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Апстракт: Она што ќе го опфати оваа тема е соодносот на фолклорот и 
популарната култура, прашањата во врска со фолклорот како дел од 
популарната култура, дериватите на тој сооднос – фолклоризмите и сето тоа 
во фокус на таканаречената новосоздадена фолклорна музика како 
експресивен модел на популарната култура. 
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Во налетот на модерната и во развојот на медиумскиот систем, 
електронски и дигитален, човештвото доживува епохален пресврт. 
Овој пресврт го создава, го носи и го креира експресивната популарна 
култура, која се јавува своевремено како реакција на младите луѓе на 
дотогашните предмодерни културни вредности, за потоа да се 
трансформира во облици на култура, кои се карактеристични за 
потрошувачките општества и консумеризмот. Ваквото културно 
движење и тенденција ги креира сите облици на човековото живеење, 
од облековна и музичка култура, до целосен систем на: вредности, 
ставови, идеи, сфаќања, начин на живот. Новосоздадената фолклорна 
песна се појавува како значаен дел на популарната култура на 
балканските простори, причинета, пред сè, од: бројните нови контексти 
на урбаното живеење, потребите на поединецот во урбаните контексти, 
како и специфичните процеси на адаптација и фолклоризација на 
музичкото народно творештво. 

Популарната култура, како што и самиот поим кажува, е култура 
којашто ја создава народот и која е за народот (лат. populus – народ), за 
која е невозможно докрај да се утврди потеклото на секоја нејзина 
појава, но секако е важно да се каже дека човекот во популарната 
култура не е само пасивен потрошувач, туку и активно ги создава 
своите значења и сам ги произведува новите културни облици. Токму 
поради тоа, популарната култура најдобро е да се опише преку 
нејзините основни обележја како што се: спектакл, понуда на 
задоволство, прогресивност, контрадикторност, емоционалност, како и 
раскинување на врските со традиционалните норми и вредности. 
Вакапоставеното гледиште ги почитува сите појави на популарната 
култура и оние што ги задоволуваат ниските човечки нагони и оние 
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што нудат високо естетско доживување (Labaš & Mihovilović 2011: 95–
96). 

Основните носечки обележја на народното творештво, како дел 
од традицијата, пак, (фолклорот), се: усното, анонимното, соборното 
настанување и пренесување на народните творби и неговата 
варијантност. Усното пренесување овозможувало, животворниот 
творечки импулс да ја одржува својата органска врска со поколенијата, 
анонимно, односно во отсуство на авторство и професионализам (како 
трговско начело). Изразувајќи се низ различни типолошки варијанти во 
рамките на една заедница и низ времето, преку филтерот на 
колективното и по патот на природна селекција, народното творештво 
го кристализира својот уметнички израз во уникатна (според митско-
религискиот културен архетип), антрополошки универзална (космичка, 
општочовечка) форма. Извира од најдлабоките корени на народниот 
дух и менталитет и нема никакви инхибиции пред искреноста, којашто 
се смета за една од клучните карактеристики за творецот, било тој да е 
колективот или индивидуалецот (Димитровски 1994: 42–43). 

