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За проектот „Скопје 2014“ е досега многу зборувано и пишувано, главно во медиумите и тоа низ 

една отворена или затскриена политичка призма, најчесто со цел да се глорифицираат или критикуваат 

личностите и институциите (владини, локални и партиски) кои фигурираат како негови иницијатори и 

остварувачи. Многу текстови се посветени на економско-финансиските аспекти, како и на 

непочитувањето на разните стандарди и процедури поврзани со неговото идејно и фактичко 

реализирање. Особено внимание заслужуваат некои обиди за оценка (пред сè критика) на проектот низ 

културолошката призма на етаблираните вредносни системи на современата западна цивилизација. За 

жал, во некои од нив, навредливиот вокабулар,  исклучивоста (својственa токму за оние што се предмет 

на критиката) и цитирањето на авторитети, доминираа над вистинските длабински анализи.  

Со чест на некои исклучоци, досега не се направени многу обиди за стручна анализа на 

основните сфери на кои припаѓа „Скопје 2014“, а тоа се архитектурата, ликовната уметност, 

музеологијата и симбологијата. Во оваа смисла често се изнесувани нечии лични т.е. субјективни 

ставови, мислења и оценки (позитивни и негативни), но најчесто без многу елаборации и аргументи. 

Проектот не е доволно анализиран ниту од аспект на историските, социолошките и културолошките 

околности што му претходеле, а кои дефинитивно морале да имаат удел во неговото создавање.  

Книгата што е пред вас не го носи карактерот на заокружена научна публикација, туку на 

синопсис т.е. скица за такво дело кое би можело да се појави во иднина како резултат на едно темелно и 

сестрано научно истражување. Постојат повеќе причини зошто јас како негов автор веднаш не му го 

обезбедив таквиот статус. Првата причина е што предметот на таквото научно истражување сè уште не е 

завршен, туку се наоѓа во фазата на своето најинтензивно реализирање. Оттука, од аспект на науките од 

кои   јас   се   обидувам   да  му  пријдам  (археологија,  историја  на  уметноста, семиотика) предметот на  
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истражување всушност и не постои како заокружен феномен т.е. како финализиран артефакт. Втората 

компонента којашто го прави неповолен за едно исцрпно и темелно проучување е недостигот на основни 

информации во однос на разните аспекти на неговото реализирање. Третата компонента е огромниот 

број текстови расфрлени главно низ разните медиуми, особено на интернет-мрежата, кои би морале да 

бидат евидентирани и вклучени во еден сеопфатен труд посветен на наведената тема. Четвртата 

причина, од аспект на наведените науки може да се третира подеднакво и како хендикеп и како 

предност. Тоа е фактот што проектот и дел од неговите продукти постојат тука и сега, при што, 

предноста на овој факт се состои во тоа што овие науки можат да го опсервираат неговиот жив т.е. 

автентичен контекст, заедно со културата којашто го создава, и тоа во моментот на неговото 

восприемање од страна на припадниците на таа култура. Хендикепот, пак, доаѓа од неможноста да се 

излезе од таквата моментна и актуелна точка на гледање, за да се дофатат и некои општи аспекти на 

„Скопје 2014“. Тоа се воедно и причините поради кои пишувањето на овој текст постојано го одлагав, 

почнувајќи од првите најави на проектот па досега.  

Зошто сепак се решив да пишувам за оваа тема, макар и во ваква, од научен аспект 

„нееминентна“ форма на синопсис или есеј? Затоа што изминативе години проектот, ослободен од сите 

можни бариери и стеги (финансиски, етички, правни, процедурални), доби размери и статус кои се толку 

глобални и толку важни за нашето севкупно постоење, што вреднувањето т.е. оценувањето не „Скопје 

2014“ не може и не смее да се одложува до неговото целосно завршување, за дури тогаш да следи 

опсервирањето на проектот од чисто научен аспект – како еден заокружен културен феномен.    

Како главна задача во оваа публикација ја поставив оценката на „Скопје 2014“ и тоа не само во 

рамките на некои критериуми кои се сметаат за доминантни во современата западна цивилизација, туку 

и низ „иманентната анализа“ базирана врз вредносниот систем којшто е имплицитно зададен во самиот 

проект и во објектите што го сочинуваат. За разлика од многуте претходни, ова вреднување не се состои 

во неговото сортирање според досегашните црно-бели шеми (како „добар“ или „лош“), туку и во обидот 

тој најпрво да се разбере, така што ќе се анализира преку поширок интердисциплинарен пристап, и тоа 

не само низ една историска, уметничка и културолошка перспектива, туку и низ призмата на 

психологијата, социологијата и семиологијата.  

Формата на оваа публикација и нејзината наменетост за пошироката јавност, барем засега ме 

ослободуваат од потребата за цитирање на досегашните изданија кои се однесуваат на проектот, како и 

други дела, автори и научни школи чии мисли и методи нашле свое место во ова издание. Тие ми даваат 

дозвола во некои случаи да излезам од својот „научен оклоп“ и да настапам лично, како човек, како 

граѓанин на Скопје и како вљубеник во него кој има право да биде сентиментален, разочаран, емпатичен 

во однос на творците, или пак саркастичен во однос на нивното неиздржано творештво.  

 Симболите и метафорите, пред сè оние манифестирани низ визуелниот медиум, се неизоставен 

дел од мојата секојдневна научна и образовна работа. Голем дел од неа не започнува со пишувањето 

научен текст или лекција за час, туку со графички дијаграм, симболичка слика или визуелна метафора во 

која е кодирана главната структура или поентата на она што сум го согледал или она што сакам да го 

пренесам како  порака. Поради  тоа и поглавјата што следат натаму, покрај другите фотографии ќе бидат 
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придружени и со мои метафорични колажи посветени на претставените аспекти од проектот „Скопје 

2014“.  

По образование и вокација јас сум пред сè археолог, па оттука на оваа научна тема речиси и не 

можам да и пристапам без една нагласено археолошка перспектива и методологија. Затоа на почетокот, 

ќе си дозволам кратко претставување на суштествените концепти на археолошкиот метод и 

образложение зошто и како тој метод може да се примени во анализата на еден современ (и наизглед 

неархеолошки) феномен каков што е проектот „Скопје 2014“.  

Во темелите на оваа наука се наоѓа аксиомот според кој материјалните предмети се доследна 

манифестација на духот. Поинаку кажано, објектите т.е. артефактите  што  еден  човек или една култура  
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ги создале во некое минато време (вчера или пред 10 000 години) претставуваат непосреден одраз на 

најсуштествените аспекти на духовното постоење на тој човек или таа култура, нивните  мисли и идеи,   

чувства, верувања, визии, тежнеења, болки и стравови, а исто така и одраз на структурата на заедниците 

и општествениот систем според кој тие функционирале. Благодарение на овој однос всушност и 

дејствува археологијата, така што го толкува духот на изминатите култури врз база на материјалните 

остатоци што тие ги оставиле зад себе. Многу често, „немите“ археолошки наоди не можат да се 

споредуваат со идеите на самата таа култура експлицитно изговорени т.е. фиксирани во некој запис, и 

тоа од едноставна причина што нејзините припадници не се живи, ниту пак оставиле зад себе било какви 

писмено фиксирани пораки. Доколку такви записи сепак постојат, археологијата најпрво се труди 

принципиелно да ги игнорира, и тоа поради своја објективност, за да не го попречи текот на сопствениот 

автономен метод на анализирање. Таквиот пристап, на крајот и` дава можност да оцени дали нејзините 

толкувања на дадената култура се или не се во согласност со она што таа самата го декларирала за себе.  

Според тоа, археолозите можат да се определат и како „форнезичари на минатото“ затоа што 

преку анализата на материјалните факти ја откриваат и расветлуваат прошлоста, при тоа секогаш 

изразувајќи принципиелен сомнеж во однос на вистинитоста на исказите на носителите и очевидците на 

одреден феномен или настан од минатото. Тие можат да се сфатат и како „психолози на човештвото“ 

кои, копајќи во заборавеното детство на една култура или цивилизација, ги откриваат тајните што 

случајно или намерно се избришале од нејзината меморија. При тоа, како и психолозите, тие често знаат 

да откријат нешта коишто се многу повистинити од претставите што самата истражувана заедница ги 

имала за себе. Станува збор за мошне аналитичен и објективен метод кој, слично на психоанализата, 

копајќи во „отпадоците“, „соновите“, „гестовите“ и „случајните чкртаници“ на една култура, го дознава 

не само она што самата таа го мисли за себе, туку и она што не била, или сè уште не е спремна да си го 

признае.  

Конечно, постои уште една причина поради која проектот „Скопје 2014“ денес не би можел 

воопшто да се истражи без примената на археолошкиот метод. При тоа, ги имаме предвид „големите 

тајни и мистерии“ во кои е тој обвиен, без разлика што се реализира во едно општество во кое на сите 

страни се прокламираат принципите на транспарентност и демократија. Станува збор за сите оние 

прашања околу неговите автори, идејните платформи, финансиските аспекти и механизмите на 

одлучување и спроведување кои според својата енигматичност се достојни на најголемите археолошки 

енигми.   

 

Овој свој автономен и независен пристап, археологијата често го комбинира со методите и 

резултатите на многу други науки. Ваквиот интердисциплинарен концепт ќе го употребиме и при 

нашите анализи на проектот „Скопје 2014“, земајќи ги на помош науките што погоре веќе ги 

споменавме.  
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Една од фразите со кои многу сакаме да си ја фалиме нашата Македонија пред странците 

или пред самите себе е дека таа е вистинско „Ел Дорадо за археолозите“, односно дека каде и да 

копнеш, насекаде во неа наоѓаш археолошки богатства од минатото. Но, при тоа не сме свесни 

дека овој комплимент длабоко во себе крие и една страшна и трагична определба. Според неа, 

во нашава земја не само што низ вековите многу се градело, но и дека она што го создавале 

претходниците, воопшто не се почитувало туку напротив – постојано и немилосрдно се 

уништувало. Оттука, Македонија може да се сфати и како една голема гробница, затоа што 

речиси целото нејзино минато е затрупано т.е. погребано под земја. Најстрашно е што ваквата 

судбина, оваа земја ја следи сè до денешни дни, за што најдобар пример е токму нејзината 

денешна престолнина.  

Како настанале големите европски и светски метрополи, чии историски јадра и денес 

се простираат со километри во недоглед?  

Едноставно – така што растеле во хоризонтала, односно новите градби се граделе покрај 

постојните, на празните простори лоцирани во градската периферија. Поради тоа, во нив до 

денес ќе најдете кварт од средниот век, на кој се надоврзува кварт од времето на ренесансата, па 

на барокот, па потоа зона на градот од 19. век и современ дел од 20. век. Без разлика на тоа што 

и таму има многу случаи  во  кои  поновите објекти биле инфилтрирани во  постарите јадра – на  
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местото на намерно урнатите постари згради, сепак може да се забележи барем некаква почит 

кон постојните градби, ако не поради културната или естетската, тогаш барем поради нивната 

економска вредност. Ова особено важи за периодот од 19. век па наваму, кога во современите 

напредни општества се појавува концептот на принципиелна и институционална почит и грижа 

кон градителското наследство.  

Зошто Скопје не спаѓа во рангот на ваквите метрополи, наспроти тоа што во 

минатото било многу фалено како еден од најголемите и најубавите градови во овој дел на 

Европа?  

Да потсетиме дека тоа било главен град на римска провинција (Скупи), веројатно 

црковно средиште на најголемиот дел од Балканот (Јустинијана Прима), царска престолнина 

(Душаново царство), „град со 2000 домашни бањи“ (Евлија Челебија), „град убав колку Прага“ 

(Пиколомини). Скопје не припаѓа во оваа група од една проста причина, затоа што во него 

новото не се градело покрај постојното, туку врз постојното, се разбира откако тоа претходно 

до темел ќе се урнело. Затоа, историските фази на овој долговековен град не можете да ги 

согледате шетајќи од улица до улица и од кварт до кварт, туку копајќи длабоко во подземните 
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археолошки слоеви, каде секоја негова постара историска фаза е погребана под темелите на 

поновата.  

 Зошто е тоа така?  

Некој ќе рече дека за тоа се виновни земјотресите и војните. Но, древните објекти се 

многу подобро зачувани во другите соседни земји кои не биле помалку од нас подложни на 

земјотреси или војни, како на пример Грција, Италија и Турција. Причината лежи во еден друг 

фактор, многу подеструктивен и од војните и од природните катаклизми. Тоа е културниот 

дисконтинуитет, или принципот на непочитување на културното наследство. Конкретно 

кажано, животот и политиката во Македонија биле толку нестабилни и променливи што секоја 

деценија со неа владеел некој друг народ, друга династија и друг идеолошки систем, при што 

секој од нив се стремел да го негира затекнатото, уништувајќи ги сите негови материјални 

траги. Поради тоа и претходно изграденото се уривало или се оставало без грижа, само затоа 

што е туѓо односно припаѓа на некој туѓ народ, туѓа култура, туѓа вера и на некои туѓи цареви и 

кралеви.    

 Овој феномен можеме одлично да го илустрираме проследувајќи ја историјата на 

македонската престолнина. Бедемите и кулите на средновековно Скопје (можеби и на 

енигматичната Јустинијана Прима) се изградени од камени блокови земени од римскиот град 

Скупи, урнат во 6. век. Во 15. век, по окупирањето на Скопје од Oсманлиите, врз 

средновековниот трговски дел на градот тие ќе го изградат својот шехер-град (Ушкуп), со 

едната од најголемите ориентални чаршии на Балканот, каде на местото на десетиците богати 

средновековни христијански храмови (од кои денес не се видливи ниту темели) ќе изникнат 

исто толку величествени џамии, амами, анови и безистени. Во 17. век, австроунгарскиот 

генерал Пиколомини ќе изрази жалење што мора (наводно поради чумата) да го запали овој 

прекрасен град. Во првите децении на 20. век, по протерувањето на Османлиите, во Скопје 

постепено ќе започне „расчистувањето“ на турските сокаци и маала и пробивањето на 

симетричните улици и плоштади проектирани според новите европски концепти. На местото на 

џамиите и амамите ќе израснат нови цркви, офицерски домови, банки и нови станбени 

квартови. По Втората светска војна, следните градители, ќе бидат понесени од борбата против 

„регресивните буржујски традиции“, верата како „опиум за народот“ и „декадентниот 

капитализам“. Обземени од визиите за новиот идеален свет тие ќе започнат со систематско 

уривање на сè што наликува на старо, верско и буржујско, и градење град по мерка на 

работничката класа. Во нивните нероновски концепции, добро ќе се вклопи скопскиот 

земјотрес   од   1963   година,   како   одличен   повод  и  оправдување  за  бришењето  на  целата 
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градителска историја на Скопје и градење 

на нова социјалистичка престолнина. Овој 

проект ќе се реализира во еден 

антитрадиционален космополитски дух, 

согласно утопистичките претстави за 

идеален, доследно геометриски 

конструиран „град во облаци“ како симбол 

на социјалистичкиот прогрес.  

Во оваа милениумска историја на 

периодично уривање и повторно градење 

„од нула“, совршено се вклопува и проектот 

„Скопје 2014“. Во него е сосема јасно 

изразено целосното непочитување на 

постојното градителско наследство. 

Најголемиот дел од неговите досега 

изградени објекти се поставени не на 

слободни парцели, туку во комплекси и 

амбиенти кои од урбанистички, 

архитектонски и стилски аспект се веќе 

одамна оформени и заокружени, па дури и 

исполнети со одредена историска и емоционална аура. Паѓа во очи силното инсистирање, 

новите градби по секоја цена да се изградат на многу фреквентни но исклучително тесни и 

несоодветни локации, макар и приклештени од постојните објекти и на само два-три метри од 

нивните фасади.  

Согледан низ горепретставената археолошка и историска перспектива, проектот „Скопје 

2014“ е  сосем вообичаен за овој град и всушност, само уште една манифестација на концептот 

на „градење ex nihilo“ кој во него се спроведува последниве 1500 години. Од претходните 

градителски кампањи тој се разликува само во две нијанси. Наспроти јасниот однос на тотално 

непочитување кон постојните градби, во него сепак не е изразена доволна храброст, таквото 

игнорирање да се покаже решително – преку уривање на постарите градби што пречат, како 

што тоа го правеле Нерон, Сталин, Хитлер, Чаушеску, па и претходните градители на Скопје. 

Наместо тоа, низ целиот проект се провлекува една цинична и кукавичка агресивност. 

Несаканата зграда се остава да стои (веројатно поради нејзината материјална вредност, или за 

да се избегне реакцијата на граѓанството, опозицијата или на некои светски организации), но 
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преку разни други постапки таа целосно се разнебитува, односно се разјадува нејзиниот 

автентичен идентитет и основна поента.  

Еве неколку примери:  

- Спомен домот на Мајка Тереза е изграден токму пред влезот т.е. челната фасада на 

„Домот на АРМ“ (да потсетиме некогаш „Дом на Југословенската народна армија“), на самата 

нејзина пешачка и визуелна оска, без никаков композициски и стилски диjaлог со ова здание. 

- „Археолошкиот музеј“, како и останатите владини згради наредени една до друга 

покрај Вардар, сочинуваат вистински параван пред постојниот комплекс на „Стопанска“ и 

„Комерцијална банка“, „Македонскиот народен театар“, музичките училишта и новата (сè уште 

неизградена) „Македонска филхармонија“.  

- Катна гаража се гради токму пред челната фасада на главната поштенска зграда свртена 

кон кејовите на Вардар ... и други примери. 

Зошто тоа се прави? Па нели во центарот на Скопје сè уште има доволно убави и 

празни локации?  

Веројатно поради неколку причини кои заемно се проткајуваат. Првата причина може да 

се побара во желбата да се искористи високиот рејтинг на добрата локација, која низ 

изминатите децении акумулирала во себе разновидни вредности. Тука мислиме на високата 

фреквенција на движење на луѓе, препознатливи визури или некаков вид сакралност за кои се 

верува дека ќе бидат пренесени и на новиот објект што тука ќе се изгради. При тоа не се зема 

предвид дека добрата локација не е гаранција и за добра зграда, туку токму обратно – лошото 

здание може сосема да ја упропасти и обезвредни добрата локација.  

Втората причина задира во испревртената мотивација на целиот проект, во чија основа, 

зад девизата „градам за да му служи на човештвото“ всушност стои една многу поважна – 

„градам за да покажам дека сум голем градител“. Можеби затоа, за објектите од „Скопје 2014“, 

по секоја цена се избираат централни и фреквентни локации кои самите по себе ќе му обезбедат 

важност и реноме на тука лоцираното здание, а со тоа и на неговиот градител.  

