
  

СОВРЕМЕНОСТ, списание за литература и култура, прв број во 2012  

Д-р Марија Емилија Кукубајска:  

Теза за фолклорен вандализам и културолошки геноцид во процесот на брзите 

демографски и културолошки промени одразени врз народните приказни во САД  

        Абстракт 

Како што на временската линија на човековите истражувања циклично се повторува и возобновува 

соодносот помеѓу традицијата и современоста, минатото и сегашноста, старото и новото, оваа теза ги 

анализира и потрагите по одговори за смисолот на смртниот живот и на трајното духовно постоење преку 

нивниот тековен сооднос, и антагонизам, помеѓу новодобски, нео-пагански, атеистички и релативистички 

реконструкции на фолклорот со религиозни, христијански, научни и научно-фантастични толкувања на 

најголемиот феномен на земјата - човековото постоење, односно непостоење. 

 

  Научниот интерес на оваа теза ќе се занимава со одредени народни приказни 

одбрани од фолклорните наследства од 19 и 20 век во САД и Македонија. Приказните од 

САД ќе опфатат и евро-американски и индијанско-американски приказни, а приказните од 

Македонија исто така ќе опфатат и евро-балкански варијанти како и македонски изворен 

фолклорен материјал, собрани од македонскиот фолклорист Марко Цепенков.  Ќе биде 

анализирана симболиката за постоењето на оваа и на другата страна од стварноста, низ 

народни приказни кои ја одразуваат фантазијата и фактичноста, имагинацијата и 

реалноста за смртта и вечноста. Фактичноста ќе се илустрира со оригинални податоци за 

историските прототипови на приказната Снежана и Седумте Џуџиња, пронајдени во 

Германија, во државата Есен. Имагинацијата и реалноста во народните приказни посебно 

ќе се анализира преку примери со ревизии на приказната Црвенкапа во нови фолклорни 

варијанти во САД. 

  Оваа анализа ќе се движи низ национални, етнички и племенски примери на 

фолклорот во САД: американски приказни засновани на евро-американски фолклорни 

наследства од збирките на браќата Грим, како и на индијански народни приказни, за да 

спореди мотиви од истите со примери од македонскиот фолклор. Прифаќајки го аксиомот 

дека светските култури во нивното постоење и развој насобрале меморија во усмени и 

писмени форми на една култура и литература, тезата истражува заеднички теми и во 

науката и во уметноста посветени на минливоста на живото и на иманентната човекова 



потреба да се верува во другата страна, во неминливиот, вечен живот. При тоа се следи и 

народниот гениј, како и современата креативна интервенција во поврзување на 

овоземниот со надземен континуум на имагинацијата.  

  Целта на оваа теза е преку одбрани примери од народната литература на САД и 

Македонија, да го истражува преку нов светоглед, и да го анализира “идентитетот на 

вечноста” и моќта на судбината на човекот да делува со својата морална свест на светот, 

на космогонијата зачувана во народното колективно творештво низ приказните. Тезата 

укажува и на појавата на ревизионизам на народните приказни во САД преку кој на 

одредени сегменти од фолклорот им се заканува фолклорен вандализам и културолошки 

геноцид во процесот на брзите демографски и културни промени и на недоследно 

згрижување на фолклорното наследство во одредени средини, поконкретно во САД.  

  Во културниот и литературен хабитат на Македонија, народните приказни сепак не 

се изложени на ревизии во академските, образовни програми како што тоа се случува во 

САД. Меѓутоа, обидувајќи се да ги следиме новите процеси во западните култури (кои се 

помалку се „западни” поради глобализаторскиот мулти-културализам), оваа теза се има 

определено да ја брани потребата од зачувување на сегменти од народните приказни кои 

се од европското наследство во САД, поради убедувањето дека во нив културното-

книжевно наследство има зачувано трансцендентни, темелни вредности на западната, 

христијанска  цивилизација на која и се закануваат  релативистички, атеистички и анти-

христијански толкувања во науката за книжевноста и фолклорот, форсирани од ново-

компонирани фолклорни трансформаци кои индицираат злоупотреба од  некои книжевни 

автори во САД.  