Фолклорот може да го сфатиме и како творештво на група луѓе, 
кои меѓусебно се познаваат и комуницираат, а кое се пренесува по 
усмен пат. Така сфатен, фолклорот настанува преку интеракција на 
овие групи луѓе, кои истовремено го пренесуваат, го создаваат и се 
присутна публика, која го прима и го одобрува народното дело. Токму 
оваа народна „цензура“ игра важна улога во народното творештво. 
Фолклорната музика, како дел од народното творештво, изразувајќи ја 
временско-просторната прогресија на творечката надградба на 
народното творештво и излегувајќи од рамките на предмодерната 
култура, добива значење на национална традиција. Не станува повеќе 
збор за првата автентична егзистенција на фолклорот, туку за неговата 
посредна егзистенција како вид на фолклоризам. Следствено, 
фолклоризмот би претставувал изведување или примена на 
фолклорното дело (кое претходно настанало преку интеракција на 
групата луѓе што го создала) на некоја сцена во забавната индустрија 
или пак за туристичка намена пред широка публика, која нема никаква 
поврзаност со чинот на создавање на самото дело. Иницијатор на 
фолклоризмот не е веќе групата, која го содржи архетипот, која го 
создала делото спонтано, усмено комуницирајќи и која има одредена 
социјална кохезија, туку некој однадвор – поради интерес во 
глобалното општество или мас-медиумите (Rihtman-Auguštin 1978: 21). 
Најдобар и можеби најзабележлив пример за ваквиот процес на 
фолклоризација се фолклорните ансамбли, во чиишто сценски изведби, 
традиционалната музика и игра е заменета со репрезентативност, која 
опфаќа цела низа перформанси, како што се: костими, шминка, 
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позиции на тело, кореографии, сценски аксесоари, сценска адаптација 
на ритуалите и сл. За овој начин на презентација на традицијата, Ерик 
Хобсбан го воведува и терминот „измислена“ традиција, која се 
однесува токму на оваа низа практични дејства, водени од отворено 
или премолчено прифатените правила на ритуалот или природата на 
симболите, кои тежнеат кон всадување на одредени вредности и норми 
на однесување преку повторување, што само за себе обезбедува 
континуитет со минатото (Aubert 2011: 90). 

Во францускиот јазик, поимот „фолклоризација“ се однесува 
токму на процес во кој фолклорот станува објект на конструкција, па 
така музиката низ фолклоризацијата станува фолклорна музика (Bolle 
2007: 204). Теоретски, фолклорот и фолклоризмот се сметаат за 
спротивни појави и се разидуваат. Фолклорот се смета за автентично, 
изворно творештво на човештвото, кое се вреднува високо естетски и 
општествено, додека фолклоризмот честопати се смета за фалсификат 
и се вреднува негативно. Со оглед на тоа што се работи за појави, кои 
меѓусебно се поврзани, без оглед на тоа дали се однесуваат на групата 
луѓе во која се создавало фолклорното творештво или се изведува како 
фолклоризам, колку што се исклучуваат овие две појави, толку и се 
надополнуваат. Со самото тоа што фолклорот се пренесува од 
генерација на генерација, тој, со текот на времето, се трансформира и 
се менува. Без трансформација не би бил тоа што е, би ја изгубил 
поддршката од социјалните слоеви, кои се негови носители и не би 
имала важност улогата на „народната цензура“, која ја одредува 
фолклорната творечка траса. Со менување на социјалниот статус на 
носителите на изворниот фолклор се менува и се усложнува процесот 
на интеракција, но и критериумот на „цензурирање“. 

Фолклорот и фолклоризмот во денешницата често ја менуваат 
улогата. Она што го чуваме како изворен фолклор, на сцена го гледаме 
како изолирана појава од изворните околности во кои настанал тој, 
односно како секундарна отуѓена егзистенција на фолклорот. Она, пак, 
што се дефинира како фолклоризам се остварува повторно како 
фолклор преку директен контакт на одредени заедници и изведувачи, 
за да се задоволат одредени потреби. Заемното барање на идентитет 
меѓу нив може да се лоцира во врската меѓу културните особености на 
некогашното село или некогашниот регион, од една страна, и 
современиот изменет статус според трендовите на масовната култура, 
од друга страна. Всушност, се работи за наоѓање нов идентитет на 
новите променливи општествено-културни групи (Rihtman-Auguštin 
1978: 21). Кауфман, обработките на народните песни, државните 
ансамбли за народни песни и танци, понатаму кореографските 
поставки, интерпретациите на „автентичен“ фолклор, соборите, како и 
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медиумите, како можност за популаризирање на музичкиот фолклор, 
ги гледа уште и како складишта за народната песна и за музичкиот 
фолклор (Кауфман 2005: 226). 

