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Вовед
Почитувани читатели!
Почитувани колеги!
Сметајќи дека публикувањето на стручни и научни трудови од областите
поврзани со заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно
наследство, односно од музеологијата, археологијата, историјата, историјата на
уметноста, етнологијата, фолклористиката... и другите сродни дисциплини, е од
исклучителна важност за запознавање на јавноста со достигнувањата во овој
сегмент од културното и научното живеење, по неколкугодишна пауза, решивме да
издадеме нов број од "Зборник на трудови" на Националната установа - Завод за
заштита на спомениците на културата и музеј - Битола.
Ова списание има за цел да промовира изворни материјали или сознанија кои
ќе бидат стручно и научно издржани и ќе придонесат за објективно согледување на
одредени прашања и проблеми од научните области на кои се однесуваат.
Настојуваме во целост да ја испочитуваме традицијата на "Зборникот на
трудови", што значи дека во овој шеснаесетти број ги задржуваме графичките и
техничките перформанси кои списанието ги има од почетокот на неговото
издавање во далечната 1979 година.
Со искрена надеж дека ќе бидеме во можност и во наредните години
континуирано да продолжиме да го издаваме ова наше стручно списание, колегите
од сродните стручни институции, но и оние од пошироката научна заедница во
Република Македонија, ги повикуваме на активна соработка, а на читателите им
изразуваме благодарност за вниманието кои ни го укажуваат!
Битола, 2012 година
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Елизабета Павковиќ

МУЗЕОЛОШКИ ОСВРТ НА НА ТЕМАТСКАТА
ИЗЛОЖБА „СВИЛЕНА НИШКА“
Апстракт: Во текстов авторката се осврнува на тематската изложба
„Свилена нишка“ како пример за доближување на дел од етнолошкото
културно наследство до пошироката јавност.
Клучни зборови: Kултурно наследство, популаризација, народно текстилно
творештво, тематска изложба, свила, текстилни покуќнини, облека.

Идејата за подготовка и за реализација на тематската изложба
на која се осврнувам во овој текст произлезе од моќта на изложбата
како медиум да и понуди на публиката драгоцени информации за
одредена култура. Во текот на собирањето и на проучувањето на
изработки од свила, со соработничката Милица Јовановиќ2 дојдовме до
сознание дека во нашата јавност релативно малку се знае за
свиларството како стопанска дејност. Одгледувањето на свилена буба е
стопанска гранка која од нашиве простори е исчезната веќе
четириесетина години, а во времето кога се наоѓала на врвот на својот
развој на Македонија ѝ обезбедувала висока репутација помеѓу
земјите-производители. Народното текстилно творештво што
произлегува од него дејствува со забележливи естетски вредности, а
сето тоа нашло одраз во обичајниот живот на дел од населението на
Македонија. Затоа одлучивме овој сегмент од нашата материјална
култура да го претставиме пред поширок аудиториум низ тематска
изложба на рачно ткаени, на плетени и на везени изработки од свила,
создавани во Валандовско во текот на првата половина на XX век.
Таквата изложба овозможува визуелна комуникација на посетителите
со оригиналните носители на пораки во кои е содржан просторниот,
временскиот и општествениот идентитет. Ако се вели дека сликата
1