„Градам онаму каде би можел, на колку што е можно повеќе луѓе да им покажам колку 

голем градител сум јас!“  

Третата причина може да биде желбата, преку инфилтрирањето на нова зграда од 

„нашиот проект“ да се парира односно да се обезвредни значењето на постојните („нивни“) 

градби и тоа поради нашиот негативен став во однос на нивната епоха, култура, идеолошка 

матрица  и  „нивните институции“  во  рамките  на  кои  се  изградени тие објекти. Во тој случај,  
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новата зграда станува симбол и метафора на „нашата победа“ и „нивниот пораз“, односно 

поразот на она што го симболизираат тие градби. Доколку ова наше толкување се покаже како 

точно, овој концепт на градење „за да се наштети на соседните згради“ би претставувал 

архитектонско отелотворување на добропознатиот македонски архетип „да му умре козата на 

комшијата“.  

Концептот на непочитување содржан во проектот „Скопје 2014“ е уште поостро изразен 

преку преправањето на фасадите на постојните згради од најстрогиот центар на Скопје. Еве 

како тоа функционира. Во амбиент од едноставни и функционални станбени и деловни зданија 

изградени во социјалистичкиот период (50-тите и 60-тите години) кои веќе со децении се 

втиснати во меморијата и емоциите на „старите скопјани“, се инфилтрира нов објект – вирус 

(на пример „Порта Македонија“) изведен во тнр. „класичен“ стил. Сега, неговото присуство се 

зема како повод и оправдување за метаморфоза на фасадите на сите околни згради. На нив се 

додава гипсено-стиропорна бижутерија во вид на фризови и капители, со што тие се маскираат 

во некакви малограѓански псевдобарокни палати во духот на 19. и почетокот на 20. век.      

Зарем не може Скопје да избега од својата проклета карма „како феникс периодично 

да согорува и повторно да се раѓа од сопствената пепел?“ 

И покрај сета романтична поетичност на оваа негова судбина, сепак не е лесно да се 

живее во град кој дури и неколку пати во вашиот живот ја покажува судбината на змијата 

Уробор која „си го јаде сопствениот опаш, односно расте хранејќи се со сопственото тело“. 

Кога претходниве векови, во овој град не би се градело според приципите на вертикалната, туку 

на хоризонталната стратиграфија (археолошки термини од кои првиот означува градење едно 

врз друго, а вториот едно покрај друго), денес Скопје би бил голем и интересен град со повеќе 

квартови создадени во разни стилови, како одраз на историските епохи низ кои тој опстојувал.  

Пред многу години, на некој од скопските ѕидови прочитав еден ироничен графит кој 

најдобро ја отсликува трагичната судбина на овој град-феникс и град-уробор:  

 

„Градот убав пак ќе никне ...  

                                                                                 (потпис: Пиколомини)“  

 

На помладите читатели морам да им појаснам дека се работи за стих од една пионерска 

песна која сите ја пеевме на школските приредби за 13. ноември - денот на ослободувањето на 

Скопје од фашистите, во која се опејуваат детските желби за обнова на Скопје разурнато во 

земјотресот. Пиколомини би требало сите да го знаеме како „скопскиот Нерон“. 
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Сè што на планетава се случило, од некаква лична постапка на одредена индивидуа, па сè до 

светска војна, е резултат на определени минати настани и постоечки околности. Поради тоа, не може да 

се разбере некој процес, неговата појава и суштина, ако не се земат предвид историските настани што му 

претходеле, како и другите околности во кои тој се создал. Во оваа смисла и проектот „Скопје  2014“ не 

сум склон да го сметам за резултат на некакви случајни околности или на луѓе кои случајно се нашле на 

определени влијателни функции и случајно донеле одредени одлуки. Поради тоа, не е лошо уште еднаш 

да се потсетиме на добропознатите историски состојби кои очевидно имале голем удел во раѓањето на 

овој проект.  

Македонците се последниот народ кој во рамките на околниот регион  оформил своја самостојна 

држава. Историјата јасно покажува дека ова задоцнување не е резултат на нивната незрелост, туку на 

одредени незаобиколни историски околности и геополитички констелации. Централната, и од стратешки 

аспект многу важна, позиција на Македонија во балкански рамки и динамичноста на нејзината локација 

(„балкански ходник“ и „балкански крстопат“) условиле нејзино постојано окупирање од страна на 

соседите и на големите империи. Сево ова не обезбедило доволно траен мир и затвореност, за во неа да 

се акумулира, инкубира и реализира одамна пројавената интенција за „македонска посебност“.  

Манифестирањето на суверенитет и барањето и истакнувањето на фокусите на сопствениот 

идентитет се незаобиколни процеси за секој народ и нација. Оттука, некаков проект или концепт сличен 

на „Скопје 2014“, во иста или поинаква форма, неминовно морал некогаш да се појави и во независна 

Македонија, како  што  на  сличен  или  поинаков  начин, во  изминатите два века аналогни проекти се  
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реализирале кај сите околни народи. Споредувајќи го овој наш излив на национал-романтизмот со оној 

на соседите, некој ќе ја забележи неговата неумереност, па и болна пренагласеност, која ќе се обиде да ја 

објасни низ некаква „вродена т.е. генетски предиспонирана патологија“ на Македонците, или на 

„нереалната“ т.е. „измислена посебност“ на нивниот етнички идентитет.  

Сметаме дека овие симптоми на пренагласеност и други особености на овој проект, како и 

неговото јавно или премолчено одобрување од мнозинството на македонската популација исто така 

имаат своја историска причина и оправдување. Не е тешко тие да се лоцираат во долгото блокирање на 

процесот на македонското осамостојување кое, иако формално разрешено кон средината на 20. век, 

гледано суштински како проблем се влече сè до денес. Тука најпрво ја имаме предвид фазата на „строго 

контролирана еманципација“ во која македонската држава и народ ќе егзистираат речиси половина век 

во рамките на СФРЈугославија. Сведена на едно индивидуално психолошко ниво, таа може да се 

спореди со состојба на некаков „рестриктивен пубертет“, во кој некој ја овозможува и толерира твојата 

посебност и твојот личен идентитет, но при тоа не дозволува нив сосем слободно да ги изразуваш. Секој 

читател може да насети во какви сè негативни форми на компензација може да реперкуира ваквото 

потиснување во поодминатата возраст на една индивидуа. Токму овој синдром на „задоцнет и 

пренагласен пубертет“, манифестиран на колективно ниво ни се случува сега, пројавен меѓу другото и 

низ проектот „Скопје 2014“.  

Секој драматичен психолошки излив (невроза или катарза) мора да има катализатор, клучен 

фактор, односно иницирачка каписла која во преломниот момент ја активира експлозијата. Во нашиот 

случај тоа е непризнавањето на Македонија од страна на соседите (пред сè Грција) и блокирањето на 

нејзиниот влез во институциите кои го симболизираат „европското семејство“.  

Секоја акција задолжително предизвикува реакција. Да не се случеле анахроните и апсурдни за 

нашево време постапки на Грција (а посредно и на европските и на светските организации) насочени 

против името, историјата и идентитетот на Македонија, во нејзината престолнина никогаш немаше да се 

изгради толку грандиозен и исто толку анахрон и апсурден за нашето време споменик на Александар 

Македонски. Овие напади и понижувања кај македонскиот народ создадоа гард. Тој гард ќе го услови 

заокружувањето на еден специфичен општествено-политички амбиент. Овој амбиент ќе профилира и ќе 

постави на власт политички фигури со соодветен профил. Тие фигури во наведените напади и 

понижувања на Македонија ќе најдат мотив и оправдување за инвестирање средства за изградба на 

ваков споменик – со цел да го задоволи својот народ, а истовремено и да го зацврсти своето владеење со 

него.  

Гледајќи наназад може јасно да се согледа латентното провлекување на овие проблеми и во текот 

на целата југословенска фаза од постоењето на Македонија, и нивно испливување на политичката сцена 

во сета своја острина по нејзиното целосно осамостојување. Факторот на пресија и потиснување на 

македонската самобитност не бил манифестиран само преку национализмот на соседните народи, туку 

функционирал и во рамките на концептот на пан-југословенството, на чиј пат, повеќе или помалку 

стоеле сите национализми на братските републики. Во истите рамки треба  да  се  земе  предвид и преси- 
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јата на комунистичкиот идеолошки концепт во кој класниот космополитски идентитет („пролетери од 

сите земји обединете се“) секогаш се ставал над локалниот национален идентитет.    

Наведените геополитички околности ги следат оваа земја и нејзиниот народ постојано низ 

изминатите столетија, поради што блокираниот „македонски дух“ бил принуден да изнајде начин како 

својата нереализирана слобода ќе ја транспонира во некаков друг облик кој ќе ги надмине зададените 

бариери. Продуктите на оваа транспозиција можеме да ги препознаеме во разните духовни движења, 

митови, преданија, песни, ора, чудесни слики и градби кои се создавале во Македонија низ епохите. При 

тоа е особено интересно што мошне често, духовната длабочина и високиот творечки дострел на овие 

творби е апсолутно несразмерен на скромните квантитативни параметри на творецот (големината на 

земјата, бројноста на популацијата, политичката моќ на државата). Очевидно е дека Македонецот 

успевал да ја воспостави рамнотежата во својата душа така што физичката немоќ ја претворал во 

духовна и творечка сила којашто потоа успевала да ги пробие не само границите на Македонија туку и 

границите воопшто. Истиот импулс и механизам можат да се препознаат и во проектот „Скопје 2014“, 

но за жал не и крајниот резултат.  

Зошто?  

Затоа што овој македонски творечки механизам научил да функционира во состојба на физичка 

т.е. материјална немоќ. Најдобро знаел да ја изрази својата генијалност само низ дела направени некаде 

на маргините, во мали димензии, со скромни материјали, со одмерени пари и без нечија голема 

поддршка. Во нашиов случај овие фактори не биле сосема задоволени. Очевидно е дека во овој случај 

парите и моќта го ставија македонскиот творечки дух во нови и за него нетипични околности во кои тој 

сè уште не може да функционира. Проектот му даде толкава сила, што овој реши сега и овде да ја 

манифестира апсолутно сета своја со векови потиснувана енергија. Се случи неконтролиран излив на 

творечкиот импулс. Реакторот кој заробен во дебел оловен оклоп со векови произведувал корисна 

енергија со определена моќ, сега за миг доби толкава сила што го растури својот оклоп и сета своја сила 

ја ослободи во еден единствен миг. Добротемперираната уметност се претвори во неконтролирана 

експлозија од горда грдотија, инает и прегорена страст.      
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 Освен горепретставените идеолошки и политички фактори, потисната енергија за проектот 

„Скопје 2014“ се создавала и во сферите на материјалното, визуелното и просторното. Тука го имаме 

предвид феноменот на социјалистичкото постземјотресно Скопје кој бара вклучување во нашиве 

анализи и на социолошките компоненти.  

Во текот на првите децении на 20. век (периодот меѓу двете светски војни), во Скопје постепено 

се оформил слојот на  „стари скопјани“ со белези на граѓанска култура типична за еден просечен 

европски град од тоа време. Како индикатори на овој дух можат да се земат европеизираните скопски 

маала од типот на Дебар маало и Буњаковец и јавните објекти како што се Офицерскиот дом и Театарот, 

градени во традиционалните европски стилови. По Втората светска војна, дел од ова население 

постепено ќе еволуира во духот на социјалистичката идеологија и тоа во насока кон едно не до крај 

социјалистички профилирано граѓанство. Тој дух ќе го следи строга функционална архитектура најпрво 

со скромни и не докрај стилски определени објекти, која кон крајот на 50-тите, започна да добива белези 

на модерната западна архитектура со функционални облици и чисти и едноставни геометриски контури 

и фасади. Овој концепт прилично ќе се промени по земјотресот од 1963 година, по кој судбината на 

Скопје ќе биде вовлечена во „машината“ на југословенските и меѓународните архитектонски конкурси и 

жирија. Како последица на тоа, македонската престолнина ќе стане огледало на најавангардните светски 

текови на современата архитектура која во тоа време исчекоруваше од функционализмот кон некаков 

„модернистички барок“ или „модернистички маниризам“.  
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Во наредните две децении ќе се случи жесток дисбаланс меѓу плановите за изградба на ново 

Скопје и претставите и желбите на самите негови граѓани за изгледот на нивниот град (зградите на 

главната пошта, универзитетскиот кампус, македонскиот народен театар и др.). За само неколку години, 

во Скопје се изградија зданија какви што неговите постојни граѓани не ни претпоставуваа дека воопшто  

можат да постојат. Се случи град наметнат одгоре, од некаква македонска, југословенска и светска 

архитектонска елита кој ќе биде далеку од мерката на реалното Скопје и далеку од желбите, потребите, 

вкусот и духот на неговите стварни жители.   

Во овој период, од околните села и помали градови, во Скопје се досели огромна нова 

популација која имаше проблем да ги апсорбира дури и основните комунални градски компоненети како 

што се телефонската говорница, јавното ВЦ и јавниот градски превоз, а камо ли кубизмот на новата 

зграда на МНТ и „техницистичкиот барок“ на главната поштенска зграда. Идеалниот град требаше да ги 

промени новите граѓани. Да ги извлече од нивните селски и паланечки маала и да ги поведе кон 

возвишените светови кодирани во неговите футуристички згради. Едноставно требаше да ги претвори од 

селани во космополити. Но, се случи обратното – новите граѓани го спуштија Скопје од облаците на 

земја – веројатно онаму каде што и му беше местото. Овој нов слој на новодоселени „свежи скопјани“, 

неколку децении подоцна ќе одигра пресудна улога и во изгледот на денешната македонска 

престолнина, па и во реализацијата на проектот „Скопје 2014“.  
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Граѓаните го чинат градот  

Какви граѓани – таков град  

Градот најдобро зборува за граѓаните   

 

Со пропаста на социјалистичката идеологија на чело со моќната инфраструктура на Сојузот на 

комунистите на Македонија и на Југославија и нивното неприкосновено одлучување во насока „одгоре – 

надолу“, пропадна и идејата за социјалистичко Скопје изградено во духот на светската авангардна 

архитектура. Кензо Танге беше победен од хаосот и сиромаштијата на постсоцијалистичкото општество 

и од хроничната македонска болест – малите лични и родовско-клановски интереси ставени над 

општите. Светски познатиот урбанистички план на градот започна да се распаѓа пред узурпациите на  
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новопечените локални „капиталисти-олигарси“ и разни други моќници. Но, мора да се признае дека 

обичните скопјани нема да го оплакуваат овој никогаш недовршен град, од причина што отсекогаш го 

доживуваа како наметнат одгоре, со стил и дух кој е сосема несоодветен на нивниот менталитет. 

Всушност, со узурпациите на постземјотресниот урбан систем на Скопје се отвори вратата на денешниот 

тотален урбанистички хаос и неговото секојдневно институционално или диво ревидирање. Ова значи 

дека на проектот „Скопје 2014“ му претходеше сличен концепт на непочитување на постојното (и тоа не 

од страна на „оваа власт“ туку на „нивните претходници“), само поинаку манифестиран. Тој беше добра 

увертира за овој проект; генерална проба во која се востановија механизмите на неговото 

вонинституционално спроведување. Бидејќи немаше име, овој проект можеме да го наречеме „фаза на 

обезличување на Скопје“.  

Ме плаши дека зад сиве наведени појави и синдроми стои уште еден фактор пред кој губат 

смисла сите наши обиди за научно осмислување и историско објаснување на проектот „Скопје 2014“. 

Тоа е логиката на „урбаната мафија“ во која нема место ни за почит кон градителското наследство, за 

хармонична композиција, ниту пак за социолошка и идеолошка оправданост на објектите. Сиве овие 

непостоечки или привидно присутни компоненти се земаат предвид само поради најважната, па дури и 

единствената цел:  

 

„Зградата што ја градам да се протури пред институциите и граѓанството и да ми донесе 

колку тто е можно поголем профит и моќ.“   

 

  



Н. Чаусидис 

 

35 

 

 



Скопје 2014 

 

36 

 

 

СКОПЈЕ, ГРАД-СИМБОЛ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Западот е успешен затоа што јасно и децидно ги расчленува сферите на својот живот. 

Религиозниот живот во него се практикува во недела во црква. Од понеделник па натаму, сè до следната 

недела – нема бог, туку профит, нема љубов, туку правила и закони, нема солидарност, туку натпревар 

на работното место. И љубовта кон историјата и традицијата таму се практикуваат на определено место 

и во определено време – во музеите, во текот на нивното работно време. Купуваш карта, влегуваш 

внатре и гледаш, плачеш, се восхитуваш, или пцуеш, а можеш да си купиш книга или ДВД и истото да 

го правиш дома, под услов да не ги тормозиш комшиите. Нема вера и историја на работното место, нема 

етнички традиции во школите и парламентите. Светот на живите и на стварноста е јасно одделен од 

светот на мртвите и сферите на метафизиката. Оној кој сака да ги посети мртвите и да живее со нив на 

„оној свет“ оди на гробишта – за задушница или на помен. Дури и урната со пепелта на саканиот може 

да си ја чува дома. Но, најстрого е забрането труповите од гробиштата  да се носат на работа, да се 

изложуваат пред јавните установи, а нивни помени да се водат во тие установи или на плоштадите. На 

истиот начин е расчленета и функцијата на зградите кои се јасно поделени на утилитарни (наменети за 

секојдневни потреби) и на сакрални (за потребите на религијата и култот).         

Но ние не живееме во ваков свет. Нашите религиски празници ги славиме секаде, и тоа најмалку 

во храмовите, најчесто дома, во природа, во канцеларија, во школите, во парламентот. Онаму каде што 

треба да спроведуваме закони, применуваме љубов (кон нашите луѓе) и омраза (кон оние кои не ни се 

блиски), а критериумите за професионално унапредување ги заменуваме со (селективно) милосрдие. 

Историските експонати, од музеите ги преместивме во секојдневниот живот, па како последица на тоа 

ни се случи археологизација на државата и музеологизација на престолнината. Историските ликови се 

најдоа на дневниот ред на седниците во парламентот, а археолошките експонати излегоа од музеите и 
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осамнаа на улиците и плоштадите и пред влезовите на јавните зданија. Проектот „Скопје 2014“ е 

најчистата и најдоследна манифестација на овој феномен:  

- Денешницата да се изедначи со историјата!  

- Престолнината да се преобрази во музеј! 

„Опозициските душмани“ (до сега добро познати по својата тотална рамнодушност во однос на 

историјата и традицијата) едвај дочекаа да го осудат овој процес и да ги жалат големите државни пари 

потрошени во него, контрастирајќи го со гладните стечајци кои со децении штрајкуваат пред владата, 

или пак со децата кои мрзнат во незагреаните училници.  

Овие со право им одговорија:  

„Духовната сиромаштија на еден народ е причина и генератор на неговата материјална 

бедотија“.  