Истражувајќи ги фолклорните ансамбли во Бугарија, Тимоти 
Рајс ја опишува фолклоризацијата како дел од центрите на моќ на 
државната стратегија и идеологија, кои користејќи ја фолклорната 
музика, на тој начин создаваат државен апарат, чија задача, како 
државен симбол, е да ја зацврстува државната политика, будејќи му на 
народот чувство на припадност, родољубие, дисциплина, 
церемонијалност и сл. Оттука е и презирот кон овој тип музика, 
изразен токму поради незадоволството од ваквата државна пропаганда. 
Откако комунистичката идеологија ги претвори селаните во урбан 
пролетаријат, тие повеќе не сакаат да ја слушаат старата фолклорна 
музика поврзана со селото и земјоделскиот живот. Старата фолклорна 
музика се смета за примитивна, додека новата фолклорна музика е 
поблиска до државните интереси (Rice 1994: 257). Музиката и 
нејзината структура се менува и се прилагодува на новото време со 
нови оркестрации наменети за голем оркестар со солисти, со фиксиран 
и нотиран звук, а се прилагодува и на должината на аудионосачите. 
Преку големината на оркестрите, музиката има задача да симболизира 
грандиозност, цивилизираност и дисциплина, како инструмент на 
државниот апарат (Buchanan 2006: 126), кој треба да го следи народот. 
Во нејзиното омасовување е пресуднa улогата на конзервативните 
музички издавачи и продуценти, кои, во овие изданија, гледаат профит. 
Паралелно се форсираат „читалиштата“ и училиштата за фолклорна 
музика, кои во академскиот свет се сметаат за неопходни складишта на 
фолклорното наследство за да се зачува и да се одбрани фолклорната 
музика од надворешни и од внатрешни влијанија (Rice 1994: 262). 

Модернизацијата на фолклорната музика е процес на културна 
иновација и е иницијална точка за појавата на новосоздадената 
фолклорна музика и песна (модернизацијата сфатена како замена на 
разнообразните, сврзани со ниски култури – од родното место од 
аграрната епоха, со стандардизирани, оформени и кодифицирани 
високи култури, втемелени врз база на индустриската епоха). 

Модерната преродба на селската фолклорна музика се извршува 
преку поместување и претопување на предмодерната содржина во нови 
структури и продолженија. Во процесот на тоа претопување се 
разводенува културната врска меѓу конкретниот музичко-фолклорен 
текст и неговиот иманентен системски контекст на функционирање. 
„Еманципираните“ музичко-фолклорни обрасци, од пазувите на 
ритуалот, ги губат магиско-ритуалните функции и така одвоени и 
обезмагиени, се преработуваат во модели коишто се поврзуваат со 
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профаните форми на убавина. При ова преработување се образуваат не 
само нови структури, туку и нови контексти, нови комуникации, 
добиваат нова смисла и ново значење. Селската фолклорна музика, 
која излегува од рамките на предмодерната култура, веќе добива 
значење на национална традиција (Пейчева 2008: 47). 

Градската култура станува клучен контекст во овие процеси на 
реконструирање, транспозиција, редефинирање и трансформација на 
фолклорните музички пластови. Оваа област станува единство на 
музичкото сознание, во кое паралелно живеат и заемно си влијаат и 
архаичните и преродбеничките и поослободителните музичко-
фолклорни пластови. Иако се нарекуваат градски песни и во голема 
мера – авторски, сепак механизмите на усно предавање и 
распространување најчесто одговараат со оние на народната песна 
(Хлебаров 1999: 153). За самата градска песна, во музиколошко-
хронолошки поглед, е значајно и тоа дека варирањето, за разлика од 
селската песна, е слабо. До почетокот на XX век има голема блискост 
со селската песна, до средината на XX век блискоста е помала, а во 
втората половина, пак, таа блискост речиси недостасува, што се 
совпаѓа со времето на масовната култура и со авторските песни.  

Кауфман наведува 18 пункта на основни карактеристики на 
градската песна: 

– се создава во градот 

– авторство на текст и/или мелодија 

– распространетост по писмен пат 

– римуван стих 

– иновација во јазикот на песната 

– двојна (куплетна) структура 

– тематска ограниченост во однос на селската 

– послабо варирање (селската песна, која не е римувана има 
фиксирано стиховна структура, што, имено, сугерира на 
варијантност) 

– триделни размери (3/4 или 6/8) 

– широк амбитус во однос на селската 

– дурско-молски систем (со чувствителен тон на VII степен)  

– мелодични одови по тоновите на тризвучјето 

– јасно одредени хармонски функции (TDDT, TSDT) 

– квадратна структура на музичкиот израз (додека во селската 
песна често владее асиметријата) 

– ретко се среќаваат рефрени (вметнати) 

– недостасува метричка разновидност 

– карактерност на ауфтактов вовед 
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– позајмување на мелодиите од другите соседни и подалечни 
народи. 