Магистер по етнолошки науки, Елизабета Павковиќ, Институт за етнологија и
антропологија, Природно-математички факултет, ул. „Архимедова“ б.б., Скопје,
адреса на авторот: „Благоја Стефковски“ 27-1-12, Скопје, e-пошта:
beti.pavkovic@pmf.ukim.mk.
2
Учителка во пензија од Валандово која повеќе од триесет години аматерски се
занимава со етнографија и е голем познавач на народната култура во Валандовско.
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заменува илјада зборови, тогаш средбата со автентичниот предмет,
колку и да е тој мал сегмент од презентираната култура, заменува
многу повеќе зборови. И не само тоа. Чувството што го овозможува
визуелната комуникација со оригинален предмет, документ на една
стварност, не може да се постигне ниту со негов супститут, ниту со
пишан збор или пак со фотографија.
Нашата цел беше изложбата да дејствува во правец на
презентирање на овој вид културно наследство, да поттикне на негово
зачувување, а потоа и на размислување за можно повторно заживување
на свиларството на нашиве простори.
Свилата како суровина имала свое посебно место во домашното
текстилно производство на валандовскиот крај, па затоа беше потребно
да се најдат репрезентативни примероци од сите видови изработки. Тоа
се покажа како ни малку лесна работа со оглед на фактот дека се
останати релативно мал број од нив, а за нивните сопственици тие
имаат,
првенствено,
сентиментална
вредност.
Заради
тоа
сопствениците не се волеви да ги отуѓуваат, но сепак се сложија да ги
отстапат за целите на изложбата, и тоа благодарејќи на личните
познанства на коавторката на изложбата Милица Јовановиќ.
Од чиста свила, а почесто од свила помешана со памук, се
ткаеле платна од кои се изработувале делови од долната и од горната
облека прифатени од градската култура на облекување, а со посредство
на трговците и на кираџиите3. Исто така, од овој благороден материјал
бил изработуван голем дел од покуќнините како што се чаршафи за
завиткување на постелнината и прекривки за кревет и за маса. Поради
посебната естетика и префинетата изработка се постилале во недела, за
време на празниците и на домашните свечености. По бројност
најзастапени биле крпите – ризи кои се користеле за покривање на
ѕидните огледала, иконите и имале функција на дар при обредите од
животниот циклус, како и во други пригоди. Посебна група сочинуваат
плетените декоративни предмети кои најдолго се задржале во
употреба. Плетените парчиња се среќаваат како единечни предмети,
гарнитури или како апликации на платнени чаршафи, пердиња и
слично. Со свилен конец биле везени перничиња, потоа еден вид
гоблени, мотиви за домашни влечки и друго. Карактеристични за овој
3

Здравев Ѓорѓи, Македонски народни носии I, Матица Македонска, 1996, стр. 225.

142

МУЗЕОЛОШКИ ОСВРТ НА НА ТЕМАТСКАТА ИЗЛОЖБА „СВИЛЕНА НИШКА“

крај биле ѕидните декоративни предмети – „украшенија“, изработувани
со аплицирање на изрежени кожурци врз црно платно или врз кадифе.
На концептот „тематска изложба“ се ослонивме како на многу
погоден метод за претставување на содржина која сакавме да ја
прикажеме со помош на оригинални предмети, на текстови и на
фотографии.
Според принципите на музеологијата, емитирањето и
употребата на емитираните информации се изразуваат низ следниве
облици4:
1. Основен облик е директниот дијалог на корисникот со
предметот. Ваквиот непосреден контакт сè повеќе се
ограничува поради опасност од оштетување и од трошење на
предметот, па таква можност му се дава само на музејскиот
стручњак. За овој основен облик на употреба на емитираните
информации во однос на нашата изложба ќе стане збор кон
крајот на текстот.
2. Втор облик на емитување на информациите е публикување на
резултатите од истражувањата или дистрибуција на
информациите со посредство на некој од конвенционалните
медиуми. Податоците до кои дојдов во текот на
повеќегодишното истражување на наведената тема ги
обликував во дипломска работа со наслов „Традиционален
начин на добивање свила и нејзината употреба во
Валандовско“, која беше одбранета во јули 2002 година на
Заводот за етнологија при Природно-математичкиот факултет
во Скопје. Со извесни дополнувања, во 2004 година,
материјалот беше публикуван на ЦД5. Тој содржи: историски
преглед на развојот на свиларството во светот; неговите успони
и падови на тлото на Македонија; начинот на одгледување на
свилените буби и процесот на добивање свилен конец; опис на
предметите што се изработувале од свила и одразот на оваа