  Мултикултурализмот е разгледуван во сите поглавја и теми, бидејки тој со својата 

ново-програмираност во САД претставува експеримент на интегрирање на разликите и 

истиот наметнува плуралистички поглед и на американската традиција и на нејзината 

културна еволуција, како и на глобалните светогледи. Овој поглед и процес се има 

одразено и на проучувањто на американските народни приказни. Резултатот е вклучување 

на различни културни истории на дивергентни етнички конституенти. 



  Истражувањата на оваа тема неизбежно доаѓаат до новофорсираниот феномен на  

идеолошка интервенција и на санкционирање против изучување и зачувување на оној дел 

од фолклорот кој не се фаворизира од одредени културолошки антагонизирани структури 

во општеството на САД. Таквото насилно селектирање негативно се одразува на правото 

на автентичните врсти да се борат за своето автентично опстојување во народното 

книжевно наследство, и во некои случаи доведува до мулти културен притисок и 

планирано угинување на тие фолклорни врсти. Ова пред се се однесува на евро-

центристичките депозити на народно творештво кое претрпува драматични отфрлувања на 

одредени теми и карактери во приказните што историски биле прифатени како фолклор од 

англиското говорно подрачје на Европа транспониран во новиот културно-општествен, 

етнолочки хабитат на САД. Во замена, радикално либералниот курикулум во САД го 

наметнува творештвото на нехристијанските, нео-пагански идеолошки и имиграциски 

доминации увезени од други, не-христијански или атеистички страни на светот и нивниот 

светоглед. 

  На другата страна од Антлантикот и Медитеранот, народните приказни во 

Македонија имаат дадено огромен придонес на светскиот фолклор, со својата 

автентичност, а преку волшебно а реално оправдано интегрирање на јудео-христијанските 

морални пораки - и паганска традиција и искуство, во што имаат прифатено теми како од 

истокот (пред се азиски влијанија) така и од западна Европа. Тоа резултира во нијансирана 

трансформација која се состои од: западно европско наследство (зборниците на браќата 

Грим и Х. К. Андерсен), заедно со влијанија од привременото, петвековно, окупирање на 

Македонија од Отоманската империја, преку која преминале во македонската народна 

приказна и додатните примеси на арапски, персиски и индиски резерви на милениумски 

информации од светот на фолклорот.  

  Глобалната меѓузависност во 21 век посебно интензивно се има одразено на 

американската фолклорна банка. Овие промени се разгледуваат низ нивната само-одбрана 

за опстанок во тековната културна војна за зачувување на американската душа со 

европски и христијански референци и резони. Овој избор на приказни е направен од 

фондот кој го имаат адоптирано татковците основоположници на создавањето на 

американската држава во 18. век и нивните учења, филозофии и културни наследства 



пренесени од стара Европа, која во 21 век веќе рапидно се менува под притисок на нови 

демографски влијанија. 

  Во потрага по феноменот на смртта и бесконечноста оваа теза разгледува тековни и  

чувствителни културни и книжевни промени кои всушност ферментираат под влијание на 

атеистички и агностички мислители од Америка уште од крајот на 19. век, спрема кои 

ќовекот го има создадено бог и спрема нив прашањето за смртта и вечноста се апсурдни 

како што е апсуредн и замиот живот. Таквиот светоглед од тој период го има кооптирано 

марксистичкиот поглед на светот и човекот, со што во својот сурово материјалситички 

светоглед, ги имаат игнорирано религиозните, како и митолошки елементи, кои се 

основата на народното, усмено книжевно творештво. Тоа резултира во комбиниации за 

сопствени верзии на комунално-комунистички, утопистички верзии на „сонот за вечноста 

на среќата овде и сега” на земјата, исмевајќи ја вечноста, наоѓајќи ја смртноста 

бесмислена а животот сведен на стерилна потрага по убавото најдено само во уметноста, 

и во природата, без улога на божја провиденција или интервенција. Ваквата безуспешност 

во откривање на формула за идеалниот сон за живот спротивставен на смртноста, се 

покажала неизбежна, но тие радикални материјалистички и атеистички интервенции во 

фолклорот  сепак навлегле во дел од американските приказни како книжевно-уметничка 

алтернатива на бог, и на темата за неговата, односно човековата, духовна бесмртност, 

после овоземната физичка смртност.  