Наведува дека белезите на фолклорот, како што се: народност, 
уметност, колективност, анонимност, променливост и широка 
распространетост се присутни и во одреден дел градски песни, но во 
најголем дел не одговараат на тие услови бидејќи се распространуваат 
писмено. На тој начин ова творештво стои на границата меѓу 
индивидуалното и народното (Кауфман 2005: 232–233). Водена од 
потребите на консумеризмот и потрошувачкото општество, епохата на 
популарната култура, низ масовните медиуми, последователно ја 
наметна и неизбежната потреба фолклорната музика да добие некаков 
современ изглед, што нè води до појавата на новосоздадената песна и 
авторството. Според своите карактеристики (тиражот, бројот и 
популарноста на медиумските канали), таа е типичен феномен на 
масовната култура. Почнувајќи наивно и срамежливо, на почетокот 
имитирајќи ја народната песна, за потоа пробивајќи се на телевизијата 
и на радиото, да почне свој самостоен живот пројавувајќи се низ 
различни облици, па сè до денешниот турбофолк (Златановић-
Цветковић 1997: 167, 171). 

Појавата на новосоздадената – новокомпонирана песна се 
совпаѓа и со миграциониот процес и со соодносот на културните 
влијанија во правецот село ↔ град. Имено, со повоената миграција од 
село во град, селото губи мнозинство од населението, а со тоа се 
менува и неговата иднина. Во добар дел ослабено, како човек кога губи 
имунитет, селото потпаѓа под влијанието на градот. Ова влијание се 
врши и во самиот град кај „новопечените“ граѓани – доскорешни 
селани – за коишто, знаејќи дека не можат да ги конзумираат 
приозводите од градската културна традиција, градот врши 
прилагодување. Или просто речено, создава нови пригодни услови 
(Големовић 1997: 177). 

Како прилог кон ова гледиште може да се каже дека градската 
култура отсекогаш имала тенденција кон светскиот тренд. Тоа е 
најчесто она што е преземено и утврдено во самата култура под поимот 
„цивилизирано“. Тоа, во нашата култура се гледа како тенденција за 
европеизација и прозападна ориентираност. Во таквиот контекст, 
народниот мелос повеќе се гледал како пречка во културниот развој и 
враќање наназад. Тоа е една од причините поради коишто и музичкиот 
образовен систем започнал со градење на музичката култура 
преземајќи ја западноевропската класична музика како основа. Во 
такви услови оставена сама на себе во недостиг на уметничка 
наобразба, а под налет на општествената транзиција кон едно глобално 
потрошувачко општество, народната музика, како форма, дегенерира. 
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Под притисокот на музичкото описменување, спонтаната и усна 
народна уметност постапно „си заминува“ од историската сцена. 
Престанува непосредно да раѓа. Од перманентно секојдневен 
уметнички феномен, постепено се претвора во пасивно духовно 
наследство (Димитровски 1994: 67). 

Сања Златановиќ-Цветковиќ (1997: 167–171), на релација 
фолклорна песна и фолклоризам, посветува внимание на неколку 
важни обележја што го одредуваат народниот карактер на 
новосоздадената фолклорна музика, како што се: 

• масовноста – таа е масовно прифатена (како нумерички остаток од 
некогашната колективност како сеобразно творечки поим)  

• музичките фрази – кои се преземаат од фолклорот и се стилизираат за 
народното да се доближи до модерното 

• облиците на пеење – условно го „имитираат“ народното пеење, за да 
бидат препознатливи кај народот 

• користењето на провинцијализми или локални говори – за да се 
долови народниот простодушен карактер и да се доближат до народот  

• кроењето на текстови што се блиски до актуелните општествени 
движења и тенденции, т.е. до секојдневието на народот 

• принципите на митологизација и романтични концепции, преку 
коишто се доближуваат до поимот народно   

• користењето на украси и мелизми во пеењето, коишто се со 
хетерогено потекло. 