Наспроти увертирата на ова поглавје, јас воопшто не сум поддржувач на прикажаниот западен 

концепт на стриктна одделеност на утилитарното од сакралното и покрај неговата недвојбена 

практичност и прагматична успешност. При тоа тргнувам од ставот дека секоја изградена и продуховена 

индивидуа и секој еманципиран колективен ентитет, во својата сегашност и во својот секојдневен 

практичен живот мора да ги инкорпорира и проткае и своето минато и својот идеен и емоционален свет. 

Стриктната поделеност на овие два света наликува на шизофренија и во догледно време не навестува 

добар епилог, ниту пак вистинска среќа. Истиот став го имам и во однос на поделената архитектура, од 

едноставна причина што таа треба да биде одраз и отелотворување на целовитоста на човекот и 

заокружување на сите фази,  рамништа и аспекти на неговото постоење.     

Современите текови на архитектурата јасно покажаа дека зградите и градовите не се „машини за 

живеење“ наменети за во нив да спиеме, јадеме и да работиме. Тоа се и сакрални простори во кои секое 

здание, одделните архитектонски елементи што него го сочинуваат, спомениците и разните други 

елементи на градската опрема функционираат подеднакво и како симболи, на кои човекот реагира со 

одредени емоции, како неизоставен дел на неговиот духовен живот. Со ова, во принцип го оправдувам 

концептот на историзација на нашата стварност и на проектот „Скопје 2014“ како акција за симболичко 

дообликување на македонската престолнина, меѓу другото и како контратежа на светските процеси на 

глобализација и унификација на човекот и на неговата култура, а во тие рамки и на архитектурата како 

негов животен простор. Но воопшто не се согласувам со начинот, интензитетот и квалитетот на оваа 

акција и разните форми на нејзина политичка, економска и друга злоупотреба.    

 Скопје отсекогаш бил  помалку утилитарен т.е. функционален град, а многу повеќе град-симбол, 

полн со претенциозност, екстремност и непостојаност. Низ историјата, секој го уривал и повторно го 

градел и тоа не поради него самиот и поради добробит на неговите граѓани, туку како симбол на својата 

доминација врз овој град и овој дел на Балканот: Римјани, Византијци, Османлии, Срби, Бугари, 

комунисти, Југословени, ... „овие последниве“, па и „оние пред нив“. 
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Согледан низ ваква призма, овој град потсетува на некаква убава жена која сите ја освојуваат и 

грабаат. Жена која постојано преминува од едни раце во други, од прегратките на еден владетел кај друг, 

сè со цел, секој од нив преку нејзината става да ја величи сопствената машкост. Се разбира, секое 

грабање е придружено со промена на идентитетот на убавицата. Најпрво се тргнува од името, кое се 

приспособува кон јазикот и изговорот на новите господари, потоа се преминува на нејзиното 

преоблекување, за момата да стане доследен репрезент на нивниот сој и култура. На крајот доаѓа на ред 

и верата, која мора да биде обележена со разновидни амајлии: месечини наместо крстови, орли наместо 

лавови, српови и чекани наместо крстови и месечини, разновидни ѕвезди наместо српови и чекани.  

Ете затоа, секогаш низ изминатите векови страдаа скопските градби, поради тоа што не беа 

доживувани како утилитарни објекти, туку како симболи. Зошто инаку некому би му пречеле некакви си 

обични и солидно градени зданија кои поседуваат значителна материјална вредност и успешно ја 

извршуваат функцијата што им е зададена. Уривани биле од новите господари затоа што ги потсетувале 

на нивните инородни и иноверни претходници. Нема да ги редиме ваквите неброени потези од 

минатото, туку ќе ги посочиме само најсвежите примери на чие докрајчување скопскиот земјотрес му 

дојде како совршено алиби. Најпрво, тука треба да се спомене уривањето на христијанските храмови во 

центарот на Скопје (Св. Константин и Елена кај денешниот Градски трговски центар и католичката 

црква кај Домот на АРМ) кое не би можело поинаку да се разбере освен како пресметка на комунизмот 

со верата и црквата. Денес е тешко да се каже зошто офицерскиот дом, банката и театарот, тешко 

оштетени во земјотресот, не се спасени, иако носеле карактер на визуелни и симболички доминанти на 

градот. 

Нема сомнение дека овие градби можеле и морале веднаш да влезат во проектот за обнова на 

разурнатото Скопје, макар и да требало повторно да се изградат од темел. Кај објектите со таков 

карактер тоа се прави не поради нивната функционална, туку поради симболичката вредност – за да се 

одржи во континуитет духот на градот. Во овој случај причините зошто тоа не е направено можат да се 

бараат во значењето на овие градби како симболи на туѓото (туѓото – верско, туѓото – класно или на 

туѓото – етничко). Може да се претпостави дека тогашните моќници и идеолози овие згради ги 

доживувале како симболи на буржујската декадентна раскош, наспроти чистите и економични форми на 

модерната социјалистичка архитектура. Зад ваквото јавно идеолошко оправдување можеле да стојат и 

одредени зачетоци на македонскиот нагласен патриотизам и национализам кои токму во 60-тите ќе ја 

доживеат својата прва позначајна експанзија. Во нивни очи театарот, офицерскиот дом и банката 

можеби фигурирале како симболи на српската доминација над Македонија.   

Последниве години е многу дискутирано дали повторно да се изградат „Офицерскиот дом“ и 

„Стариот театар“. Нашите авангардни архитекти главно се противеа на ваквиот потег велејќи дека секоја 

зграда доаѓа од своето време и треба да биде одраз на тоа време. Поради тоа, доколку една градба се 

уништи поради одредени причини, нема смисла таа повторно да се гради затоа што нема да биде 

манифестација ни на денешното време, ниту пак на своето. Поради временската и културна 

неавтентичност, таа нема да може да ги задоволи ниту потребите на денешните луѓе – затоа што не е по 

нивна мера, ниту пак на минатите – затоа што тие веќе не се живи.  
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Јас не се согласувам до крај со овој концепт. При тоа тргнувам од ставот дека зградите немаат 

само утилитарна намена, туку функционираат и како симболи кои се важни и неопходни за 

квалитетното живеење исто колку и солидните санитарии и здравата спална соба. Според мене, 

уништените згради од минатите времиња треба да се обновуваат, се разбира доколку популацијата т.е. 

граѓанството силно ќе ја изрази во себе таа потреба. Тоа треба да се направи без разлика на нивната 

анахроност, нефункционалност, па дури и штетноста за градот од утилитарен и економски аспект, затоа 

што таквите градби имаат улога на фокуси т.е. топоси на просторниот и на културно-историскиот 

идентитет на градот и идентитетот на неговите жители. Фактот што нема да бидат автентични т.е. стари, 

туку повторно изградени, може дури да им даде вредност која е поголема од оригиналите, бидејќи 

обновата на едно такво здание луѓето ќе ја доживуваат како симбол на неговото воскреснување т.е. 

„враќање од мртвите“. Тоа ваквите згради ќе ги направи уште пофасцинантни, така што ќе ја евоцира 

нивната метафизичка т.е. надматеријална димензија, давајќи им значење на безвременски објекти кои ја 

победуваат смртта. Тие ќе станат вредни во очите на граѓаните и поради големиот труд, време и 

средства вложени во нивната обнова (често и благодарение на нивните лични донации и волонтирања). 

Такви воскреснати згради имаме насекаде: во Варшава, Дрезден, Петерсбург, Москва ... „Плаошник“ во 

Охрид.  

Претворањето на живото ткиво на центарот на Скопје во музеј, односно неговото исполнување 

со симболички објекти, има уште едно историско оправдување, ако се земе предвид дека изминативе 60 

години од стекнувањето на сопствена државност, на главниот плоштад на македонската престолнина не 

се поставени никакви симболи. Ова отсуство очевидно не успеа да го компензира ни споменикот на 

ослободителите на Скопје (пред некогашната зграда на комунистичката партија) и статуата на Гоце 

Делчев (во главниот парк – далеку од градскиот фокус). Тоа не го сторија ни десетиците безлични и 

униформирани бисти на партизани и преродбеници поставени по маалските тревници и во школските 

дворови.  
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Она што најмногу го девалвира проектот „Скопје 2014“ не е одбирот на анахроните стилови за 

негово реализирање, ниту пак концептот на претворање на градот во музеј. Најмногу може да му се 

забележи нискиот квалитет на неговите објекти, како архитектонските, така и скулпторските, кои во 

рамките на дадениот стил не го достигнуваат ниту основниот академски стадиум на техничка и стилска 

чистота, а да не зборуваме за исчекор кон некаква надстандардна творечка експресија. Многумина од 

досегашните коментатори се обидуваа да ги релативизираат критиките насочени кон овие објекти, 

повикувајќи се на различните вкусови, односно фактот дека оние што ги напаѓаат тоа го прават 

едноставно затоа што лично не им се допаѓа стилот во кој се тие изведени. Ќе се обидеме да му 

парираме на овој релативизам така што некои конкретни објекти ќе ги анализираме и оцениме низ 

критериумите на самиот стил т.е. концептот во кој се тие реализирани.  

 

- Археолошки музеј  

Станува збор за грандиозно здание со елементи на античката архитектура, класицизмот и уште 

некои подоцнежни европски стилови, кое буди респект со својот волумен, цена и сложениот 

технолошки зафат во поглед на изведбата на камените оплати, особено оние на столбовите и на 

капителите. Таков тип сложени занаетчиски решенија во Македонија не се досега спроведувани, поради 

што сум дури и изненаден со квалитетот и темпото на нивната реализација. Токму затоа е жално што 

сиве овие занаетчиски доблести не можат да дојдат до полн израз поради фаталните грешки направени 

на ниво на основниот проект на објектот и некои негови базични решенија. 
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Зградите од ваков тип, со толку висока и раскошна фасада, дополнета со тимпанон и куполи 

(најчесто храмови, музеи, други јавни згради и палати) секогаш и секаде имаат должина барем блиска на 

широчината. Како пример најсоодветен на нашиот по својата форма и функција би го зеле Британскиот 

музеј во Лондон, зад чија класична фасада се протегаат крилја во должина од десетици, ако не и стотина 

метри кои затвораат голем атриум покриен со купола. Таквата грандиозна фасада има смисла ако го 

формира челото на зграда која што е исто толку грандиозна.  

Во нашиот случај сè се свело на самата фасада, или поточно кажано – од објектот не постои 

речиси ништо освен неа. Зад огромните столбови се протега „тенка кришка од зграда“, чиј внатрешен 

простор не е поширок од петнаесетина метри. Поради тоа, огромните јонски столбови делуваат сосем 

бесмислено – како кулиса која стои самата поради себе, односно ниту држи над себе нешто посебно, 

ниту пак зад нив се протега некаков простор соодветен на нивната грандиозност. Ова најмногу ќе доаѓа 

до израз кога луѓето ќе го посетуваат овој објект. По влегувањето низ триумфалниот влез, тие веднаш ќе 

мора да запрат и да свртат налево или надесно, оти ако тоа не го направат на време, едноставно ќе удрат 

со челата во задниот ѕид на музејот. Се плашам како во оваа „кришка музеј“ ќе биде вклопена нејзината 

сложена музејска функција која бара пространи холови и павилјони за монументалните археолошки 

споменици.  

Од каде таквата кобна грешка?  

Одговорот, се чини, може да се насети во 

едната од постарите варијанти на проектот „Скопје 

2014“ каде оваа зграда стои пред самиот плоштад, на 

местото на „Офицерскиот дом“. Во оваа варијанта, 

зад истата фасада се протега подолг објект кој многу 

повеќе ја оправдува нејзината грандиозност. Изгледа 

дека откако некој рекол оти на таа локација нема да 

може да се изгради ова здание (веројатно поради 

„Офицерскиот дом“), од неа е ампутирано основното 

тело, а фасадата, заедно со одрезокот од предниот дел 

се „набутани“ со сила на постојната локација покрај 

Камениот мост, која по ниту една основа не може да 

поднесе таков и толкав објект.  

Ова ненадејно и бесмислено преместување 

создаде многу штета: – се доби редуцирана, 

непропорционална, нефункционална, а сепак многу 

скапа градба; – ова здание застана пред фасадата на 

постојните објекти (Стопанска банка и денешниот 

хотел „Камен мост“) кои веќе половина век 

партиципираат во меморијата на скопските граѓани; – 

со својот огромен волумен го натисна и сосема го 
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засенчи Камениот мост – главниот симбол на Скопје. 

Мошне е индикативно што многу поголема почит кон 

овој мост покажуваат зградите на „Ибни Пајко“ и 

наведениот хотел (порано „Завод за осигурување имоти 

и лица“), иако се изградени во помалку демократски 

етапи од животот на градот. Тука мислиме на нивната 

лачна основа и респектибилната оддалеченост од него.      

Градбите со вакви фасади секогаш бараат пред 

себе голем празен простор во вид на простран плоштад, 

ако сакате и со доминантен споменик во центарот (ете 

тука добро би му дошол некој од скопските коњаници). 

Од еден таков плоштад би можела да дојде до полн 

израз вредноста на ваквата зграда, особено кога луѓето, 

тргнувајќи од плоштадот, низ широките скалила ќе 

влегуваат во неа. Наместо тоа, нашето здание стои на 

самиот раб на коритото на Вардар, чии матни струи ја 

одлеваат на страна и ја поништуваат сета негова 

централна симетрија. Изгледа дека овие несоодветности 

ги забележал или интуитивно ги насетил и осмислувачот 

на пешачкиот мост „Око“, проектиран како главен влез во овој музеј. Поради тоа, тој се обидел на 

средината од мостот да оформи некаков централен висечки плоштад на кој луѓето барем за миг ќе 

застанат и пред да влезат во зградата ќе се одмерат себеси во однос на неа. Но, при тоа немало кој да му 

каже дека мостовите не служат за стоење и седење туку за преминување, односно во човечката потсвест 

тие се доживуваат како критично место („ни ваму ни таму“) и како премин меѓу два света – „овој свет“ и 

„оној свет“. Затоа никој без потреба не сака подолго време да стои на мост – освен маргинализираните 

(питачи, гатачи, измамници и самоубијци). Времето ќе покаже како овие компоненти ќе дејствуваат врз 

посетеноста на Археолошкиот музеј.  

Мора да се признае дека и покрај сите лоши страни на оваа локација,  таа сепак ветува многу 

повеќе од онаа на сегашниот „Музеј на Македонија“, лоциран џенем – во лавиринтот од мрачните 

сокаци на старата скопска чаршија. Секако не случајно, за со својата историска аура да не го поттикнува 

локалниот национализам, а со тоа и подрива единството на братските народи на некогашна Југославија.  

Еве уште некои забелешки во однос на оваа зграда кои изгледаат дури и маргинално во споредба 

со претходните:  

– Релјефот во тимпанонот е изведен мошне плитко, поради што претставената сцена воопшто не 

се гледа – дури ни ноќе, осветлена со контрасветло.  

– Дали некому воопшто му паднало на ум да процени како врз чувствителните археолошки 

предмети што ќе се сместат во овој музеј ќе дејствува близината на реката и влагата што се шири од неа.  
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– Белким некој им рекол на статичарите што ја проектирале конструкцијата на овој објект дека 

на некои од катовите ќе мора да бидат изложени десетици антички споменици од камен, чија тежина се 

мери не во стотици килограми, туку во тони.  

– До денес не ми е сосем јасно кои установи ќе се наоѓаат во ова здание. Познато ми е дека освен 

Археолошкиот музеј, тука ќе бидат вселени и некакви архивски и судски установи (иако на фасадата со 

големи букви е означена само првата). Во светот не е вообичаено музеите да ја делат зградата со други 

установи, особено не со такви (како што е судот), чија сфера не е сродна со музејската.  

   

- Згради пред Македонскиот народен театар 

Секој архитектонски комплекс одразува некоја своја доминантна поетика т.е. некаква суштина 

на која е подведен нејзиниот основен концепт. Суштината на претходното здание заедно со уште три 

што него го следат, може да се определи како „кулиса од неколку згради покрај Вардар кои постојат за 

да го покријат објектот на МНТ, музичките школи, Комерцијална и Стопанска банка.“ При тоа, некој во 

последен момент се сетил дека тука се гради и филхармонијата, па поради тоа зградиве се малку 

поместени за да се направи шлиц низ кој барем од некоја точка ќе ѕиркаат и нејзините куполи.  

Оној што го планирал овој комплекс како целина (ако таков воопшто постоел), изгледа само ги 

наредил овие згради едно до друго, до самиот кеј на Вардар без да размисли како тие меѓусебно ќе се 

усогласат. Ова покажува дека проектот „Скопје 2014“ не е рамнодушен само кон постарите објекти, туку 

и кон самите згради коишто него го сочинуваат. Во него се сосем отсутни какви било форми на 

системско планирање, поради што и во овој случај никому на крај памет не му бил заемниот склад меѓу 

овие зданија. Најголемиот апсурд е втората градба („Агенција за електронски комуникации“) која е 

веројатно декадента на целиот проект. Со својата завидна височина од 8 ката, а широчина од само 

десетина метри, таа претставува тотален архитектонски апсурд, натопорен тука само за да го покрие 

клунот на Комерцијална банка т.е. терасата на некогашниот ресторан „Бисер“. Кај зградата на 

Министерството за надворешни работи, најголемиот кикс се скулптурите на фасадата кои со својата 

стилска неопределеност и технички дилетантизам наликуваат на евтини циркуски реквизити. Неколку 

скулптури се поставени на покривот, и тоа на начин кој досега никаде не е виден – вовлечени за неколку 

метри наназад, така што нема позиција од која би се видела долната половина на претставените фигури. 

Иако од медиумите дознавме дека прикажуваат историски личности, за еден обичен минувач тоа се 

неопределени кукли облечени во некаква смешна старинска облека. Сите нивни детали се всушност 

изведени залудно, затоа што од толкава далечина воопшто не се видливи. Немало кој да им каже на 

нивните автори дека фасадната скулптура не се конципира на ист начин како галериската. Затоа е 

направена уште една апсурдна иновација – под секоја скулптура е поставена плочка со натпис, кој патем 

не може да се прочита ниту ако застанете под фасадата (поради остриот агол) ниту, пак, од другиот брег    

на Вардар (единственото место од кое зградата може да се согледа под приближно прав агол) – оти е 

предалеку.  
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Кружната зграда на Јавното обвинителство засега делува многу позрело со својата камена оплата 

и грандиозната купола. Ја красат два хендикепа кои ја негираат нејзината главна поетика како централна 

куполна градба:  

– Врз основа на она што сега, во текот на изградбата може да се види, се работи за зграда – 

Франкенштајн, составена од делови на две различни згради кои доаѓаат од разни векови, изведени во две 

апсолутно различни техники, материјали и стилови. Од темелите до поткуполниот венец тоа е камена 

градба градена во наведениот класичен дух. Но, од венецот нагоре, нејзината класика одеднаш ја 

снемува (едноставно како некој да ја пресекол со скалпел) и нагоре без никакво претопување 

продолжува современа геометризирана стаклено-метална купола. Како да долетал некој НЛО од небото 

и одненадеж слетал врз покривот на некаква зграда од минатите векови.   