4

Богоевски Крсте, Интерна скрипта по предметот Етномузеологија, Институт за
етнологија и антропологија, стр. 68
5
Павковиќ Елизабета, Свилена нишка: Традиционален начин на добивање свила и
нејзината употреба во Валандовско, Македонско студентско етнолошко друштво,
Скопје, 2004.
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стопанска дејност во духовната култура на населението од
Горна Бојмија (Валандовско).
3. Третиот облик на емитување на информации е излагањето.
Тука предметот на наследството постанува и извор и
медиум за пренос на информации. Самата изложба беше
осмислена со цел да претстави дел од изработките од
природна свила – коприна, создавани во Валандовско од
крајот на деветнаесеттиот, па до раните седумдесетти години
од дваесеттиот век кога, всушност, згаснала оваа стопанска
дејност во Македонија.
Самата изложба беше реализирана како дел од
манифестацијата „Куќа на модата 2004“ на Скопскиот саем,
што овозможи да биде видена од голем број случајни и
намерни посетители. Стандардните витрини даваа оптимални
услови за поставување на експонатите, така што во голема
мера карактеристиките и пораките на предметите насочено
дојдоа до израз. Изложбата ги содржеше следниве предмети: 6
прекривки за кревет; 2 прекривки за маса; 15 ризи (крпи); 2
машки и 2 женски кошули; 6 плетени парчиња; два везени
мотива за домашни влечки; 2 мотива со апликации од
кожурци; 1 парче платно за ризи; 4 вида свилен конец за
различни намени; гранка од прнар со два вида кожурци. Од
помошните дидактички елементи беа присутни: воведна
легенда (две табли) која го воведува посетителот во темата
преку определувањето на хронолошките, на културолошките и
на географските рамки на изложбата и навестувањето за
нејзините поенти; поединечни легенди со информации за секој
експонат (вид на предметот; димензии; место и година кога е
создаден; материјалот и техниката на изработка и видот на
декорацијата); 4 фотографии снимени во автентично време и
ситуација и флаер (лифлет) како печатена публикација за
изложбата. Бројот и видот на експонатите, а потоа и нивната
поставеност беа одредени од расположливиот простор, како и
од принципите на дидактичка опсервација на предметот:
- принципот на важноста и на значењето и
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- принципот на функцијата и на вредностите6.
При поставувањето на елементите на изложбата се водеше
сметка за ликовно-естетската компонента, но и за изразноста на
предметите. Со тоа се доби комуникациски облик со повеќеслојна
порака со што се материјализираше идејата на изложбата.
Во документацијата која ја водам за секој предмет поодделно,
освен податоците што се наоѓаат на легендите, е забележено и името
на оној кој го изработил, како и патот по кој тој предмет стигнал до
сегашниот сопственик: пригодата за која бил добиен, релацијата на
дарителот со сопственикот и евентуалната промена на неговата
примарна функција. Овие предмети сегашните сопственици најчесто ги
добиле од своите родители како дел од семејното наследство или пак
од роднини како дар за време на обредите од животниот циклус
(веридба, свадба, крштевка, погреб). Документацијата содржи и
фотографија на целиот предмет и на негови детали со што се
комплетира биографијата на секој предмет. На овој начин е зачувана
историјата на секој примерок во збирката која, од своја страна,
придонесува за спознавање и на други моменти од социјалниот и од
духовниот живот од периодот во кој овие изработки настанале и се
користеле.
Карактеристика на „збирката“, од која еден дел беше претставен
со изложбата, е тоа што таа е, на некој начин, апстрактна. Сите нејзини
елементи се најдоа на едно место само во еден кус временски период и
тоа за да ги пренесат гореспоменатите пораки. По завршувањето на
изложбата, предметите им беа вратени на нивните сопственици. На
извесен начин „збирката“ ќе продолжи да постои во документацијата,
а, исто така, ќе продолжи да се проучува и да се збогатува.
Тука ќе ја спомнам нашата лична комуникација со речиси секој
посетител на изложбата. Ги сметавме за особено важни реакциите и
впечатоците што оваа изложба ги остави кај секој посетител, како и
мислењата и сугестиите на стручните и компетентни лица. Од таа
комуникација заклучивме дека идејата на изложбата во потполност
беше разбрана, а позитивните реакции ги доживеавме како оценка дека
6