Новосоздадената народна песна не припаѓа во доменот на 
фолклорното творештво и често се квалификува како шунд и кич. 
Меѓутоа, сметајќи дека таа, во својата основа, се допира до 
фолклорното, може да се третира како фолклоризам со оглед на 
широките рамки и растегливоста на фолклоризмот. Меѓу поголемиот 
дел од луѓето, за народна песна се смета таа што секојдневно се слуша 
на телевизија, по фолк-фестивалите и на свадбените свечености. На 
моето прашање дали денес постои народна музика, најчесто одговорот 
се поврзува или со традиционалната музика или, пак, со 
новосоздадената фолк-музика. 

Меѓу музичките теоретичари преовладува и критички став, кој 
опфаќа неколку парадигми на релација народно творештво ↔ 
новосоздадена фолклорна песна. Првата го опишува принципот на 
имитирање, којшто лишува од оригиналност во креативна смисла и се 
смета за регресивен развоен процес на идентитетот на една музика. 
Втората е замислата дека единката (авторот) може да создаде народна 
песна. Тоа би значело дека една единка може да замени народ или 
поедноставено: Мое авторско, ама народно! Третата се однесува на 
заблудата дека новокомпонираната песна треба да ја следи градската 
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песна, т.е. градската лирика, за која е познато дека подлежи на извесни 
нови околности на творење. Базичен е фактот дека сите светски 
цивилизации, основите на својата музичка култура ги имаат втемелено 
во својата изворна музика, која потекнува од руралните средини. 

Уште една, не помалку значајна појава, којашто ги надополнува 
сите претходни, е мистификацијата во областа на авторството. Овој 
термин го воведува фолклористичката наука во XIX век и со овој 
термин се опфаќа процесот на духовна, уметничка измама во областа 
на фолклорот, односно претпоставува постапка со која приватно лице 
го присвојува народниот уметнички производ, покажувајќи го како 
свој сопствен. На тој начин го „кривотвори“ народот како соборен 
творец. Следната насока, која е важно начело во творечката уметност 
воопшто, е искреноста во творечкиот процес, подеднакво важна и кај 
индивидуалецот и кај колективот. Искреноста е многу важна 
категорија за убедливоста и силата на музичкиот израз. Инхибицијата 
пред искреноста е проблем, кој важи подеднакво и за народниот 
творец, само што под наметката на анонимноста има временско-
просторни можности да стаса до длабините на своето битие, за разлика 
од еден индивидуалец на пример (Димитровски 1994: 65–66). 

Пренасочувајќи се во модерната епоха, синкретичната 
предмодерна фолклорна музика се дезинтегрира, се разнебитува и 
распрснува. Дел од неа оди во правец на високите елитни сектори на 
арт-музиката, каде што се преобразува според логиките на уметничката 
музика, друг дел се префрла во сферата на поп-музиката, каде што се 
трансформира во комерцијална популарна музика за широките 
народни маси, а третиот се придвижува како востановена т.н. 
автентична фолклорна музика. Може да се каже дека модернизацијата 
и присуството на фолклорната музика денес се гледа низ две генерални 
тенденции: обработка на фолклорната музика во вид близок на 
нејзината изворна форма – културно-уметничките друштва, школи, 
музички групи; и современо индивидуално творештво, професионално 
и аматерско, втемелено на, или кое користи, фолклорни мотиви – поп- 
сцена, новокомпонирани фолк-песни, фолк-фестивали, арт-сцена 
(Пейчева 2008: 48). Овој процес се означува како фолклоризам, кој 
претставува размена на културни факти меѓу фолклорот и 
нефолклорната култура и е многу сложен и динамичен. Тоа е свесен и 
наменски процес во којшто субјектите можат да бидат од фолклорната 
или од нефолклорната средина. Во однос на значењето и функцијата,  
фолклоризмот од фолклорната музика извлекува нови различни 
функции: забавна, уметничка, комерцијална и слично. Резултатот на 
овој процес се отсликува во три нови музички сектори на 
трихотомијата: арт, поп и фолк музика. Духот на популарната култура 
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изврши огромно влијание врз појавата на севкупното индивидуално 
музичко творештво од минатиот век. Таа игра клучна улога во начинот 
на организирање на музичката мисла воопшто. Во таа смисла, поимот 
современо го означува она што е во органски тек со актуелната епоха 
на живеење, во коешто модернизацијата на фолклорната музика е 
процес на културна иновација, која претставува напуштање на 
локалните стандарди на аграрната епоха и влез во новите високи 
стандарди на индустриската епоха, а потоа и на постмодерната. 