– Фасцинантните кружни зданија секогаш стојат во центарот, односно во фокусот на некакви 

визуелни или комуникациски трансверзали, при што околу нив мора да има доволно симетричен празен 

простор кој ќе ја истакнува нивната централност и кружност. Согледано во овој контекст, нашево 

кружно здание е поставено во „никаков простор“, така што сите негови потенцијални квалитети 

буквално паѓаат во вода. Со едниот бок тоа е речиси допрено до зградата на МНР, додека со својот 

задник гледа право на аглестиот плоштад и свечениот влез на МНТ. Пред него 
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тече Вардар кој, како и во случајот на Археолошкиот музеј, ја поништува централноста на овој објект, 

којашто, овој пат, се обидува да ја спаси „Мостот на уметноста“. Целата состојба со ова здание ми 

наликува на крпеница од некое барем малку подобро обмислено решение, кое веројатно е упропастено 

поради дополнителни директиви и импровизации околу локацијата и намената на објектот. Резултатот е 

грандиозна ротонда со старинско тело и современа глава, фрлена на буниште – недостојно на нејзината 

идеалистичка архитектонска концепција.  

Главната комуникација до овој објект е пешачкиот „Мост на уметностите“, накитен со скулптури 

кои иако ги прикажуваат нашите најзнаменити уметници, самите не поседуваат речиси никаква 

уметничка вредност. Ако судиме според уметничкото ниво на некои од нив, на овој мост би му 

прилегало нешто поинакво име „Мост на македонскиот скулпторски резил“. Идеолозите на проектот ќе 

мора да им објаснат на граѓаните зошто до зградата на Јавното обвинителство на Македонија води мост 

со статуи на уметници? Се разбира дека тоа е направено поради објектите лоцирани од онаа страна на 

Вардар: театарот, музичките школи и Националната галерија. Но во тој случај, зошто тука – во самиот 

фокус на некогашниот „Културен центар“ е натопорена палатата на Јавното обвинителство? Можеби за 

да ги опомене нашите уметници добро да внимаваат каква уметност создаваат, или пак да ги потсети 

оние што тргнале на концерт, изложба или театарска претстава, дека најпрво треба да се упатат на 

проверка во јавното обвинителство, па кој помине помине, а кој не – го чека една малку поинаква 

претстава или концерт. Се разбира сиве овие комбинации се резултат на еден обичен хаос и склоп од 

последователни импровизации во кои се провлекува тежнеењето проектот „Скопје 2014“ да стане не 

само „Споменик на Славната Македонска Историја“, туку и „Монумент на Великата Државна 

Администрација на Македонија“. Убеден сум дека оваа кружна зграда се нашла на оваа локација сосем 

случајно, после бројни „проби на тепка“, а веројатно на сличен начин станала и „Палата на Јавното 

Обвинителство“ (откако некој неприкосновен авторитет пресекол дека „тоа има така да биде, без 

разлика што мислат архитектите и урбанистите“).  

Ако градите архитектура со нагласен симболички набој, мора детално да ги проучите и оние 

нејзини симболички импликации што не сте ги предвиделе, а кои се наметнуваат самите по себе.   

Концептот на тотално непочитување и негирање на постојните градби е изразен и преку 

класичниот стил на овој комплекс нови зданија кој е во потполна антитеза со аглестиот геометризам на 

МНТ и другите соседни објекти, како и модерните сферични куполи на филхармонијата. Нивната 

аритмична низа од барокно-класицистички фасади, проследени со два божем старински моста со статуи 

е комбинирана со три шокантни кубични росфрај-жардињери со жални врби потопени во матното 

корито на Вардар.  

Што од стилски аспект тие воопшто бараат тука, под редиците од класични столбови и 

засведените мостови?  

Како некој со сила да ги внел Пикасо или Маљевич на раскошна техно-журка со гости 

маскирани во свилени барокни и рококо-костими и напудрени перики.  
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Некој ќе рече „постмодерна – и сè е можно!“  

Но, дали концептите на постмодернизмот можат да бидат вистинско покритие за оваа 

незаборавна комбинација, или зад неа сепак стои само хаос од разни ситни интереси поради кои целиот 

проект едноставно избегал од каква било контрола. Само едно нешто е навистина погодено – жалните 

врби, од кои наместо пораките за „вера“, „надеж“ и „љубов“ ечи врисокот на природата. Природата 

којашто некој ја искорнал од својот нормален животен простор и ја приклештил во бетонските и 

челични пранѓи за да вегетира во име на творечкиот концепт на уметникот.     

 

- Порта Македонија 

Отсуството на системско осмислување на градбите како единствена целина може јасно да се 

согледа и во однос на „Порта Македонија“. Како резултат на случајни околности (откажувањето на 

изградбата на православниот храм на плоштадот), овој објект стапи во интересен визуелен и симболички 

дијалог со „Воинот на коњ“. Имено, ако на портата се гледа од насока на парламентот, низ нејзината 

арка во далечината се гледа оваа фонтана со грандиозната статуа на Александар Македонски. Но, откако 

не помина проектот за градење црква на плоштадот, градските власти иницираа еден потег кој веројатно 

ќе ја уништи и оваа случајна поетско-симболичка интеракција меѓу објектите од „Скопје 2014“. Тука ги 

имаме предвид иницијативите, на местото на храмот (меѓу „Пелистер“ и некогашната „Стоковна куќа“) 

да се изгради десетокатен деловен објект (!?!) или нешто пониска зграда на Народната банка на 

Македонија. Кој било од овие објекти, испречувајќи се пред портата, ќе ја уништи нејзината основна 

поетика – визуелно и комуникациски да ги води луѓето кон „Воинот“. Доколку овие иницијативи се 

реализираат, минувајќи триумфално низ сводот на „Порта Македонија“ за време на големите 

национални празници, гордо ќе гледаме во задната фасада на некој деловен објект над кој ќе ѕирка мечот 

на Александар, ушите на неговиот Букефал, а можеби и половина од главата на големиот воин.   

Се чини дека на сиов овој хаос од стилски и разни други дилетантски комбинации му претстои 

вистинска круна. На повидок е заокружување на целава оваа скопска „Бен Хур – атмосфера“ од 

колосални антички фасади и статуи, со објекти кои припаѓаат на други два холивудски жанра – 

„Дизниленд“ и „Пиратите од Карибите“. Од едната страна на Камениот мост, на кејот се прават 

подготовки за поставување на огромен рингишпил („панорамско тркало“), додека покрај него, како и од  

другата страна на Камениот мост (кај хотелот „Холидеј ИН“), во коритото на Вардар веќе се заринуваат 

две кулиси во вид на лажни галии (читај „пиратски бродови“).  

Кој да им каже на големите градители на нашава престолнина дека дури и во детските забавни 

паркови постои некаква расчленетост – јунаците и чудовиштата од античките митови не се мешаат со 

Мики Маус, а средновековните замоци и пиратски галии барем малку се оддалечуваат од делот со 

футуристичките градови од иднината.   

Од анализираните примери е евидентно дека всушност не постои глобален општ план кој ги 

обединува во единствена обмислена целина одделните објекти што го сочинуваат проектот „Скопје 

2014“. Тој всушност се состои во трупање  на  зградите  според  принципот  на  инает,  импровизација  и  
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ситни интереси и дневни случувања. Најпрво авторот на конкретниот објект, во консултации со 

идеолозите на проектот изработува негово идејно и идеално решение (проектирано самото по себе, 

надвор од некаков реален просторен, урбанистички, а веројатно и функционален контекст). Потоа, пет 

до дванаесет, тоа и се наменува на некоја јавна установа и потоа се презентира во медиумите. Доколку 

некој („од нашите“ или „од душманите“) се побуни или најде некаква замерка, на објектот му се дава „на 

тепка“ инаква намена или тој се преместува на друга локација, па ако и таму не оди – се оди на трета или  
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четврта варијанта. При тоа, зависно од локацијата и разни други фактори, зградата се растегнува и 

набива, се сечат од неа парчиња, сè со цел таа да се натисне во секоја од новопредложените локации, или 

да се прилагоди на новата намена. Со разни форми на конспирација, интриги и дефокусирања, јавноста  

се држи што е можно подалеку од проектот и неговите детали, сè до моментот кога ќе започне неговата 

изградба. Таков беше случајот со Археолошкиот музеј, изгледа планиран на местото на „Офицерскиот 

дом“, во многу поголеми димензии, за потоа да се редуцира и премести на неможната локација покрај 

Камениот мост. Православниот храм, проектиран да стои на плоштадот Македонија, на само два-три 

метра од Пелистер и Стоковна куќа, не успеа да помине поради побуната на „неверниците“ и 

„иноверците“. Сега истиот објект се гради во паркчето пред домот на АРМ. Ако не го збира на овој 

тревник, нема да ме изненади доколку му бидат ампутиран олтарот, камбанаријата или некој друг 

„помалку важен“ дел.  

Уште една – најнова илустрација и доказ на сите горенаведени мани на проектот „Скопје 2014“ е 

најновата иницијатива на индискиот милијардер Субрата Рој, на плоштадот да подигне огромна статуа 

на Мајка Тереза – според некои информации дури и поголема од „Воинот“ и „Неговиот Коњ“. Кој е 

следниот? Можеби Кинезите со 100-метарска статуа на Мао Цетунг.  
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Во потсвеста на човекот, индивидуалната или колективната, не постои стриктна диференцијација 

меѓу просторните системи како што се на пример, државата, градот, куќата, облеката или телото. 

Куќата, градот и останатите, на ова ниво се еквивалентни, од едноставна причина што сите 

функционираат како простор во кој престојуваме т.е. егзистираме – ние, односно нашиот ум и его и 

другите колективни ентитети со кои тоа се идентификува. Затоа, оваа релација често се користи за 

дијагностицирање и толкување на најразновидни феномени. На пример, изгледот на вашата куќа, или 

вашите желби како сакате таа да изгледа, ги одразуваат најсуштествените белези на вашата личност, 

односно претставите што ги имате за самите себе и вашиот однос кон сопственото тело. Изгледот на 

еден град и особено престолнината, заедно со јавните објекти во него, се непосреден репрезент на 

заедниците што стојат зад нив: народот што тој го застапува, државата којашто го градела, граѓаните 

што живеат во него, власта која раководела со тој град и со процесот на неговата изградба. При тоа, 

структурата и обликот на еден град ги рефлектираат токму најдлабоките и највистинити особености на 

неговите градители за кои овие ни самите не се свесни, или пак се обидуваат да ги сокријат од јавноста. 

Да потсетиме уште еднаш дека токму благодарејќи на доследноста на овие односи, ископувајќи ги 

древните градови, археолозите ги откриваат најсуштествените белези на исчезнатите заедници на кои 

тие градови им припаѓале. 

Низ материјалните објекти изградени во рамките на проектот „Скопје 2014“, се излачиле еден 

куп симболички структури коишто ги презентираат најдлабоките обележја на оние што го обмислија и 

создадоа  овој  проект, но подеднакво и на оние кои со восхит и уживање ги прифатија неговите згради и  
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споменици како дел од својата стварност, својот живот и својот идентитет. Сосема е евидентно дека овој 

проект претставува материјализација на нечии мечти и соништа. Ако е така, тоа е добра прилика преку 

нивна семиотичко-психолошка анализа да се дознае нешто повеќе и за оние што ги одмечтаеле и ги 

отсонувале објектите што него го сочинуваат.     

На кого може да се адресираат овие анализи? Пред сè на оние што на идејно рамниште го 

обмислиле проектот како целина, потоа на оние што ги проектирале конкретните објекти, и на крајот – 

на оние што уживаат во разните форми на нивна перцепција т.е. користење. Сепак, дел од наведените 

адресанти претставуваат вистинска археолошка енигма, затоа што многу аспекти на проектот „Скопје 

2014“ до денес никаде не се јавно декларирани: – Кој е неговиот главен иницијатор односно идеолог? – 

Кој ја донел неговата идејна и стилска платформа? – Кој на концептуално ниво го осмислува и 

проектира како целина, врз основа на што потоа одделните објекти им се доделуваат за реализација на 

конкретните архитекти и скулптори? – Дали постои некаков единствен ум што сиве овие елементи ги 

обединува на идеолошко и концептуално рамниште?   

 

- Нагласен волумен и височина  

Во целиот проект постои тежнеење за предимензионираност на објектите во смисла на нивниот 

волумен и височина, која дејствува „на слепо“, односно својот незадржлив мегаломански импулс не го 

одмерува со реалниот простор во кој тие се имплантираат и со постојните објекти што тој простор го 

определуваат. Најеклатантен претставник на овој хендикеп е веќе елаборираната зграда на 

Археолошкиот музеј, чија волуминозност и височина никако не се вклопува во малата парцела што му 

била доделена, како и друштвото на постојните околни објекти.  

Овој синдром е манифестиран и во скулптурите. Најлошиот пример не е „Воинот на коњ“ – 

барем не засега, додека околу него сè уште има доволно празен простор и слободни визури. Многу 

пострашна е коњаничката статуа на Никола Карев која со својот робустен волумен и тежина напросто не 

ја збира во малиот тревник пред парламентот, така што таа речиси се надвиснува над улицата, 

натпреварувајќи се со габаритот на двокатните автобуси и камионите што тука поминуваат. Да не 

зборуваме за нејзиниот однос со зданието на парламентот кое во споредба со неа започнува да наликува 

на обичен киоск. Оној што ги задал димензиите на оваа статуа немал никаков талент за мерки и 

пропорции, ниту пак се обидел отстрана нешто да научи на оваа тема.  

- Големото не е ни најдобро ни најубаво, ниту пак најсилно.  

Во однос на височината, тука секако во самиот фокус е фонтаната со „Воинот на коњ“, а можеби 

уште повеќе и статуата на „Таткото на воинот“ од другиот брег на Вардар којa ја надвишува 

камбанаријата на храмот Св. Димитрија. Наспроти секојдневните декларативни гестови на неговите 

градители за неизмерна почит кон нашата „мила вера и црква“, овој сооднос јасно ги покажува нивните 

приоритети. За оние што го осмислиле овој споменик, политичките импликации на древната античка 

историја се далеку над христијанските принципи.   
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Согледани на едно психоаналитичко рамниште, наведениве симптоми на предимензионираност 

можат да се протолкуваат како обид за компензација на некакви комплекси поврзани со големината 

односно статусот. При тоа не треба да се занемари и нагласената „фалусоидност“ на обата цилиндрични 

постаменти еректирани во недоглед кон височините. Протолкувани низ една фројдовска перспектива тие 

би можеле да се разберат во преносна т.е. метафорична смисла – како ниско ниво на персонална 

изграденост, низок социјален статус, недоволна самопочит и самодоверба итн. Во овој случај овие 

категории би можеле да се однесуваат на некои колективни ентитети, како што се државата т.е. власта 

во глобални рамки, партијата итн. Подеднакво можат да се упатат и кон обичниот човек кој стоејќи мал 

како мравка под постаментите на овие споменици, гледајќи во ѓоновите и копитата на прикажаните 

фигури ја компензира сиромаштијата и немоќта во која живее, понижувањата што ги трпи од соседните 

држави (но и од сопствените водачи), како и своето незадоволство од големината и моќта на нацијата и 

државата на кои припаѓа.  
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- Коњаници   

Во строгиот центар на Скопје, засега (15.03.2013 г.) има шест бронзени статуи на коњаници (не 

сметајќи го Скендербег кој и не е дел од проектот), а уште толку ги има и во околните скопски населби. 

Дури и на малите деца им е јасно дека нивната бројка е преголема, односно дека се прегусто 

распоредени и оти ваквата состојба започнува да станува смешна и да манифестира некаква девијација. 

Овој синдром е мошне индикативен и на едно симболичко рамниште.  

Фигурата на коњаникот носи во себе симболика на владеење кое може да се толкува од два 

аспекта. Оној што јава коњ всушност владее со него, при што самото животно (без разлика дали се 

работи за коњ или кобила), може да го симболизира пасивниот т.е. женскиот принцип, а во тие рамки да 

ја претставува конкретната земја во која споменикот е поставен и народот што во неа живее. На првото 

(елементарно биолошко) рамниште, ваквите статуи ја акцентираат машкоста на прикажаниот лик кој 

качен на животното господари и управува со него, аналогно на традиционалното поимање на сопругот 

кој доминира и владее со својата жена. На второто симболичко рамниште тие ја одразуваат моќта, 

поседувањето и владеењето со земјата т.е. државата во чие средиште се наоѓа дадената статуа, додека на 

третото – лидерството т.е. владеењето со луѓето, односно народот (или народите) што таа држава ја 

сочинуваат.  

Според тоа, на оние кои се заслужни или виновни за многуте коњаници низ Скопје, и тоа 

поставени за само две години (на други места толку јавачи не се поставени ниту за цел век), можат да им 

се адресираат следниве две комплементарни значења на овој симбол. Едното ја одразува силната желба 

за владеење со сите три наведени аспекти, која судејќи според енормната бројка на вакви статуи и 

нивната нагласена големина, добива димензии на неконтролирана опсесија кон апсолутно владеење. 

Другото значење може да го одразува токму спротивното, односно да ја компензира неспособноста или 

немоќта за владеење или незадоволството од доделениот или преземениот квантум на власт. За оние, 

пак, кои уживаат во тоа што на секој сокак им се наметнуваат вакви споменици (тука мислиме на 

народот) ова може да се оправда како компензација на недостатокот од фактички суверенитет на 

колективот на кој припаѓаат, или пак желбата да бидат овладеани т.е. да имаат вистински водач, голем, 

моќен, достоен, умен и способен, кој решително и машки – со цврста рака ќе ги поведе по вистинскиот 

пат. Нагласеното присуство на вакви споменици може метафорично да се претстави како силна потреба 

на вечното дете во нас да го пронајде „Големиот Татко“ кој ќе нè заштити од заканите на „агресивните 

комшичиња што постојано не навредуваат и закачаат“.  

Зошто секаде во светот, на плоштадите стои само по една статуа на коњаник, при што на 

неколку километри од него намерно не се поставуваат други такви споменици?  

Затоа што и во стварноста, одреден народ, нација или држава во даден момент треба да има само 

еден владетел, кој би значел и единствена, јасно трасирана линија на раководење, без двоумење, 

дволичности и недоследности. Земајќи го ова предвид, присуството на толку јавачи кои дури и се 

огледуваат еден во друг (Карев и Питу), јаваат еден крај друг (Даме и Гоце) или пак коњот на едниот 
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гледа во задникот на  другиот (Карпош и Гоце) би можел да ја одразува фактичката  разбиеност и 

дезориентираност на македонскиот организам во кој секој орган и општествен ентитет си има свој 

засебен водач (tuto macedono – tuto comandanto).    