  Тезата во ова поглавје ги споредува експериментите за комунално-комунистички и 

таоистички резервати за стрип-тиз на хедонизмот кај писателите Р. В. Емерсон и Х.Д. 

Торо, кои веќе постанале еден вид фолклор во американската потрага по вечна среќа 

откако нивната „неопходност од атеизам”, споделувана со американските “романтичари”, 

го убива самиот творец на вечноста, бог. Тезата продолжува во друго поглавје 

систематски да ги разгледува влијанијата на прагматизам и утилитаризам во 

американскиот фолклор, во која фаза македонскиот фолклор сеуште ги задржува своите 

архаични, легендарни или секуларни обележја (од приказни за патување кон сонцето, до 

трансформативното (но не и будистичко реинкарнирање на човекот во друго животно или 

предмет). Во тој избор на приказни се анализира привремената победа над смртноста, а во 

одбрана на бесмртните духовни идеали на човекот на земјата, упатен кон небото. 



Тезата ги истакнува конструктивните согледувања во однос на македонската наука 

за фолклорот и нејзиниот тековен подем во два правци: отварање кон нови теории, 

систематизирања и анализи на народното творештво во светот преку научните 

истражувања на д-р Ермис Лафазановски и на д-р Лидија Стојановиќ-Лафазановска. Овие 

современи македонски книжевно-научни унапредувања на фолклорот се одвиваат 

паралелно со развојот и на другите науки: филозофијата, социологијата, етнологијата и 

антропологијата, што допринесува до развој на натамошни научни, фолклорно-книжевни 

согледувања и интерпретации на суштината на човековото постоење на планетата, и на 

подетално дешифрирањето на тајната на животот на земјата и во непознатиот космос, 

одразувани во народната книжевност.    

  Споредувајќи ги македонските позитивни трендови во последните децении со 

наведените парадокси во американската книжевна мисла за народното творештво, тезата 

посветува внимание и на синдромот на американскиот прогресивен секуларизам и на 

културолошките одбрани на тоа: појавата на нов спиритуализам во културата и фолклорот 

одразени и низ современата американска литература. Таквиот диверзифициран, 

релативизиран спиритуализам и културализам  има корени во навидум поразената 

културна анархија и социо-културен револт на 1960те години во САД, инспириран од 

егзистенцијалистичкиот атеизам и од тогаш веќе зародуваниот „анти-западен” културен 

тренд. Од тој период тезата го проследува трендот во потрага по значењето на смртта и 

вечноста како предмет на цинизам во секуларниот културен антагонизам. Се наведуваат 

примери од стереотипови во САД кои ја продолжуваат радикално либералната анализа на 

стариот, евро-американски фолклор или ново-компонираната „приказна” во САД и ја 

пренасочуваат американската книжевна свест подалеку од христијанскиот, европски 

етнос, етос и филозофија.  

  Ваквите нови приоди кон фолклорот, со идеи донесени од Тибет до Андите и од 

Јапонија до Африка, низ нови видови мистицизам импровизираат нов вид одговори за 

смртноста и вечноста, кои во основа се индуцирани со употреба на дрога и халуциногени 

субстанци и со нивното наводно успевање да се пробие порталот на привидната стварност 

за смртта и нивното наводно приближување кон тајните на вечноста. Овие трендови во 

културната револуција и ревизија во фолклорот доживуваат метаморфози во ново-



добските мистични потраги по одговори на темата за смртност и бесмртност, се покажува 

дека резултираат во нивно идентификување со темен, испревртен и духовно критичен 

спиритуализам, кој често граничи со сатанизам, увезен од Карибите и од јужно 

американскиот фолклор. Тезата ја разоткрива мимикријата на некои од тие нови и 

навидум егзотични но психолошки и социолошки трауматизирани текови во фолклорната 

литературата на “новото” народно творештво на САД.  