Цветковски Благоја, Дидактичка опсервација на Крушевскиот манифест, Прилози за
Илинден II, Скопје, 1978, според Богоевски Крсте, Модел на музеолошка обработка
на историски период според примерот на музеолошката интерпретација на аграрните
односи во скопската каза од 1839 до 1912 година, Скопје, 1999, стр. 78.
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презентациската комуникација била успешна. Во реакциите беше
поздравен изборот на темата и начинот на нејзиното претставување.
Тоа потврдува дека самата изложба, со оглед на објективните услови и
субјективните фактори, беше коректно поставена.
На ова место би сакала да се навратам на директниот дијалог
на корисникот со предметот како основен облик на емитирањето и
на употребата на емитираните информации. Тргнувајќи од забелешката
на Иво Мароевиќ дека „музејскиот предмет се изразува трикратно –
преку својот материјал, преку неговото обликување и преку
содржината што тој материјал и обликување ја носат и ја даваат“7, а со
оглед на тоа што во основата на нашата изложба се наоѓаше самиот
материјал од кој се изработени експонатите, т.е. свилата, сметам дека
на некоја следна изложба од ваков вид би било добро на посетителите
да им се овозможи да допираат и да помирисаат одредени парчиња
ткаенина со различна текстура, како и неколку видови суров и
обработен конец. Мекоста и нежноста на свилата, нејзиното
„шушкање“ при допир и специфичниот мирис се карактеристики на
овој благороден материјал податлив за натамошна креативна употреба,
па врз основа на ваквите тактилни и на звучни сензации се гради и
емоционалниот впечаток на посетителот во однос на експонатот и на
изложбата8. Информациите, стекнати на начин при кој се вклучени
повеќе сетила, придонесуваат за поцелосно доживување на предметот
и на пораката.
Промислувањето на ваква изложба, која во себе носи повеќе
пораки, како: едукативна, естетско-вредносна, (ре)презентативна и
други, по својата суштина
се движи во насока на постојаната потрага по сопствениот, по
локалниот, по културниот и по етничкиот идентитет.

7

Maroević Ivo, Pisana riječ na vagi muzeologije, Informatica muzeologica br. 1-2, Zagreb,
1985, str. 23.
8
Чаусидис Никос, Музеологија, Филозофски факултет, Скопје, (во печат).
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Сл. 1. Витрина со воведен текст,
фотографии и текстилни предмети

Сл. 2. Дел од витрините на изложбата
„Свилена нишка“, Скопје, 2004 г.
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Сл. 3. „Украшенија“ од аплицирани
кожурци

Сл. 4. Плетени изработки од свила

Сл. 5. Лифлет и ЦД „Свилена нишка“
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Резиме
Со тематската изложба „Свилена нишка“ се укажува на еден од
начините за доближување на дел од етнолошкото културно наследство до
пошироката јавност. Изложбата содржи изработки од природна свила,
создавани во Валандовско од крајот на деветнаесеттиот век до раните
седумдесетти години од дваесеттиот век кога, всушност, згаснала оваа
стопанска дејност во Македонија. Од чиста свила, а почесто од свила
помешана со памук, се ткаеле различни видови платна за делови од долната и
од горната облека. Се изработувале и покуќнини со утилитарна и
декоративна функција што, исто така, служеле и како дар во обредите од
животниот циклус.
Изложените предмети се во постојана сопственост на различни лица,
а беа отстапени само за целите на изложбата, т.е. да пренесат повеќе пораки
како: едукативна, естетско-вредносна, презентативна, информации за
културниот идентитет и друго.
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Summary
The thematic exhibition "Silk thread" indicates one of the ways to
bring part of ethnological and cultural heritage to the wider public. The
exhibition consists of products of natural silk, which were manufactured in
Valandovo region from the end of the nineteenth century to the early seventies
of the twentieth century. Actually, that was the time when this commerce
activity was extinguished in Macedonia. Different types of cloth, of which were
made parts of upper clothing and underclothes, were made of pure silk and,
more often, of silk mixed with cotton. Moreover, people used to make items
with utilitarian and decorative function for their homes. These types of items
also served as gifts for all the important ceremonies in the life cycle.
All displayed objects are in someone’s constant possession and were
provided and borrowed only for the purposes of this exhibition, with a view to
sharing an educational, aesthetically valuable and illustrative message, as well
as information over cultural identity etc.
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