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Субјективната компонента 
на етничкиот идентитет 
може да се испитува и 
посредно, преку етничките 
симболи, етничките 
стереотипи, етничката 
граница или етничката 
дистанца.

Јазикот е еден од 
детерминирачките фактори 
за утврдување на етничкиот, 

националниот и 
културниот 
идентитет.
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Неодамна во Институтот за ма ке-

донски јазик "Крсте Мисир ков" 
се одржа Научен собир, на кој 

два дена беа презентирани повеќе од 
30 излагања од учесници од Инс титутот 
за македонски јазик "Крсте Ми сирков", 
Филолошкиот факултет "Бла же Конес-
ки", Институтот за македонска лите ра-
тура, Институтот за фолклор, Уни вер зи-
тетот ФОН и од други инс титуции. На Со-
бирот д-р Мирјана Мир чевска од При-
родно-научниот факул тет имаше свое 
излагање на тема "Ја зикот, кул турата и 
националниот иден титет", при што по-
тенцираше дека тео ријата на иден ти-
тетите, културата, ја зикот, однос но нив-
ната заемна по вр заност и ре ла тивна за-
висност е неспор на, а ана ли зите можат 
да се вршат на различни нивоа.

КОМПЛЕКСЕН 
ПРОБЛЕМ

Д-р Мирчевска своето излагање го 
почна од последната одредница "на цио-
налниот идентитет" за постепено да дој-
де до јазикот како централна тема на 
Собирот.

"Прашањето на етничкиот/нацио нал-
ниот идентитет како етничка кате горија 
претставува исклучително сло жен и 
ком плексен проблем, кој во нау ката, во 
различни историски периоди, од раз-
лични автори различно се тол кувал. 
Токму поради овие причини и при ста-
пот кон дефинирањето и тол кувањето 
на овој проблем е различен. Да се иден-
тификува некој или нешто значи да се 
препознае нештото, да се усвои, од ре-
ди, да се дефинира исто ветноста на 
културните, духовните и психолошките 
карактеристики на ниво на индивиду-

НАУЧЕННАУЧЕН
СОБИРСОБИР

ИЗЛАГАЊЕ НА Д-Р МИРЈАНА МИРЧ     ЕВСК А ЗА "ЈАЗИКОТ, К УЛТ УРАТА И ИЗЛАГАЊЕ НА Д-Р МИРЈАНА МИРЧ  
НАЦИОНА ЛНИОТ ИДЕНТИТЕТ" НАЦИОНА ЛНИОТ ИДЕНТИТЕТ" 

ОДРЕДЕНА ЕТНИЧ   КА ПРИПАДНОСТОДРЕДЕНА ЕТНИЧ 
алното (луѓе) или колек тивното (група). 
Но, кога е во прашање дефинирањето 
на поимот етнички иден титет, сепак пос-
тојат различни сознанија и мислења во 
науката. Име но, во етно-антропо лош-
ката, психо лош ка та и во социолошката 
наука, како и во науките блиски до нив, 
многу често се употребуваат термините 
етнички, на ционален или групен иден-
титет. Нив ната актуелност денес е толку 
голема, што истите се применуваат и во 
доку менти од многу меѓународни со-
бири организирани на различни нивоа 
и од различни структури и орга низа-
ции", вели д-р Мирчевска.

Според д-р Мирчевска, кога се ана-
лизира поимот етнички, национален 
идентитет, треба да се имаат предвид 
неколку законитости. Во минатото, ет-
носот, етниконот (етничката група) се 
дефинирал како историска категорија 
меѓусебно поврзана со статички кул тур-
ни категории (заедничко потекло, те ри-
торија, јазик, обичаи, религија, кул ту-
ра), кои се објективни показатели на од-
редена припадност. Денешните совре-
мени состојби покажуваат дека не во 
секој случај овие објективни по каза те-
ли навистина и го покажуваат етнич-
киот идентитет, сфатен во по ши рока 
смисла на зборот како современа ка-
тегорија, врз која се рефлектираат со-
времените културни, историски и опш-
тествено-политички, денешни ак туелни 
состојби.

"Еден од поважните определувачки 
фактори - објаснува д-р Мирчевска - 
при дефинирањето на некој етнички 
идентитет претставува религиозната 
припадност. Во овој контекст постојат и 
најголемите разлики меѓу индиви-
дуалното чувство и проучувањата на 
етничкиот идентитет од институцио-

Д-Р МИРЈАНА МИРЧЕВСКАД-Р МИРЈАНА МИРЧЕВСКА
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ИЗЛАГАЊЕ НА Д-Р МИРЈАНА МИРЧ     ЕВСК А ЗА "ЈАЗИКОТ, К УЛТ УРАТА И  ЕВСК А ЗА "ЈАЗИКОТ, К УЛТ УРАТА И 
НАЦИОНА ЛНИОТ ИДЕНТИТЕТ" 

ОДРЕДЕНА ЕТНИЧ   КА ПРИПАДНОСТКА ПРИПАДНОСТ
на проблемот на етничките/национални 
идентитети. Како дел од субјективните 
показатели се сметаат личните чувства 
на пое ди нецот во однос на неговата 
етничка припадност, односно индиви-
дуалното чувство на поединецот за при-
падноста кон некоја група".

(НЕ)ПРИФАТЕНОСТ
Дружењето со други луѓе е една од 

основните вродени човекови потреби. 
Особено е важно поединецот да биде 
прифатен од членовите на својата гру-
па, како рамен на нив, бидејќи токму 
таму тој ги остварува своите основни 
потреби, но и потребата од меѓу себ-
ната комуникација на различно ниво. 