  Комерцијалниот карактер како квалификатив на идеолошки-пропагаторските, 

ново-компонирани, „модерни” фолклорни стереотипови, се разгледува низ продукцијата 

на филмската индустрија и низ кибернетските игри. Кибернетската и анимирана 

фолклорна продукција во САД има специфичен удел во трансформацијата на народните 

приказни за смртта и вечноста. Некои од нив експлоатираат стари народни приказни од 

евро-американскиот фолклор кои ја рефлектираат злата страна на смртта, отсуството на 

доброто дури и после смртта, како што е случај и со вампирските трансформации или со 

бесконечните илјадници духови во шумите од индијанската, или јапонска, митологија.  

  Од изборот на издавачката дејност, до едукативната, и до забавната индустрија, 

американскиот модерен фолклор покажува свртување на интересот за темите на 

смртноста и вечноста од вечност кон насилнички бизарен физички крај на карактерите и 

на идеите за божествена бесмртност. Од друга страна се разгледуваат и примери од 

ревидиран фолклор во филмувани американски приказни каде смртта се заменува со 

комерцијализиран happy end (како во Морската Сирена која не умира претворена во 

морска пена како во оригиналната приказна). Народната верзија на приказната од 

збирките на Андерсен дава портрет на Морската Сирена во кој нејзиниот живот на земјата 

завршува со смрт, но нејзината чиста душа се искачува во рајот и во бесконечно 

блаженство после смртната болка. Филмуваната верзија на оваа приказна ја прикажува 

темата на смртта со среќен крај, бидејќи таквата аболиција од смртта и таквата само-

измама за непризнавање на смртноста, ја задоволува психологијата не на христијанската 

туку пред се на артифициелната, само-измамничка потрага по лажна среќа во новото 

време.  

  Духовната убавина на идиличните, пасторални и библиски претстави за рајот и за 

за земното цивилизациско усовршување на човековото битие на пат кон рајските 



димензии на космосот од една страна престануваат да имаат валидитет во атеистичките 

фолклорни анализи, но од друга страна тезата дава примери каде науката на 21. век со 

статистички факти доаѓа до откритија кои го пробиваат космичкиот код на мистериите на 

духовните, освен на физичките законитости на вселената. И овие научни потфати му 

користат на фолклорното истражување зашто тие споделуваат универзални и 

интердисциплинарни законитости.   

  Во однос на причините и последиците во менување од евро-центристички во 

мулти-културни содржини на народното книжевно творештво на САД, тезата дава 

примери од усмените и писмени приоритети на американските колонии од 1606, 1621 

година до конституирањето на САД во 1776 година: читањето на библијата и на 

народните приказни. Овој период е одбележан со фолкорните интереси на САД во 

пуритански теми за чистина на верата во божјите етички закони. Таквите приказни го 

носат свежиот код од европската матрица на народни приказни. Темите за смртта и 

вечноста, како и останатите теми во приказните популарни од тој период, се споредуваат 

многу полесно со постоечките приказни во македонскиот фолклор, поради заедничката 

евро-христијанска основа.  Следејќи го нивниот заеднички корен тезата доаѓа до 

мистериозниот почеток на кругот каде одново неизбежно се слеваат влијанијата од 

западна европа до Балканот, преку христијанските традиции, иако и тие имаат задржано 

мутирани пагански елементи (Црвенкапа, Индијанската девојка се враќа од смртта).  