Поп-културата на една епоха носи и своја поп-музика. Соодветно 
на тоа, ако ја означиме поп-музиката како актуелна музика, сè што е 
актуелно и масовно прифатено влегува во популарно. Иако, кога ќе се 
спомне поп-музика најчесто се мисли на „забавната“ музика, како што 
се британскиот и американскиот поп, тргнувајќи од најшироко 
прифатеното гледиште: популарно = актуелно, границите се 
изместуваат и во тој случај поп-музика може да биде која било 
најмасовно прифатена музика. Со почетоците на развојот на 
новосоздадената музика во Македонија се јавуваат различни 
тенденции во создавањето на популарната и на современата уметност, 
според различните трендови и влијанија. Па, така, уште од средината 
на минатиот век, се разграничуваат два основни аспекти во музиката 
кај нас: забавна и народна. Сè што има музичка основа пренесена од 
западната популарна култура се смета за забавно (џез, рок, поп, 
електронска музика – со сите нивни сублимации и подвидови), а сите 
можни аспекти на искористување на фолклорот: автентичен фолклор, 
„конзервиран“ фолклор, новосоздадени фолк-песни, денешниот 
турбофолк, се смета за народна музика, но и поп-музика. Ваквите 
форми на категоризација и дефинирање на музиката се одразија, и тоа 
како, во индивидуалната уметност кај нас. 

Еден од факторите за масовно ширење на оваа музика се и 
електронските медиуми, кои, оваа музика ја претвораат во масовна 
појава и мејнстрим, постојано заситувајќи ја жедта на конзуматорот и 
широкиот аудиториум. Тука не смее да се заборави на урбанизацијата, 
т.е. глобализацијата, која ја врши светската музика, чие влијание и 
притисок преку медиумите овозможува фузија на различни музики во 
сосема нови музички жанрови (Rădulescu 2016: 155). Колку повеќе се 
откриваат нови музички форми и хибриди, како и начини на гледање 
на музиката, толку повеќе се усложнува и се отежнува дефинирањето 
на музиката според стари стандарди. Тоа отвора нова проблематика 
бидејќи, кога значењето на одредени обележја во музиката се менува 
во зависност од музичките влијанија на популарната култура, тогаш и 
терминологијата се менува или добива ново значење. Така, на пример, 
терминот народна музика е повеќе формална и квантитативна 
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категорија, отколку насочена во контекст на сфаќањето народ = 
творец = усмена традиција. Од друга страна, ако забавата е една од 
основните обележја на музиката во популарната култура, тоа упатува 
дека секоја музика е забавна. Па, така, на свадбите и веселбите, забавна 
е „народната“ музика, а во дискотеките како најдоминантен мејнстрим, 
е турбофолк-музиката. 

Новосоздадената народна музика е сеприсутен дел од модата на 
нашето време и простор на живеење. Таа е присутна во секој облик на 
празнување и секој важен чекор во нашиот живот, од обичаите на 
премин (како своевидна замена за некогашната народна песна) до 
формирањето на: начин на мислење, стил на живеење, начин на 
облекување, однесување... Таа не е само фолклоризам, таа е модерна 
форма на изразување. Новосоздадената народна песна е изразито 
синкретичка творба составена од најразлични материјали, како 
оксиморон, чиишто структурални противречности не можат да се 
вклучат во ниту еден теориски модел. Неа ја карактеризира стилската 
еклектичност и поедноставување на традиционалното и современото, 
на еден несмасен, но жив начин, а коишто се едни од основните 
обележја на духот на постмодерната. Од медиумски аспект, пак, таа е 
хиперреална и имагинарна стварност затоа што ја држи публиката во 
една илузија. Публиката е секојпат склона кон идеалната реалност и 
уживање во „нестварното“, што во потрошувачкото општество носи 
материјален профит за структурите што ја создаваат таа реалност. 