Се разбира, овие симболи можат да имаат и уште едно, мошне едноставно историски базирано 

значење. Во вредносниот систем на еден народ кој во поблиското минато немал владетели (кралеви и 

цареви), постои стремеж за надополнување на таквиот недостаток. Затоа, за да ја надомести на 

емоционално ниво оваа празнина, тој го прифаќа и одобрува рассејувањето на коњаници на секој чекор 

(повеќе отколку во кој било друг град во околината).  

Да се надеваме дека волкуте и волкавите коњаници барем малку ќе го подигнат достоинството 

на вечно понижуваниот Македонец. Би било многу лошо доколку секојдневните понижувања што тој 

реално ги трпи од страна на градителите на овие споменици доведат до погрешна идентификација, 

односно негово соживување не со јавачот туку со јаваниот коњ.  

 

 

- Прометеј, ни гол ни облечен 

 

Во паркот „Жена – борец“ (кому ова име воопшто веќе не му прилега) наспроти зданието на 

Парламентот, во истата оска со него, неодамна се изгради комплекс од неколку симболички објекти: 

кружна градба од бели мермерни столбови; порта со исти такви столбови над која, издигнати на задните 

нозе стојат четири коњи; од центарот на кружната градба се извишува колона на чиј врв стои женска 

фигура; пред целата композиција е поставена статуа на полугол маж (Прометеј) со факел во раката.  

Во оваа прилика само накратко ќе ги искоментирам уметничките дострели и стилот на овој 

комплекс. Двете градби со својата основна архитектоника, белиот мермер и чистиот геометризам се 

стремат кон едно модерно евоцирање на смиреноста, одмереноста и статичната хармонија својствени за 

класичната античка архитектура. За разлика од архитектурата, скулптурата на овој комплекс е 

ориентирана во спротивна насока. Најпрво, со своите неуко раздвижени фигури таа е упатена кон 

некаква полуартикулирана маниристичка динамика и кон претенциозен луксуз претставен преку 

блескавата позлата.      

Во оваа прилика, во нашиот фокус ја ставивме статуата на Прометеј и авантурите што го следеа 

нејзиното поставување на челото од целиов комплекс. Тој беше замислен и излеан сосем гол, со 

откриени гениталии и со евидентно цитирање на позата на Микеланџеловиот Давид. Но, откако беше 

поставен во сета своја голотија, поради одредени причини (секако нечија задоцнета реакција), „срамната 

зона“ на неговото тело беше накнадно обвиена со некаква неопределена драперија излеана во метал, 

којашто злонамерната јавност ја протолкува како „гаќите“ или „пелените на Прометеј“. Овој мошне 

индикативен чин на „ад хок-покајание“ заслужува посериозна анализа, од која во оваа пригода ќе ги 

поставиме само основните коти и тоа преку една измислена паралела од секојдневниот живот:  
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 Тој отсекогаш сакаше да биде посебен, исклучителен, еманципиран, или со еден збор главен 

херој во своето друштво. Но, наспроти претенциозноста, беше сосем просечен, мошне срамежлив, не 

многу храбар и полн со скриени фрустрации. Едно лето, кога заедно со своето друштво отпатува на 

море, се одлучи да направи исчекор од просечноста и да ги покаже сите свои невидливи доблести. Реши 

тоа да го стори така што на плажата, среде бел ден ќе се соблече сосем гол. За чинот да добие во 

тежина, тоа го направи во време кога целата плажа беше преполна, заедно со сето негово друштво. 

Едноставно дојде, го постави пешкирчето на песокот и ноншаланто, едно по едно, ја соблече сета 

своја облека, вклучително со гаќичките за капење. Потоа, за случајно чинот да не помине незабележен, 

така гол се прошета до водата, ги брцна во неа нозете и тргна да се врати назад. Тогаш некој 

отстрана дофрли некаква смешка во врска со неговата голотија, на што пак некој друг се насмеа. Тоа 

ја пресече сета кревка храброст на нашиот херој. Нозете му затреперија, лицето се вцрви, а погледот 

му се спушти надолу. Панично го дофати првото пешкирче што му дојде до рака, си ја покри 

„срамотата“ и потрча кон својата облека, седна и панично си ги натна гаќите за капење. Беше очаен 

затоа што знаеше дека со оваа постапка не само што ништо не доби, туку и изгуби уште повеќе. 

Наместо да ја покаже својата храброст и еманципираност во однос на традицијата и стереотипите, 

тој ја покажа пред сите својата немоќ нив да ги надмине.“      

Не сум сосем сигурен кои аспекти на нашата гордост и одважност се обиде да ги претстави 

нашиот „златен на мајка Прометеј“. Судејќи според латинскиот напис на портата („LIBERTAS 

JUSTICIA“) тоа требаше да биде слободата, но секако без правдата бидејќи неа очевидно не знаеме ниту 

да ја напишеме точно. Но знам дека, барем во овој случај, сево ова не му појде од рака. Наместо тоа, ги 

покажа отворено пред сите нашата недораснатост, нерешителност и немоќта до крај да ги спроведеме 

принципите што самите сме ги поставиле пред себе.  

Во проектот „Скопје 2014“ се појавуваат и други слични симптоми на слабост, нерешителност и 

повлекување чекор назад пред прокламираната храброст. Ваквите постапки силно го поткопуваат 

пренагласениот хероизам зацртан  во неговите објекти.   

Најиндикативниот пример е секако формалното криење на идентитетот на коњаничката статуа 

на Александар Македонски зад неопределениот официјален наслов на статуата („Воин на коњ“). И не 

само тоа. Непосредно пред монтирањето на античките македонски воини што него го придружуваат во 

фонтаната, некој наредил да се избришат по неколку краци од „македонските сонца“ претставени на 

нивните штитови. Донесени се електрични брусилки и за час работата беше завршена. Така, во 

величествената фонтана се појавија бестрашни воини со долги копја во рацете ... но нивните штитови ги 

красеа асиметрични сонца со по неколку ампутирани краци. Пораката од овој чин може да се прочита на 

следниов начин:  

„Сакам храбро и пркосно, за инает на Грците и на цела Европа да ја прикажам ѕвездата од 

Вергина на централниот плоштад, во престолнината на современа суверена Македонија. ... Ама малку 

ми е страв некој нешто да не ми пререче. Па затоа, за секој случај, ќе и пресечам по два-три крака, за 

да не може никој да ме фати за збор. Ако некој нешто ми забележи, ќе му одговорам дека ова е мотив 

кој случајно наликува на ѕвездата од Вергина затоа што нема 16 туку само 14 краци.“  
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Ваквиот, повеќе кукавички отколку хероистички пркос стои и пред концептот на засенчување и 

преправање на скопските фасади кој може да се објасни преку слична реченица:  

„Ги мразам социјалистичко-модернистичките зданија во Скопје, но немам храброст и пари да 

ги откупам и урнам. Затоа пак можам да ги засенчам така што пред нив (макар и да нема место) ќе 

изградам други згради – по мој вкус. Исто така, нивните фасади можам да ги маскирам со многу 

поевтини класични фризови и капители од стиропор и гипс, така што никој во нив повеќе нема да ги 

препознае старите комуњарски згради.“   

Но, последниов концепт на креативно дејствување во рамките на проектот „Скопје 2014“ бара 

многу подетална анализа.  

  

- Пластична операција на скопските фасади  

и китење на скопските мостови со бижутерија 

За преправањето на скопските фасади веќе говоревме и во претходните глави, при што ваквите 

постапки се обидовме да ги протолкуваме како чин на длабоко непочитување на градителското 

наследство и на авторите што ги проектирале конкретните објекти (денес познати со име и презиме и со 

награди добиени за конкретните објекти). Во овие постапки ја идентификувавме и бруталноста и 

агресивноста која поради страв и конформизам не може да се реализира до крај (како уривање на 

градбите), туку половично – како разнебитување на нивниот надворешен идентитет претставен преку 

фасадата.  

Пред неколку месеци беше обзнанет најамбициозниот ваков проект во рамките на „Скопје 2014“ 

– барокниот костим на современото здание на владата на Македонија кое во своето социјалистичко 

време беше наградено со престижната „Борбина награда“ за најдобро архитектонско дело изградено таа 

година. На едно прагматично ниво може релативно лесно да се одговори на прашањето зошто некој, 

оваа модерна и прилично допадлива и функционална зграда се труди од петни жили да ја претвори во 

здание од минатите векови. Веројатно затоа што ја третира повеќе како симбол отколку како градба, 

односно не може да заборави дека секојдневно доаѓа на работа и прима гости не во „сопствената куќа“, 

туку во „куќата на своите душмани“ – „дувлото на комуњарите“ односно некогашното здание на 

Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија. Со оглед на тоа што нема пари ни 

храброст да ја урне до темел и да изгради друга – по свој вкус (како што, на пример, тоа го направил 

Чаушеску), се решава за поевтино и навидум помалку радикално решение – преправање само на 

нејзината надворешност.   

Истата судбина на менување на лицето и идентитетот веќе ја преживеа мостот „Гоце Делчев“, 

лоциран токму покрај претходно наведената зграда. Кога во 70-тите години овој мост беше изграден, 

насекаде во медиумите со гордост се истакнуваа неговите чисти, елегантни и аеродинамични волумени 

кои наликувајќи на некаков вонземски вселенски брод, на футуристички начин го навестуваа прогресот 

и светлата иднина на социјалистичко Скопје. И сега, ако го гледате оддолу – тој е истиот, но одгоре е 

целиот накитен со позлатена и божем кована класична ограда, придружена со џиџани и божем ковани 
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канделабри. Оваа комбинација ме потсетува на баба му на еден другар од моите млади години која 

упорно настојуваше неговата најсовремена HF-опрема (засилувачи, еквилајзери и буфери) да ги покрива 

со раскошни чипкани милјеа. Без разлика што овој постојано ги тргаше и стуткани во клопче ги пикаше 

во најскриените ќошиња на плакарите, таа по некое време пак, убаво избелени, штиркани и испеглани, 

ќе му ги простреше над потенциометрите и лед-диодите. Баба Динка никако не можеше да разбере 

зошто некој кој дал толку пари за некаква си за неа не многу разбирлива „електрика“, не сака таа „ем да 

служи, ем да биде лична (т.е. убава)“.  

Изгледа дека во некој од одборите на проектот „Скопје 2014“ задолжен за китење на 

престолнината, седи некоја иста таква симпатична бабичка (можеби врсничка на баба Динка) која ги 

насадува кај ќе стигне низ нашиов град бандерите и гелендерите од својата младост. Гледаме дека некои 

мостови ги украсила и со висечки кошнички со цвеќе. Покрај наведениот, до сега успеала да разубави 

уште еден мост (мостот кај МАНУ), а малку и фалеше да го дотера и третиот – кај „Холидеј ИН“ (тој ќе 

беше уште и најубав), ама душманите ја спречија.  

Кога поминувам преку вака променетиот мост „Гоце Делчев“, нашиот преродбенски херој не ми 

е ни на крај памет. Туку ми доаѓа пред очи слика на некоја допадлива девојка којашто е од половината 

надолу облечена во металик хеланки и супермодерни високи штикли, а од пола нагоре – во свилена 

кошула со карнери и голем старински шешир украсен со чипки и пердуви.  

Што би рекле луѓето за вака облечената девојка?   

Не знам точно, но можам да насетам. А сигурен сум дека истото ќе го кажат и за нашиот мост, за 

авторите на неговото обновување (поточно „остарување“), а и за нас како држава и култура. Да се 

надеваме дека барем некој од нив, оправдувањето за вака „чудниот“ изглед ќе го побара во некаков 

„сосема откачен постмодерен концепт“. Другото оправдување многу помалку би ни се допаднало.    

Оние коишто ја дале идејата и го разработиле ваквиот концепт на преобликување на скопските 

фасади и мостови се чини дека воопшто не знаат што е тоа зграда и архитектура, или пак не им е гајле 

што во однос на овие феномени мисли современата цивилизација. А еве што на таа тема рекле големите 

градители низ историјата:  

Зградата не е слика, дури ни форма. Таа е убава само доколку нејзиниот надворешен изглед 

(габаритот и фасадата) јасно ја манифестира внатрешната суштина т.е. нејзината функционална и 

конструкциска вистинитост.  

„Скопје 2014“ покажува апсолутно непочитување на овие принципи. Целата бесмисленост и 

апсурдност на овие постапки може да се спореди со проектот на некој налудничав хирург-ветеринар кој 

една крава сака да ја претвори во тигар така што ќе и ги исече роговите и вимето, на папците ќе и 

зашрафи канџи, во устата ќе и имплантира песјаци и ќе и наслика пруги на крзното, очекувајќи при тоа 

луѓето да се фасцинираат од грациозноста и другите „тигровски особини“ на ова кротко и осакатено 

животно. При тоа не сака да разбере дека суштината на тигарот не е во неговите заби, канџи и пруги, 

туку,  пред  сè,  во  неговата  тигровска  душа  и  тигровските гени,  нагони  и  темперамент. Не  помалку  
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бесмислено е една современа или супермодерна градба да ја претвораш во „барокна“ или 

„класицистичка“, и покрај тоа што планот, пропорциите, композицијата, конструкцијата и внатрешната 

структура на тој објект немаат ама баш никаква врска со барокните или со какви било други класични 

зданија.  

Во принцип, кај оние кои се опседнати од менувањето фасади на зградите се крие силен стремеж 

кон промени и во некоја друга сфера, во случајов можеби општествено-политичката. Но, нивна цел не се  
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суштинските промени коишто би 

задирале во структурата и функцијата на 

таа сфера, туку површните, евтините, 

формалните и лажните промени кои ќе 

бидат брзо и со сигурност забележани во 

јавноста. Скриените значења на оваа 

опсесија на „остарување“ на скопските 

фасади и мостови крие во себе и некакви 

ирационални мотиви кои задираат во 

сферите на психоанализата.  

Преправањето на фасадата на еден 

објект кој постои десетици години,  

спуштено на едно телесно ниво станува 

еквивалентно на пластичната операција 

или некои други хируршки интервенции 

насочени кон промена на лицето и на 

телото на една индивидуа, а со тоа и на 

неговиот идентитет и сеќавања во однос 

на неговиот некогашен (вистински) 

изглед. Тргнувајќи од ваквата 

идентификација, промената на старите 

скопски фасади можеме да ја сфатиме како „промена на лицето на овој град“, која треба и мора да биде 

проследена и со заборавање на дел од неговата историја, а со тоа и со промена на неговиот идентитет. 

Тоа доаѓа оттаму што и идентитетот односно неповторливоста на еден човек се должи на неговото 

детство и младост (кои се само негови и ничии други) и на неговите сеќавања за тие периоди од 

животот.  

Од овие компарации произлегува прашањето дали зад оваа и некои други постапки и концепти 

зацртани во проектот „Скопје 2014“ всушност се провлекува свесно или потсвесно тежнеење за 

бришење на минатото на овој град и менување на односот на граѓаните кон неговата историја. Дали овој 

процес долгорочно треба да доведе и до промена на нивниот и на неговиот идентитет? Се разбира, зад 

оваа постапка можеби стои добра намера, престолнината на Македонија да стане поубава и повредна, 

така што ќе и се даде изглед на класичен европски град со долга традиција. Но, без разлика дали овој 

процес се води свесно или несвесно, добронамерно или злонамерно, тој е насочен кон дотерување и 

промена на историјата и идентитетот на Скопје, а со тоа и на меморијата и идентитетот на неговите 

граѓани. Целата тежина и сериозност на оваа постапка доаѓа уште повеќе до израз ако се земе предвид 

дека станува збор за главниот град на Република Македонија и место во кое живее речиси половината од 

граѓаните на оваа држава. Во меѓувреме е најавен и проектот „Македонија 2017“, вушност 

имплементација на скопскиот проект на ниво на целата (не би рекол баш целата?) држава.  
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           Оправданоста на оваа 

постапка секој читател најдобро би 

можел да ја провери доколку се 

соживее со неа на лично ниво. А јас 

ќе се обидам да му помогнам преку 

следниов измислен пример:  

Некој човек решил да ги 

ретушира своите стари семејни 

фотографии.  Ги скенира и со помош 

на „Фотошоп“, своите прадедовци, 

од овчари и земјоделци облечени во 

селски елеци и опинци ги претвори во 

костумосани граѓани кои со 

цилиндри на главата се возат низ 

градот во пајтони или седат во 

оперските ложи. Потоа овие 

ретуширани варијанти ги снимил и 

отпечатил на убава хартија, а сите 

оригинални селски фотографии ги 

искинал на ситни парчиња и ги 

фрлил во оган.  

Јас го сакам својот град 

макар колку да бил несовршен, 

заедно со секоја негова грда фасада. 

Ја сакам и неговата историја, макар 

колку да била трауматична и 

апсурдна. Горд сум на мојата 

фамилија, со сите мои роднини и 

предци, и покрај тоа што повеќето не 

биле ни пребогати ниту многу 

писмени. Ги чувам и им ги 

покажувам на моите деца и 

пријатели фотографиите и на оние 

мои роднини што храбро загинале во 

војна, но и оние што го пропиле сиот 

имот оставајќи ги своите деца боси и 

гладни.  
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ИЗБОР НА СТИЛОТ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилот е категорија чие значење во сферите на уметноста тешко се дефинира. Може да се 

објасни како начин на творење т.е. творечки пристап кој на продуктот на едно уметничко создавање му 

дава специфична форма, а истовремено ја изразува (ја прави видлива, слушлива и допирлива) 

најсуштествената и најсуптилната компонента (духот) на творецот. Ако за одговор на прашањето што 

во едно уметничко дело е претставено најповикана да говори е неговата содржина т.е иконографија, 

тогаш за тоа како и зошто е тоа претставено, многу позаслужен ќе биде стилот во кој е тоа изведено.   