  За поп културата на САД од 20от век и за нејзиниот фолклор (хипи приказните за 

трансформација на духот), тезата дава примери од интердисциплинарни зони на духовни и 

културни влијанија кои барале некои европски приказни да им се прилагодат на новиот 

светоглед за смртта и вечноста (како споменатата Морска Сирена но и како новиот тип на 

над-човек во кинематскиот фолкор: Супермен, Бетмен. Ревизијата на популарните 

европските народни приказни во холивудски верзии се ослободува од реалноста за смртта 

по брз и неприроден пат, сервирајќи дигестивно полесна храна за осиромашената духовна 

сила на консументот на темата: смрт, болка, загуба, непостоење, едновремено воведувајќи 

друга илузија: дека рајската вечност од христијанските приказни не постои и дека душата 

скита по темните простори на анти-човечните магии (фолклорот во филмовите на Хери 

Потер засновани на народни приказни од европските пагански наследства). Давајки увид 



во антагонизираните пристапи во истражување на фолклорот, тезата останува да се залага 

за слобода на уметничка креативност во иновациски ревизионизам, бидејќи и самата 

претстава за космологијата и космогонијата ја одразува човековата инвентивност и е 

потврда за трансформирачкиот флуид во имагинацијата и инспирацијата на анонимниот, 

или авторизиран, творец на фолклорните содржини.   

    Тезата ги афирмира објективните и оригинални сили на човековата фантазија и ја 

истакнува нивната внатрешна духовна улога, како и нивната надворешна национална и 

наднационална улога во пренесување на карактерите и содржините на приказните. Како 

што еден интердисциплинарен предмет од историјата на културата, кој се предава на 

УКЛА (НС 64Ч Неуронаука и психологија на уметноста и Биологијата на Естетиката, или 

како врската помеѓу историјата и легендата, фактот и фикцијата интердисциплинарно 

споени, исто така на УКЛА, во предметот од француски студии (НС 7: Светецот и еретик: 

Јованка Орлеанка и Жил д Рес, историја и мит), или како што е македонската легенда за 

Болен Дојчин (каде народната имагинација бара да верува во способности на човекот кои 

ја надминуваат негативната фаза на умирањето и постануваат поголеми од животот кога 

се стремат кон универзалните и вечни величини на божествениот бескрај.  

Тезата ги заокружува значењата на метафората на човековата потрага за летање над 

смртноста. Тоа му помага на колективниот, и индивидуален, творец на приказните да ја 

изрази потребата од надминување на смртноста за да продолжи да се усовршува 

обидувајќи се да ги заслужи домените на вон-земните светови (индијанските приказни за 

луѓето во посета на небото, индијанската девојка која се враќа од мртвиот свет, или 

македонската приказна за Бабината мома Злата Позлатена).  

  Американскиот новодобски фолклор и во другите поглавја продолжува да биде 

разгледуван во две крајности на својата психолошка трансформација. Стравот од смртта и 

посегнувањето по „генерички безбожна бесмртност” е главниот фактор за трансформација 

на карактерот на холивудските верзии на народни приказни во современата култура на 

САД. Демографските, географски, психолошки и филозофски фактори за оваа 

трансформација, меѓутоа покажуваат заедничка основа и со научно потврдени неуро-

биолошки импликации врз значењето на стадиумот живот, премин: смрт, дестинација:  

трајност на енергијата, односно вечност во архетипската народна свест.  



  Современиот ум на корисникот на народни приказни, како и продуцентот на 

филмувани народни приказни во САД, се набљудуваат или како преуморени од 

катастрофалните војни на 20от век, поради што бараат да најдат виртуелно-верна среќа и 

бесмртност, или како трансформирани во токму спротивното: неуморни да ја 

продолжуваат парадоксалната догма на атеизмот отпочната од времето на Дарвин и Маркс 

за етички еволуционизам односно еволутивна етика во фолклорот, што соодветствува на 

атеистички релативизам во културата, моралните принципи, општеството и литературата.  

