-
нија во 1996 година стана дел 
од манифестацијата "Ев роп-
ски денови на културното 
нас ледство". Инаку, оваа ма-
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нифестација беше воста но-
вена во 1991 година на ини-
цијатива на Советот на Ев ро-
па, а со директна поддршка 
на Европската унија.  

Годинава, по десетти пат, 
Република Македонија зема 
учество во "Европските де-
нови на културното нас лед-
ство". Од 22 до 30 септември, 
во рамките на манифес та ци-
јата, ширум земјава се реа ли-
зираа најразлични актив нос-
ти. Темата кон која беа насо-
чени активностите беше "Не-
материјалното - духовното 
наследство". Манифес тација-
та беше организирана во ко-
ординација со Музејот на Ма-
кедонија, под директна пал-
ка на Нада Андоновска, и под 
покровителство на Министер-
ството за култура на Р Ма ке-
донија. 

Манифестацијата свечено 
беше отворена на 22 сеп тем-
ври, од страна на заменик-
министерот за култура, гос-
поѓата Мелпомени Корнети. 
Свеченото отворање се одр-
жа во Музејот на Македонија, 
каде беше промовирана из-
ложбата "Македонски свад-
бени килими", од авторката 
Јасемин Назим, кустос-со вет-
ничка во Етнолошкиот оддел, 
при Музејот на Македонија. 

Свадбените килими кои 
беа презентирани на из лож-
бата, потекнуваат од првата 
половина и од средината на 
ХХ век. Тие се употребувале 
во селските средини на це-

лата територија на Маке до-
нија, некаде сè до 60-тите го-
дини на ХХ век, кога веќе се 
изобичајуваат, поради нас та-
на тите промени во традицио-
налната култура на насе ле-

нието во Македонија, предиз-
викани од засилената ин дус-
тријализација и миграција од 
село во град. По повод из-
лож  бата, авторката Назим ја 
даде следнава изјава:

"Свадбените килими прет-
ставуваат посебен екстракт 
од она што го нуди нашиот 
фолклор, нашата култура. Не 
случајно, тие претставуваат 
еден од поубавите реликти 
во нашето културно нас лед-
ство. Во нивната изработка 
биле вложени многу емоции 
и чувства, каде посебен ак-
цент се ставало на естетската 
компонента. Денес, вре ме то 
ги прифаќа како 'чиста уба-
вина', која ги плени не само 
нејзините наследници, туку 
и оние кои прв пат ги запоз-
наваат. Нивната суштина и 
длабинско значење ги знае-
ле само оние кои ги создале. 
Денес, ние тој јазик не го раз-
бираме". 

Манифестацијата беше од-
бележана во повеќе градови 
ширум земјава, каде посе ти-
телите имаа можност да при-
суствуваат на бројни излож-
би, да посетат културно-исто-
риски локалитети, сите во ди-
ректна врска со темата под 
која годинава Македонија се 
претстави на "Европски дено-
ви на културното нас лед ство". 
Речиси во сите градови во 
државава се оддржаа актив-
ности, кои придонесоа за што 
поавтентично претставу вање 
на македонските духовни ис-
ториски вредности.

Токму во тој контекст тре-
ба да се истакне и потребата 
од зачувување и негување на 
она што претставува ориги-
нален печат на секое опш тес-
тво, независно од кое време 
потекнува. Конвенцијата за 
зачувување на нематериј ал-
ното културно наследство, ко-
ја беше донесена од УНЕСКО 
во 2003 година, пред музеите 
постави една нова поинаква 
цел, која вклучи подигнување 
на свеста за нематеријалното 
наследство и неговото зна-
чење за човештвото. Заради 
чувствителната и често апс-
трактна природа, овој сег мент 
од наследството тешко може 
да се презентира во инсти-
туциите и да се изложи во 
витрините. Обидите за обез-
бедување континуитет или 
за оживување на традицијата, 
кои се прават на различни 
рамништа од општествениот 
живот, често доведуваат до 
губење на автентичноста и 
виталноста. 