 

- Архитектура 

Она по што проектот „Скопје 2014“ се издвојува од сето друго што во недамнешното минато и 

во поблиското опкружување е направено во доменот на архитектурата е секако стилот кој се провлекува 

низ речиси сите негови објекти. Иако авторите и нивните апологети најчесто го определуваат како 

барокен, антички, класичен или класицистички, ниту еден од овие епитети не може вистински да се 

оправда, од едноставна причина што освен одделните формални елементи (столбови, капители, 

тимпанони, куполи), во досегашните објекти не се применети суштинските карактеристики на овие 

стилови (структура, организација, композиција, пропорции на градбите итн). Оттука, би било поточно, 

овој стил да се определи како современ еклектичен псевдокласичен анахронизам, затоа што во основа се 

работи за архитектура конципирана и конструирана според современите структурни и технолошки 

решенија. При тоа, во надворешното (во помала мерка и внатрешното) обликување на објектите се 

употребени горенаведените елементи типични за класичната архитектура, но не во својот конструктивен 

или  некаков друг функционален контекст, туку  пред  сè  како  декорација. Терминот  „класичен“, во ова  
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определување го вклучуваме во неговата најширока смисла на зборот т.е. како европска архитектура 

базирана врз античките (хеленски, хеленистички и римски) градителски традиции. Без разлика на ова, 

самата намера на осмислувачите на овој проект и на авторите на конкретните градби, да вклучат во нив 

разни компоненти од наведените стилови, ни дава за право таквото тежнеење да го анализираме низ 

критериумите на тие стилови и да ги пронајдеме мотивите кои стојат зад ваквиот нивни избор.  

Оправдувањето за примената на овој анахрон и конзервативен стил во проектот можеме да го 

побараме во неговата комплементарност и тоа во однос на архитектонските стилови и концепции што 

нему му претходеле во непосредното минато, или пак во однос на оние што денес, во времето на 

неговата реализација, функционираат како водечки стилови. Првата компонента, веќе елаборирана во 

претходните глави, би ја застапувала функционалната, но безлична и безидентитетска социјалистичка 

архитектура, најдобро претставена преку унифицираните станбени или јавни објекти (на пр. училишта, 

амбуланти) својствени за скопските приградски населби од 60-тите и 70-тите години (Карпош, Чаир, 

Кисела Вода ...). Втората (исто така веќе претставена) компонента би ја сочинувале хипермодерните (за 

обичниот скопјанец сосем неразбирливи) хероистички јавни згради од постземјотресното Скопје (на пр. 

МНТ, Главната пошта, Универзитетскиот кампус). Уште повеќе што обата архитектонски концепти (во 

извесна смисла и стилски определени) секогаш биле наложувани „од горе“, без да се зема предвид 

менталитетот на обичниот скопјанец кој, како што видовме, бил далеку дури и од еден стандарден 

малограѓански дух. Исто така, изборот на конзервативен стил во реализацијата на „Скопје 2014“ може да 

се разбере и како антитеза на интернационалната глобалистичка архитектура која последниве години го 

преплавува Скопје. Тука, пред сè, мислам на разните деловни објекти изведени со мошне функционални 

и економски исплатливи решенија, чиј екстериер и ентериер се склопени од готова 

конфекционализирана градежна опрема. Како најеминентни претставници на оваа концепција можеме 

да ги земеме најновите трговски центри во градот („Рамстор“, „Веро“, „Сити Мол“) кои со своите 

елементарни геометриски габарити, обложени со илјада пати повторените стаклено-метални панели, 

наликуваат на некакви клонирани гигантски трафики, лишени од каков било препознатлив визуелен 

идентитет.  

Што всушност стои зад старинскиот стил на проектот „Скопје 2014“?  

Наспроти силно нагласениот патриотски, традиционален и национал-романтистички дух, 

стилскиот израз применет во овој проект не е преземен непосредно од историските традиции на 

Македонија, т.е. не произлегува од стиловите кои во непосредното минато егзистирале на нејзината 

почва. Да пробаме ова да го елаборираме малку подетално.  

Денес постои општ став дека изборот на класичниот стил (кој јавно се декларира како барокен), е 

насочен кон акцентирањето на античките корени на современата македонска нација и барањето на 

нејзиниот идентитет во културата на античката македонска држава. Но, ако е така, тогаш зошто во 

новите објекти не е вклучена оригиналната античка, или уште поконкретно – античко-македонска (во 

науката  позната  како  хеленистичка)  архитектура,  туку  се  користат стилови кои се сметаат за нејзини  
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многу помлади деривати (ренесансен, барокен, класицистички), создадени илјада и повеќе години 

подоцна – во нововековна Европа.  

Значи ли тоа дека носителите на проектот, и со сопствениот древно-македонски идентитет 

комуницираат не директно, туку посредно – преку видното поле на Европа, нејзините сознанија за 

историјата и културата на античка Македонија и преку европските видувања на нивната архитектура. Во 

крајна инстанца, овој однос, применет во толкувањето на базичните општествено-политички аспекти на 

проектот, би можел да значи дека тој, без разлика на декларативното надоврзување врз античката 

македонска култура, сепак, како своја фактичка парадигма ги зема европските држави и нации главно 

оформени во периодот меѓу 18. и почетокот на 20. век.  

Преправањето на Скопје во класичен западноевропски град (без разлика што тој тоа никогаш не 

бил), го одразува постоењето на една суштинска контрадикција кај идеолозите на проектот. Од една 

страна тие вербално препорачуваат македонската нација да ја фаворизира својата автохтона (балканска, 

православна и античко-македонска) посебност, додека од друга, преку изборот на стилот на „Скопје 

2014“ покажуваат силен афинитет кон обележјата на класичната нововековна европска култура. Иако 

овој проект, судејќи според нивните зборови е длабоко вкоренет во антиката, според делата тој е 

целосно ориентиран кон многу посовремените европски парадигми.   

Не е исклучено, оваа контрадикторност да има и своја колективно-психолошка димензија:  
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Синот кој не е признаен од сопствениот татко, се стреми со својот изглед и однесување колку 

што може повеќе да наликува на него (често дури и со пренагласување на ваквата сличност), сè со цел 

да ја покаже и докаже припадноста кон неговиот род и со тоа да го овозможи и легитимира своето 

интегрирање во неговото семејство.  

На локациите околу старата железничка станица се случува едниот од најголемите парадокси на 

проектот, кој всушност ја одразува суштинската рамнодушност на неговите носители кон старата 

архитектура и нејзиниот класичен стил кој всушност не се третира како вредност самата по себе, туку 

како средство за постигнување на некакви други цели. Имено, последниве неколку месеци се уриваат 

делови од старата железничка станица – едната од ретките барем делумно зачувани предземјотресни 

згради во Скопје. Станува збор за задните ѕидови од натстрешниците на некогашните перони, мошне 

впечатливи по своите стилски обликувани камени фасади и кружни прозорци дополнети со ковани 

решетки. Но во исто време, кај самиот влез на станицата, пред саатот што го означува почетокот на 

земјотресот, се најавува изградба на висока катна гаража проектирана во тнр. „барокен“ стил.  

Уриваме вистински стари згради, за на нивно место да изградиме нови, оформени во стар стил. 

Со едната рака го уништуваме класичниот изглед на нашиот град, а со другата се обидуваме тој 

изглед повторно да го воспоставиме.  

 

- Скулптура 

За разлика од архитектурата, колку што ми е познато, никој до сега не инсистирал, бројните 

скулптури реализирани во рамките на проектот „Скопје 2014“ да се определуваат како „барокни“. 

Немам намера во оваа прилика да навлегувам подетално во анализа на стилските и воопшто на 

уметничките дострели на овие дела. Наместо тоа, ќе допрам само неколку аспекти, упатувајќи на веќе 

постоечките анализи на оваа сфера.     

Кај најголемиот дел од поставените скулптури, особено оние кои прикажуваат личности од 

македонската историја, јасно е изразен стремежот за стилска унификација. При тоа, со исклучок на 

неколку споменика, очевидно е тежнеењето кон реалистично прикажување на ликовите, кое за жал во 

најголемиот број примери не го достигнува ниту минималното академско ниво. Од овој просек, во 

позитивна смисла најмногу отскокнуваат коњаничките статуи на Даме Груев (со лежерниот но 

достоинствен шарм) и донекаде онаа на Питу Гули (со својата напната динамика).  

Дали сте забележале дека речиси сите статуи на историските личности, без разлика на нивната 

композиција и стил на изведба, се поставени на постаменти, унифицирани во поглед на нивната основна 

концепција, габаритот и употребениот материјал. Изведени се од полиран травертин, со „класично“ 

заоблена профилација и од сите страни дополнети со плитки бронзени релјефи. Ова појава крие во себе 

една порака која произлегува од самата семиотика на постаментот како таков.  

Постаментот на една статуа ја претставува подлогата на која е таа поставена, поради што ја 

симболизира  земјата  т.е.  основата  врз  која  стојат  прикажаните фигури т.е. ликови. Како и рамката на  
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уметничката слика, постаментот го симболизира глобалниот културен и општествен амбиент во кој 

авторот го создавал своето дело. Тој амбиент може да функционира како цврста материјална основа која 

му овозможува да го создаде самото дело, а едновремено, исчекорувајќи од таа зададеност, да го пројави 

во тоа дело својот личен творечки израз. Но, исто така, постаментот функционира и како бариера која 

може да ја ограничи и блокира индивидуалната творечка слобода на уметникот. Во нашиот случај, 

унифицираноста на постаментите можеме да ја сметаме за одраз на „заедничката платформа“ што 

осмислувачите на проектот им ја наметнаа на авторите на статуите. Судејќи според конкретните 

примери, можеме да заклучиме дека таа се состоела од однапред зададени стилски и други параметри 

(иконографија, симболи, димензии) во рамките на кои смеела да се движи нивната лична креација. 

Очевидно е дека скулпторите немале можност самите да ги избираат овие постаменти, ниту пак да ги 

прилагодуваат на своите статуи (освен во поглед на димензиите и пропорциите). Ова најдобро може да 

се согледа преку спомениците на Гоце Делчев и „Гемиџиите“ кои стојат еден до друг покрај Камениот 

мост. Нивните постаменти се обликувани на ист начин, и покрај тоа што драстично се разликуваат 

стиловите во кои се реализирани самите статуи. Гоце е изведен во прилично крут реалистичен 

академски дух, додека гемиџиите – во еден мошне интересен, експресионистичен, во одредена смисла и 

надреалистичен стил (сосем нетипичен за проектот). Од масата споменици донекаде се издвојува и 

коњаничката статуа на Карпош, но и кај неа е забележливо цитирање на проверени стилски и 

композициски решенија од првата половина на 20. век (Мештровиќ).  

Иако стилското порамнување на спомениците би требало да ја гарантира нивна хомогеност (во 

нашиот случај најчесто манифестирана како хомогеност на просечното и безличното), во сите случаи 

каде што имаше исчекор кон некаква стилска слобода, на тој план се случи очекуваната неусогласеност, 

уште повеќе потенцирана поради малата оддалеченост меѓу нив. Освен наведените споменици на Гоце 

Делчев и „Гемиџиите“, вистински стилски галиматијас се случи меѓу густо наредените статуи во паркот 

„Жена-борец“:  

- Еден позлатен Прометеј кој, во придружба на 4 коњи и женска персонификација, тежнее кон 

некаков метафорично-симболички израз. 

- Веднаш, покрај него, на левата страна е поставена бронзената група „Првото заседание на 

АСНОМ“ составена од вкочанети бронзени кукли изведени низ еден аматерски соц-реалистички 

пристап. Поради огромните димензии и малата дистанца во однос на публиката, овој споменик главно 

комуницира со неа преку трите пара војнички цокули, наредени под една маса. Едноставно, поради тоа 

што токму тие се наоѓаат во фокусот на видното поле на бројните минувачи кои во текот на целиот ден 

тука поминуваат.   

- Десно од оваа група и од Прометеј е групата наречена „Основачи на ВМРО“ која се издвојува 

во однос на претходните по мошне успешната експресионистичка изразност на фигурите (што е 

вистинска реткост во рамките на проектот).  

Слична чудна стилска комбинација сочинуваат и двата пара лавови на мостот „Гоце Делчев“. 

Едниот пар се класични, но со крајно сомнителна анатомија и пропорции, додека другиот – современо 

стилизирани,  при  што  сето  заедно  е гарнирано со малограѓанската бижутерија на мостот составена од  
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позлатени гелендери и канделабри. Низ градот сè уште се водат жолчни дискусии врз база на која логика 

осмислувачите на ова решение, класичните лавови ги ориентирале кон новиот, а современите – кон 

стариот дел на градот. Дали зад ваквиот распоред стои логиката на визурата (кога лавовите ги гледаш 

однапред, во нивниот фон се гледа соодветниот дел на градот), или пак, и во овој случај, се работи за 

резултат на општиот хаос во изборот на стилот и на локациите на спомениците, во кој граѓаните сакаат 

по секоја цена (дури повеќе и од осмислувачите на проектот) да пронајдат некаква смисла и ред.  

Убедливо најнегативната компонента на целата платформа што проектот им ја задал на авторите 

на спомениците е императивот, нивните постаменти по секоја цена да бидат дополнети со релјефни 

сцени излеани во бронза во кои, на наративен начин, ќе бидат претставени „животот и делото“ на 

прикажаните историски личности. Македонските скулптори се најдоа апсолутно неподготвени пред оваа 

задача, што резултираше со сосем дилетантски решенија, далеку под нивото дури и на минималните 

академски стандарди на овој ликовен жанр. Овие релјефи оддишуваат со својата наивна наративност и 

очајните обиди, да им се даде на бројните мали начичкани фигури некаква пластичност и тие да се 

сместат во пејзаж или некаков друг просторен амбиент. Овие релјефи ме потсетуваат на моите детски 

обиди во рамките на часовите по ликовно, да го издлабам на една графичка плоча од линолеум буквално 

целото „Илинденско востание“ или  целото „Заседание на АСНОМ“.  

Согледувајќи ги како единствена целина сите споменици, со исклучок на неколкуте посолидни 

примери, можеме да заклучиме дека целата занаетчиска вештина и евентуалниот уметнички талент на 

авторите бил насочен кон нивната содржина, обликувањето на реалистичката анатомија на фигурите, и 

портретните обележја на ликовите, како и другите детали соодветни на даденото време (облека, 

симболи, оружје, коњска орма). Ваквата декларативност и статичност не паѓа толку во очи кај седечките 

статуи на двата мермерни цара (Самоил и Јустинијан) од кои кај вториот мора да се спомене 

безизразниот портрет и очајно лошиот хоризонтален спој на мермерните блокови. Овие негативни 

белези особено доаѓаат до израз кај стоечките фигури (Ченто, Чуповски, Поп-Георгиев Беровски), кај 

кои ниту еден од авторите не успеал да излезе од крутата безлична поза и во неа да ги пронајде и изрази 

динамиката, темпераментот и карактерот на прикажаните ликови.  

Моите впечатоци на очај во однос на женските скулптури расфрлени на сите страни со своите 

бремени стомаци и полни со млеко дојки, што овие денови се монтираат на левата страна на Камениот 

мост ќе ги премолчам, барем до завршувањето на овој сложен комплекс од фонтани и статуи.  

Она што генерално недостасува или сосем отсуствува во статуите од проектот „Скопје 2014“ е 

обидот на авторите да го прикажат внатрешниот дух на претставените ликови. Нивната скулптура е 

сиромашна со емоции, шарм, движење, игра и метафизичка димензија. Сведена е на проста констатација 

и декларација, неоправдана величина, театрален хероизам и непоткрепена гордост. Но, тоа се 

вообичаените мани на исполитизираната уметност во која секогаш и секаде, во кое било време и кој 

било простор, квантитетот (големината и бројноста на делата) е поважна од квалитетот (нивниот 

уметнички дострел), почитувањето на рокот на изведбата поважен од нејзината духовна длабочина.  

Оваа глава сакам да ја завршам со две слики на еден ист простор снимени во мојата меморија во 

временска дистанца не поголема од две години.  
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Прва слика (есен 2010 година):  

Мало плоштатче во паркот „Жена-борец“ со една квадратна и проста фонтана во која баш и 

нема многу вода. Наоколу клупи на кои седат пензионери од кои некои играат табла, други 

разговараат. На други клупи седат млади луѓе, на трета млад брачен пар кој будно ги следи првите 

чекори на своето синче. Мали деца се провираат низ отворот на еден апстрактен мермерен споменик. 

Џагор и детски викотници.  

 

Втора слика (есен 2012 година):  

На местото на малото плоштатче и скромната фонтана се издига висока платформа на која 

во круг се наредени ладни бели мермерни столбови. Меѓу нив проблеснуваат исто толку ладни златни 

статуи и се издигаат во височина млазови од елегантна мермерно-студена фонтана. По околните 

тесни поплочени тротоари брзо чекорат минувачи, без задржување. Нема клупи, нема место да се 

застане. Нема амбиент за детско смеење и за расправии околу двете партии табла. Атмосферата е 

премногу херојска, монументална, сериозна и возвишена. Наближува млад брачен пар држејќи го за 

раче малото ќеркиче. Се искачуваат по рампата која води до споменикот додека таткото нешто му 

објаснува, потоа молкум вртат еден круг околу столбовите. Малку застануваат пред фонтаната. На 

лицето на девојчето се чувствува грч, очевидно зададен од сериозноста на величественоста на 

монументот. Направија две-три фотографии и си отидоа. Белиот мермер повторно осамна празен.  

Имаше тука некогаш еден грд плоштад на кој живи луѓе се забавуваа. А сега на негово место 

чмае празен грандиозен монумент од ладни столбови и неми вкочанети статуи.  
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Скопје имаше среќа, неговото старо јадро – „историскиот ’ркулец“ да се наоѓа во самиот центар 

на градот, на само неколку стотини метри од главниот плоштад, на ридот кој денес се нарекува „Кале“. 

Но, од друга страна не му било пишано оваа среќна околност да ја претвори во храм на градската 

меморија. Мора да се каже дека таквите напори биле започнати уште во педесеттите и раните шеесетти 

години. Тогаш на Скопската тврдина е изграден и денес постојниот ресторан, со убава летна бавча, 

додека неколкуте турски воени објекти се адаптирани во музеи. Но, за несреќа, скопскиот земјотрес 

тешко ги оштети повеќето од овие објекти како и самите бедеми, така што целиот процес на 

ревитализација т.е. повторно оживување на овој простор се оддолжи за уште педесетина години. Веднаш 

по земјотресот, во рамките на помошта добиена од југословенските и од светските фондови, започна 

проектот за археолошко истражување, конзервација и делумна реставрација на старите објекти, но тој 

некаде во седумдесеттите беше речиси сосема запрен или се одвиваше во скромни кампањи проследени 

со долги прекини. Поради одредени причини, тие нема да ја опфатат обновата на оштетените турски 

касарни во кои беше сместен Историскиот музеј, така што овие објекти ќе бидат до темел урнати. Сè до 

пред самиот крај на минатиот век, просторот во тврдината беше сосема запуштен, обраснат во дива 

вегетација и претворен во депонија и свратилиште на бездомници и криминалци. Како оправдување за 

ваквото запоставување, се наведуваа милионските суми пари, комплексните проекти, и целата војска 

научници (археолози, конзерватори, архитекти) кои ќе требало да работат со децении за повторно да 

оживее овој простор.  