Популарноста на новокомпонираната фолк-музика може да се 
изрази низ сите нејзини елементи: мелодичност на гласот, 
мелодраматичноста на самата изведба, ритамот, пулсацијата, веселата 
и певлива мелодија, стилскиот жанр, темата на текстот и сл. Луѓето во 
оваа музика пронаоѓаат значења и вредности, кои се блиски до своите, 
и до својот поглед на светот. Во периодот во кој е минимализирана 
домашната музичка продукција, а стримингот игра најважна улога, 
музиката е во неблагодарна позиција и на раскрсница меѓу: 
креативноста, медиумите, публиката и интересите на доминантните 
општествени структури. Условите налагаат сè поголемо производство 
на лефтерни наменски теми, кои ќе обезбедат брз и лесен пат до 
публиката, посветени главно на свадбената „музичка индустрија“, на 
брзите интернетски прегледи и гледаност. Се претопуваат границите 
меѓу домашниот фолклоризам и поп-музиката, а се менува и нивното 
значење. Позицијата на забавната музика се поместува на сметка на 
народната музика (преведена како музика за народните маси). Но, и тоа 
не дава конечен одговор и гаранција за тоа што ќе биде популарно, а 
што нема да биде. Кои содржини ќе бидат општоприфатени како 
популарни и вредни, а кои делумно и меѓу одредена публика. 
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Не ни преостанува ништо друго, освен да бараме нови 
содржински креативни, но едноставно прифатливи модели, кои 
повторно ќе мораат да поминат низ филтерот на народната маса, како 
некогашната народна цензура на фолклорното творештво, само што 
овој пат низ широкото пространство на популарната култура. 
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THE NEWLY CREATED FOLK SONG IN POPULAR CULTURE 

Vera Miloševska-Josifovska 
Independent Researcher, Skopje 

Summary 

The new folk music is an omnipresent trend in the time and the space we live 
in. It appears in every form of celebration and every single important step of our 
lives or transitioning custom (as а particular replacement of a former folk song) to 
shaping public opinion, the way of living, dressing, behaving… It is not only 
folklorism, it is a modern form of expression. The newly composed folk song is a 
distinguishingly syncretic work put together by very various materials, as an 
oxymoron whose structural contradictions cannot be embodied in a single theoretic 
model. It is characterized by an eclectic style and simplification of the tradition and 
the contemporary in a somewhat ungainly manner yet very spirited, indeed. These 
aspects are one of the fundamental marks of the spirit of postmodernity. 
Considering the media, this song represents a hyperreal and an imaginary reality 
because it captivates the audience by creating an illusion. The audience is always 
keen on idyllic reality and enjoying “the unreal” which brings material profit for the 
structures that create this reality in a consumer society. The popularity of the newly 
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composed folk music can be displayed through all its segments: melodious voice, 
melodramatic performance, rhythm, beat/pulsation, joyful and singable melody, 
style, genre, theme in the song etc. In this music, people find meaning and values 
that are close to their worldviews. In this age of minimized domestic music 
production, streaming plays a major role. The music takes on an undesirable 
position at the intersection of creativity, media, audience and interests of dominant 
society structures. The circumstances demand production of more and more happy-
go-lucky desired themes that will provide a swift and easy-going contact with their 
audience. These themes are mostly focused on the wedding “music industry”, on the 
fast internet searches and views. The border between domestic folklorism and pop 
music has been breached by folk music (meaning the music for the crowds). 
However, this neither gives us a final answer nor guarantees what will become 
popular or unpopular, which contents will be widely accepted as popular or 
worthwhile and which of them will be partially received by a specific audience. 
There is nothing left to do apart from looking for new models with creative, yet 
desirable content which will have to filter through the folk crowd assuming the role 
of the former folk censorship of the folklore works though, this time, through the 
wide expanse of popular culture. 


