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БОГАТСТВОТО НА ЕТНОКУЛТУРНИОТ 
ИДЕНТИТЕТ НА СКОПЈЕ

ИЗЛОЖБА "ЕТНИЧКО ШАРЕНИЛО ВО СКОПЈЕ"

КУЛТУРА

Изложбата "Етничко ша-
ренило во Скопје", ко-
ја моментно е прет-

ставена во Музејот на град 
Скопје, има цел претста ву ва-
ње на етничката култура на 
етничките групи кои живееле 
во Скопје од крајот на ХIХ 
век до почетокот на Втората 
светска војна. Претставу ва-
ње то на овој период се оп-
равдува со значајните етно-
лошки истражувања, за кои 
во Музејот се чуваат најмногу 
етнолошки предмети од об-
ласта на материјалната и ду-

разуваат преку индивиду ал-
ните обележја на етничките 
групи, кои своето културно 
наследство го пренесуваат 
од генерација на генерација. 

Етничката структура на 
градот била последица на 
миграционите движења, пре-
дизвикани од случувањата 
во Македонија и на Балканот. 
Секоја етничка група насе-
лувала одреден простор во 
градот, маало, кое со начинот 
на живот и обичаите ги ис-
такнувало своите специфики. 
Некои од маалата го носеле 

името според етничката гру-
па која живеела во нив како, 
на пример, Еврејското или 
Чивутана маало, Циганско 
маа ло - Топхана, Влашки со-
как и Влашко маало и др. 

Ваквиот начин на фор ми-
рање на маалата било пос-
ледица на турскиот адми нис-
тративен систем, според кој 
биле групирани припад ни ци-
те на исто или слично ет-
ничко потекло и конфесија. 
Од една страна етничките 
стереотипи за одделни ет-
нич ки групи често биле из-
разито позитивни, а од друга 
страна, вреднувани со по зи-
тивни атрибути, но многу 
често и негативно одредени. 

Во периодот меѓу двете 
светски војни почнал процес 
на постепено напуштање на 
ориенталната (левантска) кул-
тура, и се прифаќале кул тур-
ните влијанија од Запад, кои 
се чувствувале во сите сфери 
на животот, пред сè, во ма-
теријалната култура; изгле-
дот на градот, типот на архи-
тектурата, начинот на уре ду-
вање на ентериерот, обле-
ката, а особено во облиците 
на стопанството и занает чис-
твото, духовната култура и 
сфаќањето и местото на чо-
векот во него.  

Шаренилото на етнички и кон фе сио нални различности 
овозможило колек тивниот мен талитет на градот да прет-
ставува посебна кул  тура, која по многу нешта била един-
ствена. 

ховната култура на населе-
нието кое живеело во него. 

Скопје е еден од најста-
рите и најзначајните градови 
на Балканскиот Полуостров. 
Во текот на развојот многу на -
роди и култури минале низ 
него, при што оставале траги 
од својата култура и му да ва-
ле мултиетнички карактер. Со 
историските случувања и со 
постојаното возобновување 
се потврдува животната сила 
на Скопје, пред сè, предод ре-
дена со неговата централна 
положба на Полуостровот. Од 
познат антички град прерас-
нал во средновековен град, 
значаен трговски центар, поз-
нат по панаѓурот, каде покрај 
домашните трговци, доаѓале 
и трговци Грци, Албанци, Вла-
си, Бугари, Добровчани, Дал-
ма тинци, Млеќани и др. 

Културата на Скопје е плод 
на многубројни културни кон-
такти со различни етнички 
групи, при што доаѓало до 
примања, преплетувања и ме -
ѓусебни спојувања на раз лич-
ни елементи во еден долго-
траен етнички процес. Старо-
македонските и старо бал кан-
ските културни елементи се 
развивале со значаен супс-
трат на византиската култура, 
кои подоцна се дополниле 
со елементи од културата на 
Ориентот. Општите елементи 
во културата на градот се из-