Но, едниот од претходните скопски градоначалници покажа дека за решавањето на основните 

проблеми на „Кале“ е доволна само искрена желба, елементарна способност и добра координација меѓу 

неколку градски служби. Во текот на неговиот прв мандат, овој локалитет, од градско буниште беше 
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претворен во градски парк. Проектот се состоеше од неколку елементарни постапки: - раскрчување и 

кастрење на дивата вегетација; - изнесување на ѓубрето и шутот; - насипување тенок слој земја и сеење 

трева; - пробивање неколку тротоари поплочени со бетонски коцки; - поставување десетина клупи и 

бандери со осветлување и корпи за отпадоци; - монтирање на летна сцена со обични дрвени клупи. Овие 

скромни и прости комунални решенија беа доволни скопската тврдина да се препороди. Граѓаните и 

странските туристи започнаа секојдневно да ја посетуваат, не толку како археолошки локалитет (бидејќи 

овој проект и не опфати негово истражување и конзервација), туку како парк и простор за панорамско 

разгледување на градот. Секојдневно, во летниот период, на отворената сцена се одигруваа разни 

драмски претстави и концерти кои беа одлично посетени.  

Во тие години многу често навраќав таму, не толку за да ги гледам историските објекти, туку да 

се радувам на тоа како присуството на луѓето ги оживува мртвите урнатини и како тие урнатини им 

возвраќаат, внесувајќи во нивните лица и гестови искрена почит кон некаква интуитивно почувствувана 

историска вредност. Особено ми оставаше впечаток присуството на граѓани „од двата брега на Вардар“, 

кои седеа на една иста клупа, зјапаа во едни исти објекти, па дури и си разменуваа по некоја реченица 

додека нивните деца заедно (!) си играа на тревникот.  

И тогаш, во 2007 година се случи „Големиот Проект“, зад кој беше зацртана претенциозна и 

нереална цел – за една или две „петолетки“, „на о’рук“ да се откопаат сите археолошки слоеви на „Кале“ 

(во распон од цели 6 000 години) и да се реставрираат сите зачувани кули, бедеми и порти, како и сите 

градби што ќе се откријат во текот на овие ископувања. Во тврдината се слеаја милиони евра. 

Довлечкани беа багери и булдожери, со кои се растурија тукушто поставените тротоари, се тргнаа 

клупите и бандерите, се раскопаа тревниците, се исекоа дрвјата, се отстрани летната сцена. Нагрна цел 

баталјон археолози, студенти и обични работници. Започна сецирањето на целиот рид и продирањето во 

неговата историска утроба. Веќе на самиот почеток се насетија разни злоупотреби на проектот, затоа 

што едните во него видоа добра можност тврдината повторно да му се врати на „христијанското 

Скопје“, што за другите беше повод да се спротивстават на таквото тежнеење, односно него да го 

задржат во аурата на „исламското Скопје“. На „Кале“ продемонстрираа претставници на одредени 

невладини организации (очевидно политички инструирани) кои се обидоа да ги спречат археолошките 

ископувања или да сугерираат услови под кои тие би морале да се спроведуваат.  

Во археолошките сонди беше посеано болно семе.   

 

- „Нашето Кале“ и „вашето Кале“  

Аспирациите на овие организации, на некој начин беа задоволени, така што ископувањата 

продолжија. Во наредните неколку години речиси половината од просторот на „Кале“ стана недостапен 

и опасен за пристап на посетителите и тоа поради длабоките археолошки сонди и кревките ѕидови кои 

секој момент можеа да им се струполат на глава. Се разбира, тоа значеше и драстично намалување на 

неговата посетеност. Убавата вест е што овие ископувања дадоа нова и многу поточна слика за најраната 

историја на Скопје. Пронајдени  се  древни  дотогаш  непознати  градежни  објекти  и  бројни  подвижни  
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археолошки наоди кои беа претставени на големата изложба во Музејот на град Скопје. Но, во оваа 

кампања се случи уште нешто што сите го очекуваа – едни со добра волја, други со зла, а трети со 

загриженост. На „Кале“ се појавија темелите на првиот средновековен христијански храм и неколку 

фрагменти од црковен фреско-живопис. Во јавноста започна да се шушка дека се подготвува негово 

целосно обновување по принципот на Климентовата црква на Плаошник. Но од другата страна започнаа 

контрашушкања дека такво нешто во никој случај нема да биде дозволено. Поради тоа, 

прохристијанската иницијатива беше симната на пониско ниво, како изградба на современа зграда на 

местото на новооткриената црква, којашто би служела како музеј за презентација на новоткриените 

археолошки наоди. Беше очевидно дека се работи за алиби т.е. покритие за изведбата на првото решение 

во некоја амортизирана т.е. компромисна форма. Кое би било другото оправдување, сред толку други 

откриени средновековни објекти, музејот да се гради токму над темелите на црквата? Откако вербалните 

предупредувања не ја сопреа изградбата на овој објект, опонентите на оваа иницијатива презедоа акција 

на делумно т.е. симболичко уривање на изграденото. Потоа се случи добропознатата тепачка под Калето 

меѓу „младите љубители на културното наследство и на археологијата“ (камо среќа да е така), која не 

само што ја сопре изградбата на музејот, туку доведе до уште една апсолутно погрешна реакција на 

надлежните установи – забрана за пристап на посетители на Калето, која трае до ден-денешен.  

Аглестата челична конструкција на „музејот-црква“ и денес стрчи над бедемите на скопското 

Кале, како костур на некое неродено мутирано чудовиште – симбол на болестите на македонската 

култура.  

Во меѓувреме, „Кантар-Бадинтер“ пазарењата меѓу партиите резултираа со уште едно 

„соломонско“ решение, или поточно кажано „антисоломонско“, бидејќи во крајна инстанца е штетно за 

обете страни. Тоа може да се формулира со следнава реченица:  

За да не се буните оти ние на Кале градиме „црква под алиби на музеј“, ќе одобриме и вие на 

Кале да изградите „џамија под алиби на музеј“.  

Предложен е и трет музеј – „музеј на праисторијата“, очевидно за да се сокрие наведената 

вулгарна биполарна концепција. Не знам до каде стигна работата со овие објекти, но знам дека овој 

проект „ние наш музеј – вие ваш музеј“ е пар екселанс антимузејски, односно ги урива основните 

принципи на феноменот наречен музеј.  

Имено, според едната од најдобрите дефиниции, музејот е место на кое се среќаваат различни 

култури. Во тие рамки, археолошкиот музеј е место каде што ние – припадниците на денешново време 

(т.е. припадници на современата култура) доаѓаме со цел, преку таму изложените археолошки експонати 

и другите музејски елементи (фотографии, цртежи, макети, компјутерски анимации, предавања) да 

комуницираме со некоја друга култура (во случајов културата на некои други луѓе од некои други 

епохи). Слична е целта на посетите и на еден етнолошки музеј, со таа разлика што таму обично се 

остварува контактот со фолклорот т.е. народната култура која сè уште егзистира, но на некоја друга 

територија (во руралните средини на матичната  или  на  некоја  друга  земја  т.е.  нација).  Големината  и  
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вредноста на еден музеј доаѓа до вистински израз ако во него, под еден покрив, се наоѓаат предмети од 

разни култури, односно разни епохи и разни народи, за посетителот разгледувајќи ги напоредно, да ја 

согледа од една страна нивната посебност и специфичност, но и нивната универзална општочовечка 

(трансетничка, транснационална, трансконфесионална) димензија или со еден збор да ја разбере и засака 

културата на другите. Изградбата на предвидените сепарирани музеи на скопското Кале, согледана во 

контекст на горенаведената историја на нивното настанување, ќе биде апсолутен индикатор за тоталната 

поделеност на македонската држава и македонската нација. Откако ќе бидат изградени, мошне е 

веројатно дека, едните посетители на тврдината главно ќе одат да си го гледаат „својот музеј“, а другите 

„нивниот“, при што ќе бидат драстично смалени шансите за спонтано согледување на „културата на 

другиот“. Ќе биде речиси невозможно двајца посетители со различна културна припадност, во некој од 

двата музеи да стојат еден покрај друг и да се восхитуваат од еден ист предмет – без разлика дали 

припаѓа на христијанската или на исламската култура.  

Зошто пропадна СФР Југославија? Не знам точно, но знам дека за разлика од другите околни 

„нормални земји“, во нејзината престолнина немаше вистински државен музеј кој во своите витрини 

би ја претставувал целата југословенска земја и целата југословенска нација. Наместо тоа, во секоја 

од републичките и покраинските престолнини си постоеше засебен „Народен музеј“.   

  

- Археологија, конзервација и реставрација   

Археологијата, заштитата и обновата на старите градби се бавни и непредвидливи активности 

кои не можат однапред временски и финансиски да се темпираат, и тоа од едноставна причина што не е 

возможно да се предвиди што утре ќе биде откриено во археолошките сонди. Главниот проблем во 

последниов проект за обнова и оживување на скопското Кале, доаѓа оттаму што, наместо некое 

граѓанско здружение или определена професионална организација, зад него како иницијатор застана 

политиката, којашто во принцип е повеќе загрижена за своите интереси (рејтингот кај гласачкото тело, 

лична слава и суета), отколку за целите на науката, музеологијата и заштитата на културното 

наследство. Политиката, на овој проект му зададе концепти и цели според своите интереси кои беа во 

директна колизија со основните принципи на „науката за минатото“ и „заштитата на културното 

наследство“. Едниот од главните негативни фактори произлезе со тоа што на целава работа и беше 

наметнато несоодветно темпо. Поради своите краткорочни интереси, политичарите наложија тврдината 

да се ископа и конзервира во рамките на „нивниот мандат“ или „одредена предизборна кампања“, што 

самото по себе значеше драстично спуштање на квалитетот на истражувањето и на конзервацијата. 

Вториот фактор беше обнова на Калето според желбите на обичниот граѓанин и визијата на клучните 

политички фигури, а тоа значеше целосна изградба на кулите и бедемите, без разлика што нема доволни 

податоци за нивниот некогашен изглед.  

Како резултат на овие погрешни концепти, на скопската тврдина се изведоа масовни археолошки 

ископувања кои поради својата обемност, однапред зацртаните рокови, големиот број соработници и 

огромниот квантум на наоди и факти, во принцип го  намалија степенот на претпазливост, аналитичност  
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во работата и навремено промислување и преиспитување на откритијата. Тоа нужно доведе до 

намалување на нивото на научност на целиот проект. Втор пропуст е кампањската динамика, односно 

невоедначениот ритам на ископувањата: првите години се изведувани со стотици работници, додека во 

последниве, акциите се речиси сосема запрени. Друг проблем кој во оваа прилика само ќе го споменеме 

(затоа што непосредно не ја допира нашата тема) е ненавременото јавно публикување на стручните 

извештаи од ископувањата, што негативно се одразува на објективното согледување на научната 

вистина за локалитетот, на неговата конзервација и перцепцијата во стручната и во пошироката јавност.      

Катастрофални грешки се направени и во рамките на конзервацијата и реставрацијата на 

тврдината, односно зацврстувањето на нејзините бедеми, кули и порти и повторното градење на 

деловите кои биле урнати во текот на историјата. Во овие сфери, од најголемо значење е концептот на 

автентичност, според кој при вакви акции, треба по секоја цена да се почитува оригиналниот облик, 

изгледот и својствата на еден објект. Доколку се обновуваат делови кои му недостасуваат, тие треба 

да да се изведат според студиозни и исцрпни проучувања на стари документи, описи и фотографии, или 

пак врз база на внимателни споредби со други подобро зачувани примери во рамките на истата култура 

и епоха. При последнава кампања на реставрирање на тврдината, овие принципи се мошне малку 

почитувани. Анализите, елаборатите и проектите за реставрација не и беа понудени на пошироката 

(македонска и светска) стручна јавност, за таа со свои забелешки и дополнувања да го провери, подобри 

и одобри проектот. Како плод на тоа, некои реставрирани делови (главно во секторот на јужниот бедем 

на Кале), беа решени на мошне сомнителен начин или едноставно кажано измислени. Особени 

забелешки заслужува изведбата на објектите која и беше доделена на обична градежна фирма на која 

очевидно не и беа блиски принципите на конзервацијата. Овој фактор, заедно со убиствениот ритам, 

пазарната економија и недоволната контрола на надзорните органи доведе до реставрација која не остава 

впечаток на древен објект, туку на обичен потпорен ѕид изведен од камен и бетон, далеку под 

стандардите на реставрациите на истата тврдина изведени пред четириесетина години.  

Вториот принцип на конзервацијата е почитувањето на сите оригинални, односно автентично 

зачувани сегменти на една градба, дури и на материјалот од кој се направени, без разлика колку и да се 

мали, оштетени или грди. Во нашиот случај, овој принцип речиси воопшто не е почитуван. При 

реставрацијата на јужниот сектор на тврдината, неколку оригинални средновековни делови од бедемот 

(едно ѕидно платно во должина од десетина метри) и две кули (нивните долни зони во височина од 

околу два метри) беа до темел урнати. Потоа, на нивно место беа изградени нови кои наликуваат на 

оригиналните само по основните димензии, но не и по употребениот материјал и начинот за ѕидање. Тоа 

е направено од едноставна причина – затоа што на изведувачот (а можеби и на нарачателот) му било 

поедноставно т.е. полесно и поевтино овие елементи да ги урне и повторно изгради, отколку да потроши 

многу повеќе пари, време и работна сила за нивно внимателно и пипаво лечење (зацврстување на 

сронетиот ѕид и на неговите темели).      

Наместо спроведената интензивна и краткорочна кампања (која патем веќе втора година е сосем 

забавена) скопското Кале требаше да влезе во проект на постепена, но континуирана активност во 

траење од неколку децении и со ритам кој ќе обезбедеше квалитет од  научен и  конзерваторски аспект.  
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Според оваа концепција, скромниот и жив парк во тврдината требаше да се зачува и натаму да се 

одржува. На археолозите требаше етапно да им се доделува определен простор за ископување, потоа тој 

убаво да се оградува и да им се дава можност во него постепено да истражуваат во рамките на одреден 

период. Со тоа немаше да се наруши нормалното функционирање на овој простор и неговата посетеност 

од страна на граѓаните и туристите. По ископувањата на доделениот простор и конзервацијата на 

откриените објекти, би дошло до негово приспособување за посета на публиката и зафаќање на нов 

простор за ископување. Откако на ваков начин ќе се обработела некоја поголема зона на Калето, би 

следела и нејзина постепена реставрација т.е. враќање во некаква делумно автентична форма 

(проследена со увид на пошироката стручна јавност) и евентуално користење на реставрираните објекти 

за некои современи цели (музејска збирка, галерија, продавница за сувенири). Откриените сакрални 

објекти (христијански или исламски) би се третирале според меѓународните принципи на музеологијата 

и конзервацијата. Во мултикултурни т.е. мултиконфесионални средини како што се Скопје и Калето, не 

би доаѓало предвид враќањето на нивната некогашна функција, туку третирање како споменици на 

културата со сите дополнителни принципи на почит кон нивниот религиски карактер (ослободување од 

некоја профана т.е. банална намена која би се косела со нивната некогашна сакрална вредност).        
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ШТО МОЖЕШЕ ДА СЕ НАПРАВИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секоја власт избрана од народот има право низ разни сфери да се реализира себеси, односно 

политичката и идеолошка програма врз база на која била изгласана. Една од тие сфери е секако и 

градителството, односно уметноста, или пак во поширока смисла – оформувањето на градовите. При тоа 

не може да се избега од фактот дека некои влади стапуваат на власт со помал или поголем легитимитет и 

дека при реализирањето на својата програма, а во тие рамки и на градителската дејност, во поголем и 

помал степен ги почитуваат прописите и процедурите. Тоа зависи од општиот амбиент во државата, 

како и од степенот на демократија и цивилизираност присутни во неа и во нејзините граѓани.  

Поради сево ова, не може да се занемари фактот дека градовите, и особено престолнините, не се 

само квинтесенција на историјата, културата и економијата, туку подеднакво и на политиката. Во 

извесна смисла тие можат да се наречат и материјализирана хипостаза на одредена политика преку која 

оваа може дури и да се набљудува, следи, анализира и проверува. Од овој однос не може да се избега, 

дури ни во земји кои се многу поцивилизирани и подемократизирани од нашата. И во нив, големите 

градителски потфати речиси секогаш стојат под јасно декларираната, а уште почесто и делумно 

прикриената протекција на власта. Можеби најдобриот таков европски пример е кампањата на 

францускиот претседател Франсоа Митеран во чие време, во Париз се реализирани неколку големи 

градежни проекти. Меѓу нив беше и прочуената реадаптација на музејот Лувр, меѓу другото познат и по 

контроверзната стаклена пирамида која уште во текот на конкурсите и реализацијата, во француската и 

светската јавност предизвика жолчни дискусии и полемики.  
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Дали овие пасуси се увертира на моето оправдување на проектот „Скопје 2014“, или на 

релативизирањето на неговите пропусти?  

Не, туку терен за споредбата: што се направило (и сè уште се прави), а што (со истите потрошени 

пари, труд и време) можело, односно требало или морало да се направи.  

Доброто во овој проект е евентуалниот почетен идеализам на неговите иницијатори, наспроти 

безличноста, рамнодушноста и тоталната незаинтересираност и неинвентивност во однос на оваа сфера 

кај оние што ним непосредно им претходеа како власт. Лошо е што тој идеализам не премина од 

стадиумот на наивност и инфантилност кон професионализам. Уште полошо е што беше нападнат т.е. 

злоупотребен (може да се рече дури и тотално распарчен т.е. апсолутно изеден) од цело јато 

најразновидни грабливки.    

Ако веќе некој решил дека мнозинството Македонци или граѓани на Скопје повеќе ќе ги усреќат 

јавни објекти и споменици изведени според традиционалните и денес веќе изумрени стилови, тој ова 

требало да го реализира според највисоките критериуми на урбанизмот, архитектурата и скулптурата. 

Таквиот квалитет ќе се постигнеше само преку „отворање“ на целиот проект и вклучување на 

специјалисти или барем консултанти однадвор. Камо среќа во него да се вклучеа поискусни странски 

архитекти и скулптори кои одделните објекти ќе ги проектираа доследно, според правилата и 

критериумите на зададениот стил, барем на рамништето на „божем старинските“ хотели и казина во Лас 

Вегас. Тие секако ќе се сетеа, градбите и спомениците да ги согледаат и како единствена сеопфатна 

структура и како композиција составена од повеќе елементи, вклучително со затекнатите постари 

градби. За жал тоа не се случи, затоа што проектот беше спроведен според логиката на кампањата 

„купувајте македонски производи“ (макар каков да им е квалитетот и цената), т.е. „ангажирајте 

македонски архитекти“, или уште полошо „дајте им ги проектите на уметниците лојални на нашата 

партија“ (макар што како специјалисти и творци се потпросечни, па дури и апсолутни дилетанти).  