се по јавуваат кај жители те на Врбјани 
како резултет на ова не прифаќање.

"Кога станува збор за културите, она-
ка како што ја разбира Флего (Гвозден), 
тие се темелат и се развиваат врз ос но-
ва на човечката способност за па ме те-
ње, претскажување, симболизира ње, за -
клучување и мечтаење. Со ком бинација 
на овие способности се до биваат чу-
десни придобивки: религии, уметности, 
архитектури, урбанизми, тех ники, фило-
зофии, науки. Така, че кор по чекор, чо-
векот ја открил вре меноста како кул-
турна категорија и ја поделил на ми нато, 
сегашност и ид нина. Се разбира дека сè 
ова е при фатливо, со допол нување дека 
освен временската катего ризација на 
кул ту рата, постои и прос торна кате го-
рија во културата, која исто толку е бит-

нално ниво. Одредени автори, како што е 
Симон Енлое, ја сметаат рели гијата за 
еден од корените на етничката дифе-
ренцијација. На територијата на Маке-
донија овој проблем е многу доб ро поз-
нат со Македонците со исламска рели-
гија. Имено, дел од Македонците со ис-
ламска религија ставаат знак на еднак-
вост меѓу националната и ре ли гиозната 
припадност, па така исла ми зираниот 
Македонец настојувал да до бие нов 
етнички идентитет - Турчин, Албанец и 
сл. Се разбира дека оваа појава не е 
присутна кај сите Маке донци од ислам-
ска вероисповед. Дел од нив, особено 
оние кои имаат високо образование, 
сосема се свесни за сво јот македонски 
етнички идентитет, но и за својата му-
слиманска конфесио нална припадност 
како религиска ка тегорија, која сепак е 
независна од етничката. Многу често 
кај одделни етнички групи, освен овие 
објективни показатели, постојат и суб-
јективни, кои последниве неколку де-
цении особено се фаворизирани во нау-
ката, која се занимава со проучување 

Постојат разлики во самиот пристап 
кон проучувањето на етничкиот иден-
титет, односно можат да се издвојат сфа-
ќањата кои поаѓаат од индиви ду алното, 
но и оние кои тргнуваат од инсти ту цио-
налното ниво. 

Како што вели д-р Мирчевска, по-
стојат примери како во нашиот истра-
жуван предел жителите од едно насе-
лено место (село Врбјани) да се декла-
рираат како горнореканци, но оста на-
тото население во тој етнички пре дел 
кое себеси, исто така, се смета за гор но-
реканско, да не ги прифаќа. Ва квиот од-
нос предизвикува чувство на непри фа-
теност на идентитетот на лу ѓето од ова 
село како горнореканци, што на кра-
јот се манифестира со на малена меѓу-
себна комуникација, на прво место изра-
зена преку системот на срод ничките од-
носи, појава на ендогамија во конкрет-
ното населено место, не при фаќање на 
истата народна носија, како еден од 
важ ните фактори во функција на ист ет-
нички идентитет во одреден историски 
период, но и серија други промени кои 

на", додаде д-р Мир чевска.
Во рефератот на д-р Мирчевска свое 

место имаше и јазикот. Во севкупната 
литература, речиси без исклучок, ја зи-
кот е еден од детерминирачките фак-
тори за утврдување на етничкиот, на-
ционалниот и културниот идентитет. 
Всушност, во културната антропо ло ги-
ја, или попрецизно во антропо лош ката 
лингвистика, познати се гледиш тата на 
Франц Боас. Како главни под држувачи 
на ваквата теорија се сметат и Едвард 
Сапир, Бенедикт Андерсон, Д. Хоровиц. 
Последниов, Д. Хоровиц, дури нацио-
налните идентитети ги де финира спо-
ред одреден континуитет предодреден 
од т.н. видливи и невид ливи инди ка-
тори, при што јазикот и културата (со 
сите сегменти) се дел од невидливите 
индикатори. Се претпос твавува дека ис-
тиот или сроден јазик е еден од пред-
условите за формирање и за опсто-
јување на некоја национална заедница.

"Но, денес во практиката можеме да 
се увериме дека не е секогаш така. Се 
разбира дека некаде доаѓа до покло-
пување на етничките и на јазичните 
граници, но во суштина секој студент 
по етнологија знае да наброи повеќе 
спротивни примери. Спротивно на оваа 
појава постои друга, кај која случајот е 
обратен. Со ист јазик да се служат два 
различни етнички идентитети. На кра-
јот не мора јазикот да биде еднаш за-
секогаш прифатен. Тој, како менлива 
категорија, во определени историски 
услови може да се замени со друг. Ре-
чиси нешто слично се случило со гор-
нореканците, кои во определен ис то-
риски период за говорен јазик го при-
фатиле албанскиот, како своевиден сис-
тем на заштита во таа географски изо-
лирана средина, каде упадите на албан-
ските пљачкашки групи не мо жела да 
ги контролира ниту осман лиската власт. 
Истовремено се практи кувал и маке-
донскиот јазик, локалниот мавровски 
говор од западно-маке дон ското нареч-
је, со што билингвизмот (или двојазич-
носта) на горноре кан ци те, како социо-
лингвистичка категорија била и е дел 
од локалните, културните, етничките 
обележја на горноре кан ците. Денес 
дел од ова население е различно на 
религиска основа која, пак, довела до 
промена на чувството на национална 
припадност", заврши д-р Мирчевска.