  Индивидуалната и групна креативна свест се појавува во САД како многу 

покомплексен амалгам на соврмени предизвици, на нова непредвидливост во „животот и 

што потоа”. Таа свест се разгледува во оваа теза како нов реагенс во трансформација на 

старите народни приказни кон ново-адаптирани. Анксиозноста, агресивноста и револтот 

против апсурдот на сложениот живот, неизбежноста од смртта и отсуството на религијата 

да се стигне до системите на вредности (надеж, вера, љубов), го има лишено од 

„концептот вечност” дел од американскиот ум кој традиционално се покажал ингениозен 

да прави сопствени проекции на небесни, рајски, вечни светлини, бесконечен Бог, после 

мрачната смрт.  

  Ваквите инспирации, проекции и апликации на библиската и фолклорната свест на 

населението на САД се покажуваат како пресудни во формирањето и опстојувањето на 

новата граѓанска свест на светот – преку слободата на мислата и книжевното творештво во 

највалидната демократија во историјата на човештвото, Соединетите Држави, процес кој 

успешно овозможуваше нецензориран подем на научните и културни истражувања се до 

манифестациите на некогаш латентната а потоа агресивна дискриминаци на евро-

херистијанските културни и фолклорно-книжевни наследства на САД (која го употреби 

социјално-културниот активизам во првата половина од првата декада на 21от век за 

пропаганда против западните цивилизациски придобивки, во кои спаѓа и (анти) интересот 

за евро-американското културно и фолклорно наследство.  

  Американскиот холивидски фолклор исто така се разгледува во неговата 

тенденција за  ослободување на себе си од Бог. Се регистрира и новиот „свет на хорор” 

составен од фолклорни демони и чудовишта, и од „вон-земни” или овоземни зли и 



деструктивни сили. Овие анти-етички идеи во новиот филмуван или анимиран фолклор 

допринесуваат до повисока толеранција на посилното зло, до поголеми страдања од 

тероризирања, наместо до блажени, очовекувачки претстави за смртта и транзицијата кон 

најмилостивата христијанска цел после смртта – божјиот домен, кој значи нов живот во 

закрила на целестијална, небесна хармонија на световите во и вон човекот, во и вон 

неговата видлива реалност за време на животот. Оваа трансформација се покажува како 

анти-теза на христијанскиот „ рај на земјата како и на небото”. Таа фаворизира „пекол  и 

на земја и во темните галаксии”, зашто е производ на новата психоза и причинител за нов 

вид на американски фолклор со деструктивни морални пораки (тезата се воздржува од 

придавката темен, некаде ословен како црн американски фолклор, за да одбегне 

недоразбирање од “политички коректниот сензитивизам и санкционизам на лексиконот). 

Таква трансформација, за предност и среќа, се уште изворно не му е позната на 

македонското фолклорно наследство и тековно создавање на книжевни жанрови 

засновани на фолклорни теми.  

  На крајот тезата ја разгледува причината зошто некои американски приказни од 

европскиот фолклор намерно не се ревизионистички трансформирани во нивната потреба 

и потрага по живот после смртта. Гримовите, како и последователно македонските 

народни приказни со мотото „и – си живееле среќно за секогаш” во божји благослов 

(Снежана и седумте џуџиња) симболизираат награда за земните маки. Приказната 

„Бабината Мома Злата Позлатена” е приказна која исто така не претрпува негативна 

трансформација, туку напротив афирмација на доброто во победа над злото, вечноста над 

смртноста. Сончевата сестра, Злата е наградена за нејзината храбра благородност по 

сериското надминување на смртта насилно индуцирана од анти-вечноста, од злото,  и од 

потенцијалното уништување предизвикувано од нејзината антитеза: лажната невеста на 

принцот. Моралната порака во оваа приказна е стекнување на божјата милост за изборот 



на етиката, љубовта наместо кардиналните гревови во злото како непомирлив антагонист 

на доброто.  