Освен катастрофалниот квалитет, втората лоша страна на проектот е очајниот избор на 

локациите. Истиот ефект на контраст, па и парирање во однос на безличното постсоцијалистичко 

транзициско Скопје воопшто не мораше да се реализира преку натиснувањето на новите објекти меѓу 

постојните или пред самите нивни фасади. Кога би постоела малку почит кон наследената структура на 

центарот на нашата престолнина, или барем придржување кон затекнатиот урбанистички план, можеби 

некој ќе се сетеше дека овој град, како и другите големи европски и светски градови, може да има не 

еден туку два плоштади – различни по својот изглед и стил.  

Како некому не му текна да најде некој поголем празен простор во центарот на Скопје за сиве 

објекти да се изградат таму, интегрирани во единствена композициски, урбанистички и стилски 

заокружена структура. Вака, наместо да добиеме уште еден нов плоштад, стилски различен од 

постојниот, пак ни остана единствениот, кој секои две-три децении го уриваме и повторно го градиме од 

нула.  

Таква можност навистина постоеше и тоа на само неколку стотини метри – на просторот на 

големиот паркинг, едното од старите скопски руинирани маала лоцирани меѓу комплексот на банките и  
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„Холидеј ин“, како и на спротивниот брег на Вардар покрај црквата Св. Богородица, сè до 

Универзитетската библиотека. Тука ќе имаше доволно место да се изгради сиот проект „Скопје 2014“. 

Ќе можеше да се изведе целиот Археолошки музеј (а не само неговата фасада) во кој, наместо низ мост, 

ќе се влегуваше нормално – преку простран плоштад со фонтаната на „Воинот на коњ“ поставена во 

средиштето. На некоја друга централна позиција ќе се поставеше и кружната зграда на Јавното 

обвинителство, православниот храм, а пак во целиот комплекс ќе се влегуваше низ симетрично 

поставената „Порта Македонија“. Меѓу двата постоечки моста ќе можеше да се протне и еден пешачки, 

накитен со скулптури, па нашиот стар Камени мост ќе си ги задржеше своите некогашни визури.  

Со ова можеби ќе добиевме едно навистина чудно, екстравагантно, романтично и вештачки 

направено историско јадро на македонската престолнина, но како одраз на една реална состојба на 

нашиот дух кој постоел во едно конкретно време. Доколку овој комплекс ќе го реализиравме според 

највисоките стандарди зацртани во рамките на неговиот стил, тоа секако ќе го препознаеше, а на некој 

начин ќе го испочитуваше и македонската и барем дел од светската јавност. Стариот плоштад 

„Македонија“ и стариот центар на Скопје ќе си останеа во својата изворна форма, со сите нивни добри и 

лоши белези, како доказ и манифестација на реалната историја на градот. А ние и натаму ќе 

продолжевме да се навикнуваме на неговите рани и лузни од минатите епохи и постепено да ги 

претвораме во симболи на неговиот неповторлив идентитет. Ќе си имавме еден стварен, реален (ако 

сакате и малку безличен) социјалистички плоштад и еден идеален фантастичен, отсонуван, „барокно-

класицистички“, така што секој ќе можеше самиот, по свој вкус да ги споредува, одмерува и оценува, и 

тоа самите нив, идеологијата што тие ја застапуваа и времето во кое се градеа. И да избере каде ќе ги 

води на прошетка своите деца или странците што ќе му дојдат на гости. Белким со тоа Скопје ќе 

престанеше да се јаде себеси и ќе започнеше да расте во широчина, како сите други големи светски 

градови. 

Со вака реализираниот проект „Скопје 2014“ уште еднаш го уништивме стварниот т.е. реалниот 

(сега веќе историски) центар на градот – овој пат оној од втората половина на 20. век. Го погребавме 

Скопје на нашите родители и дедовци и Скопје на нашето детство и младост. А не создадовме ни сосем 

нов и идеален град, кој ослободен од тежината на реалноста ќе се воздигнува кон небесата.  
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ЕПИЛОГ 
 

 

 

 

Пред некое време во скопските книжарници се појави конспиративна и речиси илегална тајно-

мистична книшка без назначен автор („Скриениот симболизам на проектот Скопје 2014“). Во неа, низ 

една псевдомистична херметичка концепција, терминологија и графички дизајн се откриваат божемните 

херметички тајни кодирани во проектот „Скопје 2014“. Покрај другите фатални поклопувања, во неа се 

апострофираат и некои настани од општокосмичко значење кои коинцидираат со годината на 

заокружувањето на овој проект. Читајќи ги разните таму „наместени“ мистични изедначувања, и мене 

ми дојде на ум ново читање на една од нив.  

Нашите јужни соседи во два наврати нè ослепија. Во 1014-та, кај Беласица, Василиј II ја ослепи 

петнаесетилјадната војска на Самоил, оставајќи му на секој стоти војник по едно око, за да ги води 

останатите кон нивната престолнина.   

Илјада годимни подоцна – во предвечерјето на 2014-та, од југот повторно надоаѓа слепилото, 

овојпат многу пострашно од претходното бидејќи не ослепува директно туку неосетно, при што не ги 

ослепува очите туку умот – главниот орган на согледувањето. Ова слепило доаѓа од страста да се 

одбраниш од навредата и неправдата и од желбата постојано, секаде и пред секого повторно и 

повторно да покажуваш и докажуваш кој си и од каде си. И пред оние кои тоа не го знаат и пред оние 

коишто го знаат, па дури и пред себе, од страв, во еден миг и самиот да не се посомневаш и поколебаш. 

Докажуваш од петни жили, до последната трошка сила, со последниот здив во градите, до 

последниот грош бо џебот – сè додека во гневот, навредата и плачот, закрвавените зеници не ти ги 

прекрие слепило и мрак.    

Василиј II сепак му оставил на секој стоти по едно око. Белким и сред нас сè уште има по некој 

преживеан едноок кој со својот сè уште доволно бистар поглед и ум ќе нè сепне и ќе ни покаже дека во 

страста да се докажеме можеме да се загубиме себеси. Белким ќе се најде некој од еднооките да ни 

покаже како да го преживееме себедокажувањето, оти без нас, доказот нема многу да вреди. Освен што 

некој ќе рече:  

Да, си бил еднаш еден град ... и некаков народ живеел во него.        

1014 – 2014  илјада години македонско слепило 

1014 не ослепија  

2014 време е повторно да прогледаме  
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(нумерацијата е според страниците во публикацијата) 

 

7.  Проект „Скопје 2014“ (јавна виртуелна презентација).  

9.  Проект „Скопје 2014“ (јавна виртуелна презентација).  

11.  Проект „Скопје 2014“ (јавна виртуелна презентација).  

12. Зграда на Телеком. <http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=173&PID=138750> 

Зграда на Народна банка, на истото место, урната по земјотресот.  

<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1061567> 

13. Коњанички споменици покрај Камениот мост, пред Втората светска војна. 

<http://skopjeid.com/wp-content/uploads/2012/06/38.jpg> 

Споменици на Даме Груев и Гоце Делчев покрај Камениот мост.  

<http://www.balkaninsight.com/en/gallery/skopje-2014> 

15. Колаж „Скопје – град кој расте во длабочина“. (Н. Чаусидис)  

17. Гравура на Скопје, автор Јакобус Харевин, Холандија 1594 г.  

19. Зграда на Археолошкиот музеј. (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“)  

22. Проект за реконструкција на Скопје, автор Кензо Танге, Јапонија. 

<http://tststsss.tumblr.com/post/8342830969/kenzo-tange-reconstruction-plan-for-skopje> 

23. Главен градски плоштад, 1959 г.    

< http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=44&OB=DESC&PN=8> 

25. „Градска порта“, проект на Кензо Танге, Јапонија. 

<http://tststsss.tumblr.com/post/8342830969/kenzo-tange-reconstruction-plan-for-skopje>  

Зграда на главната пошта.  

27. Камениот мост и зградата на Археолошкиот музеј. (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“)  

29. Зграда на „Офицерскиот дом“.  

< http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=116&PID=143403> 

Скопјанки пред зградата на „Офицерскиот дом“. 

Главниот скопски плоштад пред Втората светска војна. 

<http://www.balkanskidom.com/showthread.php?t=874&langid=1> 
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31. Нововенчани скопјани во дефиле на пајтон.  

< http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=44&PID=141168> 

32. Парада во социјалистичко Скопје.  

< http://forum.avijacija.mk/viewtopic.php?f=11&t=6420&start=40> 

33. Скопје во шесеттите:  

Поглед кон главниот градски плоштад.  

Солитер на управната зграда на Електростопанство на Македонија.  

Нови станбени градби на булеварот „Партизански одреди“. 

< http://www.build.mk/forum/forum_p> 

35. Офицер пред панорама на Скопје.  

< http://forum.avijacija.mk/viewtopic.php?f=11&t=6420&start=40> 

38. Урнати сакрални објекти во Скопје:  

Католичка црква близу денешната „Спомен-куќа на Мајка Тереза“.  

< http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=252159>  

Црква Св. Константин и Елена, на местото на Градскиот трговски центар.  

< http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=252159>  

Бурманли-џамија, на местото на подоцнежниот „Офицерски дом“ на главниот градски плоштад. 

 <http://volanskopje.blogspot.com/2008/01/blog-post_27.html> 

40. Театарските згради во Скопје:  

Зградата на Македонскиот народен театар (Опера и балет).  

< http://www.okno.mk/node/17652> 

Старата зграда на Народниот театар, урната по земјотресот.  

< http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=252159> 

Обнова на старата зграда на Народниот театар.  

< http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=116&PN=36> 

41. Споменик: „Основачи на ВМРО“, во заднина – коњите од споменикот „Паднати херои на 

Македонија“. (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“)  

42. Споменик на Гоце Делчев, градски парк. (Скопје – 30 години слободен развој, Скопје: 

Македонска книга, 1976, 232) 

Споменик на ослободителите на Скопје пред зградата на Владата на Македонија. (Скопје – 30 

години слободен развој, Скопје: Македонска книга, 1976, 192). 

Споменик на цар Самоил, главен градски плоштад. <http://www.plusinfo.mk/vest/30903/Zaradi-

Samoil-EP-nalozhuva-da-formirame-zaednichka-komisija-za-istorijata-so-Bugarija> 

43. Камениот мост со новите згради од левиот брег на Вардар. (фото: Кристиан Панов – 

„Граѓански“)  

45. Зградата на Археолошкиот музеј на Македонија пред зградата на Стопанска банка. (фото: 

Кристиан Панов – „Граѓански“)  
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46. Планот на зградата на Археолошкиот музеј на Македонија, коритото на Вардар и мостот 

„Око“. (скица: Н. Чаусидис) 

48. План на новите згради од левиот брег на Вардар. (скица: Н. Чаусидис)  

Зграда на Агенцијата за електронски комуникации, поглед од кејот.  

http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1230&PN=7 

Зграда на Агенцијата за електронски комуникации и зградата на Комерцијална банка со 

некогашниот ресторан „Бисер“. (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“)  

49. План на зградите од левиот брег на Вардар: Археолошки музеј, зграда на Агенцијата за 

електронски комуникации, зграда на Јавното обвинителство, Филхармонија. (фото: Кристиан Панов – 

„Граѓански“)  

50. „Куполата на Јавното обвинителство полетува во вид на НЛО“. (колаж: Н. Чаусидис) 

Жардињери со жални врби во Вардар.  (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“)  

52. Зграда на Министерството за надворешни работии:  

Скулптури на фасадата на зградата. (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“)  

54. Порта Македонија. (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“)  

Колажи „Порта Македонија со две верзии на згради – паравани“. (Н. Чаусидис)  

55. Споменик на Даме Груев со „Музеј на македонската борба“ и „Кале“ во заднина. 

<http://www.dnevnik.com.mk/?ItemID=70D7E27505C8A5439B133C5EF143D5D5> 

Проект на панорамско тркало во коритото на Вардар, план и изглед.  

< http://www.build.mk/?p=19807>  

56. Ресторани во форма на стари бродови во коритото на Вардар:  

Сегашна состојба. (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“)  

Виртуелна презентација на проектот 

<http://www.utrinski.com.mk/default.asp?ItemID=F90A3053E5E8114FA23B71672BED0125> 

57. „Психолошкиот атак на јавачите“. (колаж: Н. Чаусидис)  

60. Споменикот на Филип II и камбанаријата на црквата Св. Димитрија. (фото: Кристиан Панов – 

„Граѓански“)  

62. Коњанички статуи во Скопје:  

Питу Гули  

< http://www.built.mk/docs/users/1/Razno/Spomenici%20i%20skulpturi/Pitu%20Guli%200203.jpg> 

Гоце Делчев (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“) 

„Воин на коњ“  

Никола Карев, Карпош, Даме Груев (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“)  

64. Споменик „Паднати херои на Македонија“. (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“):  

Завршна верзија на статуата на Прометеј (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“) 

Првична верзија на статуата на Прометеј 

<http://www.vecer.com.mk/default.asp?ItemID=D6B4B63C5CA5984292B6D81EF1ABCCAF> 
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66. До каде може да оди редукцијата на краците од „Македонското сонце“ на штитовите на 

воините во фонтаната „Воинот на коњ“? (колаж: Н. Чаусидис)  

67. Зграда на Владата на Република Македонија – сегашна состојба 

<http://www.makdenes.org/content/article/1850425.html>  

Проект за нова фасада <http://ekonomski.mk/?p=12382>  

70. „Чудно облечена жена во фон на мостот Гоце Делчев, дополнет со необична барокна 

опрема“. (колаж: Н. Чаусидис)  

71. Зграда со ресторанот „Пелистер“:  

Изглед по изведбата на новата фасада  

< http://www.ereporter.com.mk/mk-mk/Details.aspx?Title=21935> 

Нацрти на изведбата  

< http://www.build.mk/?p=7389> 

72. Зграда со ресторанот „Пелистер“ – автентичен изглед  

<http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=414101038167&id=14&setIzdanie=21958>  

 73. Амбиент пред Куршумли-ан во старата чаршија  

<http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=44&PID=120708> 

Ноќна панорама со старата железничка станица  

<http://www.cdnh.edu.mk/multimedija2008/gradbistaroskopje/gradbi_staro_Skopje/zeleznicka_galerija.html> 

Панорама на Скопје пред земјотресот  

<http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=44&PID=120708> 

74. Министерство за правда: 

Проект за реализација на новата фасада 

<http://www.utrinski.com.mk/default.asp?ItemID=AD95775552A88B489CA01F999797B667> 

Автентичен изглед  

<http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1755>  

75. „Првото заседание на АСНОМ“ и спомен обележјето „Паднати херои на Македонија“. (фото: 

Кристиан Панов – „Граѓански“; колаж Н. Чаусидис)         

76. Музеј на Македонската борба, екстериер  

<http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5

%D0%BA%D0%B0:Museum_of_the_Macedonian_Struggle.jpg> 

Трговски центар „Рамстор“  

<http://denesen.mk/web/2013/02/16/pozar-izbuvna-vo-ramstor-povredeni-nema/> 

Музеј на македонската борба, ентериер  

<http://www.vest.com.mk/default.asp?ItemID=16BCB132702EF04EA308581A8D663A5B&> 

Трговски центар „Сити мол“  

<http://www.netpress.com.mk/mk/vest.asp?id=110789&kategorija=2> 

79. Проект за катна гаража пред Музејот на Град Скопје (стара железничка станица) 

<http://www.build.mk/?p=14512>    
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Уривање на делови од  старата железничка станица  

< http://www.build.mk/?p=15659> 

81. Споменик на Никола Карев:  

Во фонот на динамичните скопски булевари.  (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“)  

„Кошмар со статуата на Карев и скопските двокатни автобуси“. (колаж: Н. Чаусидис)  

84. Споменик на Јустинијан  

<http://i-macedonian.blogspot.com/2012/07/i.html> 

Споменик на гемиџиите. (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“) 

Споменик „Основачи на ВМРО“. (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“)  

85. Споменик „Паднати херои на Македонија“. (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“)  

86. Споменици на историски личности:  

Димитрија Поп-Георгиев Беровски  

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Споменикот_на_Димитар_Поп_Георгиев_во_Скопје

.JPG> 

Методија Андонов Ченто  

< http://kurir.mk/skopje2014/> 

Ѓорѓи Пулески 

<http://www.mtv.com.mk/mk/vesti/ticker.css/20446/vo_galichnik_kje>   

Димитрија Чуповски  

< http://kurir.mk/skopje2014/> 

87. „Нашето Кале и вашето Кале“. (колаж : Н. Чаусидис)  

90. Некогашното парковско уредување на „Кале“ (разгледница во издание на „ЛИСТ“ од Скопје)  

Полиција пред црквата – музеј на „Кале“  

<http://www.dnevnik.com.mk/?ItemID=D94210F96B0F05438AF2D53B85A41670> 

Археолошки наод Кале  

<http://skopskokale.com.mk/mk/galerii.php> 

92. Црквата – музеј на скопското „Кале“. (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“):  

Метална конструкција на црквата-музеј <http://www.makdenes.org/content/news/2307871.html> 

„Костур на мутираното чудовиште се надвиснува над скопското „Кале“. (колаж Н. Чаусидис)  

Археолошки наод од Кале  

<http://skopskokale.com.mk/mk/galerii.php>  

94. Скопско „Кале“:  

Реконструкција на полигоналната кула 

<http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=158&PN=11> 

Археолошки ископувања  

<http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=163&PN=2> 

Присуство на специјалци по повод немирите  

< http://kajgana.com/makedonija/incident-na-skopsko-kale-6-povredeni>  
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96. Панорама на Кале, крај на 19 – почеток на 20 век  

<http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=158&PN=25> 

97. Хипотетичен план за реализација на објектите од проектот „Скопје 2014“ на локацијата меѓу 

бул. Филип Македонски и бул. Кочо Рацин (скица: Н. Чаусидис)  

100. Статуи на македонски воини, фонтана „Воинот на коњ“. (фото: Кристиан Панов – 

„Граѓански“)  

„Дедо Иљо Малешевски и Димитар Поп Георгиев со четата“, релјеф од спомениците –  лавови на 

мостот Гоце Делчев 

<http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BE_%D0%98%D1%99%D0%BE_%D0%9

C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8> 

„Питу Гили со четата“, релјеф од спомениците –  лавови на мостот Гоце Делчев  

<http://mk.wikipedia.org/wikiПиту_Гули_со_четата,_дел_од_споменикот_Лавови_на_мостот_Гоце_Делче

в_во_Скопје.jpg>  

101. Колонада на Археолошкиот музеј. (фото: Кристиан Панов – „Граѓански“)   

103. Споменик на Гоце Делчев во фон на новиот Археолошки музеј на Македонија. (фото: 

Кристиан Панов – „Граѓански“)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