  Во овие анализи Холивуд евидентно не ги реформирал, или деформирал, во целост 

овие теми на смртноста и вечноста бидејќи еден сегмент од американската култура (како 

христијанинот Волт Дизни) ја има задржано нерасколебана традиционалната култура и 

конзервативната филозофија и психологија за судбината на душата и „генот на бог”. Тој 

сегмент му има помогнато на конзервативниот културен, евро-американски идентитет на 

САД. Тој идентитет чини и научни и социо-културни напори и резултатите кои ги има 

идентификувано тезата укажуваат дека се справува многу поздраво со менталните болести 

во урбаната антропологија, за кои статистиката покажува дека ескалираат во САД, со 

изненадувачка евиденција за такви социолошки патологии присутни и кај дел од 

холивудски продуценти како и кај “реконструктивните хирурзи” меѓу писателите на 

реформираните народни приказни (како што се екстремните деградирања на невината 

Црвенкапа).  

  Беневолентната филозофија која е знак на Волт Дизни, и неговата наивна и 

набожна филмска филозофија (токму поради неговото застапување на конзервативниот 

слој на Америка), има резултирано во филмови кои нудат кинематографски уживања во 

фолклорните прикажувања на „наследување на божествена среќа”. Сличен позитивен 

светоглед се нуди и преку новото прикажување на конструктивниот, конзервативен, 

високо етички фолклор (“Ана од Зелените Полиња” или Марија, во филмот „Звукот на 

Музиката”).  

  Тезата ја разгледува холивудската алтернатива на „Црвенкапа” која се среќава како 

позитивна трансформација во „Ана од зелените полиња”, со современи христијански 

паралели на девојче и на најзината баба во вонредно позитивни примери на христијански 

фамилијарни вредности кои на нив, а преку нив и на другите, им носат: блаженства на 

земјата, како и верба во таткото на небесата, после овој свет. Наместо да минуваат низ 

процесот на смрт бивајќи проголтани од волкот или наместо да се спасени од ловџијата 

(како во Црвенкапа), Ана и баба и во оваа американската филмувана фолклорна 

продукција ги транспротираат во ветената бесконечност на добрината. Добрината како 

врховна доблест, втора после љубовта, е пример на традиционалната, позитивна 



интелигенција, на несебичната пожртвуваност за другите и на само-усовршување и 

култивирање на библиските Плодови на Духот. Такви и слични современи, филмувани 

приказни од новиот фолклор со традиционални вредности, го имаат пресоздадено 

карактерот на Ана, врз основите на трансцендентално трајните системи на човечки 

вредности. Овие системи на вредности се препознатливо својствени и на македонските, 

како и на американските традиционални наследства. Затоа тезата се обидува да ја исполни 

својата цел: да ги лоцира чуварите на таквите наследства во САД и Македонија: 

академските и читателските умови на чија етно-генеза им се сродни фолклорните 

наследства од европско и христијанско потекло.   

  Анализирајќи го истражувањето на оваа теза во и над внатрешните културни 

достигнувања или конфликти во САД,  и споредувајќи го со македонските паралели на 

евро-американските и индијанско-американски приказни, тезата овозможува подлабоко 

навлегување во глобалниот фолклорен фонд на народите на светот. Меѓутоа едно ќе 

остане неодговорено, за што авторот на тезата употребува етичка совест да признае: 

немоќта на човекот да ја протолкува тајната за животот, за смртта и за новиот живот после 

смртта. Фолклорот не е егзактна наука која детектира вистини преку статистички анкети 

или преку лабораториским радиоактивни фреквенции. Сепак, тезата нуди факти, докази и 

научно-книжевни, фолклорни анализи на мултикултурните трансформации на народните 

приказни за да ја спореди „еволутивната ментална и емотивна снага и волја на народот”, 

да ја толкува неговата предисториска психа, и да ја споредува со скептицизмот на 

атеистите. Тие две спротивставени гледишта во иднина треба да бидат нови платформи за 

поегзактно детерминирање на духовниот феномен на човекот: непомирливата потрага по 

причините за верување во живот после земниот живот, во бескрај после смртниот крај. 
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