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	 Втората	книга	за	проектот	„Скопје	2014“	не	успеав	да	
ја	 напишам.	 Иако	 на	 читателите	 на	 У�рински весник	 тогаш,	
2013,	им	изјавив	дека	по	настанот	„Го	сакам	ГТЦ!“	заминувам	
за	Струга	да	работам	на	книгата,	сепак,	нешто	не	даваше	таа	
и	да	се	напише.	Не	само	заради	тоа	што	се	фатив	со	други	ра-
боти,	туку	многу	повеќе	заради	нештата	околу	оваа	книга	кои	
не	 сакаа	да	 се	 сложат.	Следното	лето,	ланското,	престојот	во	
Струга	го	пополнија	други	проучувања	и	некои	настани	вон	од	
оваа	тема.	
	 Во	меѓувреме	проектот	 „Скопје	2014“	метастазираше	
до	невидени	размери	и	со	уште	поголеми	налудничави	не	само	
идеи	туку	и	нивни	остварувања,	што,	во	еден	миг,	ми	се	присто-
ри	дека	е	безпричинско	да	се	занимавам	со	нечии	психопато-
логии.	Најапсурдниот	степен	на	оваа	метастаза	не	остана	само	
панорамското	тркало	над	Вардар.	Некои	нформации	објавени	
годинава	фрлија	ново	светло	и	укажаа	дека	се	отишло	отаде	
разумот	и	 тоа	 уште	на	 самиот	почеток.	 Според	 сведочењето	
на	Владимир	Лазаревик	(тогашен	заменик	министер),	на	една	
седница	на	Владата	во	2007,	 „развлечена	како	психоделичен	
локум	од	12	напладне,	па	сѐ	додека	може	да	се	издржи“	на	која	
се	расправало	за	подобрувањето	на	туризмот	во	Охрид,	преми-
ерот	Никола	Груевски	давал	предлози.	Симптоматичноста	на	
овој	дел	од	седницата	е	толку	голем	и	важен	за	разбирањето	
на	проектот	„Скопје	2014“,	што	ќе	преземам	еден	поголем	дел:	

	 Точка	на	дневен	(по	полноќен	ред)	е	како	да	привлечеме	по-
веќе	туристи	во	Охрид.	На	седницата	беше	поканет	да	учеству-
ва	и	еден	разумен	човек,	кој	во	тоа	време	ја	вршеше	функција-
та	државен	секретар	во	Министерството	за	животна	средина,	
Дејан	Пановски,	од	Охрид.	Претседателот	на	Владата	се	обраќа	
до	членовите	со	креативен	предлог:	„Што	мислите	да	ја	изва-
диме	сета	трска	од	езерото,	да	нема	повеќе	трска,	непречено	
да	можат	луѓето	да	пливаат	во	езерото“?

Предговор
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	 Реакцијата	 на	 членовите	 на	 владата	 е	 збунувачка	 и	 најго-
лемиот	дел	од	нив	молчат.	Сепак,	во	одговор	на	овој	предлог,	
својот	глас	на	разум	го	дава	Дејан.	Вели:	„Претседателе,	виде-
те,	не	можеме	да	ја	извадиме	трската	од	езерото	зашто	ќе	го	
нарушиме	целиот	екосистем	во	езерото.	Токму	во	трската	се	
мрести	крапот“.
	 Груевски	го	гледа,	нѐ	погледнува	и	нас,	и	му	вика:	„А	бе,	Дејан,	
сега	ние	крап	ќе	мрестиме	или	туризам	ќе	тераме	во	Охрид“?
	 Со	оглед	на	тоа	дека	не	се	донесе	финален	заклучок,	дали	ќе	
се	вади	или	нема	да	се	вади	трската	од	Охридско	Езеро,	креа-
тивноста	на	предлозите	продолжува	понатаму.	Никола	се	фо-
кусира	да	ги	извади	камењата	и	вели:	„А	што	мислите	ние	да	
ги	извадиме	сите	камења	од	брегот	на	Охридско	Езеро	и	да	ги	
замениме	со	песок?	Сѐ	песочни	плажи	да	има	низ	целото	ох-
ридско	крајбрежје“.
	 Миле,	спремен	како	и	секогаш,	вика:	„Па,	претседателе,	ви-
дете,	не	знам	со	квалитетот	на	песокот	како	ќе	се	справиме.	Ќе	
мора	да	донесеме	од	Грција,	во	Македонија	нема	таков	песок.	
Посебна	калибража	на	песокот	треба,	треба	она,	треба	ова“.
	 Дискусијата	 се	развива	и	 се	даваат	предлози	од	каде	ќе	 се	
донесе	песокот,	од	некоја	река	во	Грција,	од	ваму,	од	таму.	Дејан	
Пановски	повторно	се	обидува	да	внесе	малку	разум	во	пред-
лозите:	„Претседателе,	не	можеме	во	Охрид	песок	да	ставиме	
на	плажите“.
	 Никола	го	прашува:	Зошто?	Па,	вели,	поради	тоа	што	Охрид-
ско	Езеро	е	немирно,	има	големи	бранови	и	целиот	песок	ќе	го	
повлече	езерото.
	 Никола	го	погледнува	и	излага	со	најкреативниот	предлог,	
барем	на	кој	 јас	сум	сведочел,	што	не	 ја	исклучува	можноста	
креативноста	 да	 се	 има	 надминато	 во	 годините	 потоа.	 Па,	
вели:	„Зошто	да	не	направиме	едно	парапетче	околу	цело	езе-
ро,	едно	така	20	см	високо,	и	пред	влегување	во	вода,	го	рипну-
ваш	парапетчето,	и	песокот	си	останува	на	плажите	и	сѐ	е	ок“?
	 Настапува	тишина,	не	знам	за	другите,	но	јас	знам	дека	имав	
чувство,	кое	до	ден-денешен	ме	држи,	а	тоа	е	дека	не	ми	се	ве-
рува	 дека	 е	 ова	 седница	на	Влада	на	 Република	Македонија.	
Просто	 човек	 си	 мисли	 дека	 ова	 е	 скриена	 камера	 или	 Џон	
Клис	 и	Монти	 Пајтон	 ја	 презеле	 власта.	 Како	 денес	 помнам	
дека	излегов	од	седницата,	се	фатив	за	глава	и	си	викам,	Владо,	
човече,	ова	не	се	издржуе.“	(Лазаревик,	2015)

	 После	ова,	следното	најстрашно	нешто	што	ни	се	случи,	
овој	пат	не	само	на	Скопје,	е	„палмизацијата“	на	целата	држава,	
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со	т.н.	влакнести	палми	(Trachycarpus	Fortunei?,	т.н.	„ветерница	
палма“),	растенија	кои	воопшто	немаат	широка	крошна	за	сен-
ки,	на	пример.	Палмите	се	посадија	и	во	градовите	покрај	вода	
и	во	оние	кои	не	се	покрај	вода.	За	да	се	изведе	тоа	потребно	
беше	да	се	исечат	голем	број	децениски	стари	дрва.	Палмиза-
цијата	на	Кејот	на	Дрим	во	Струга	е	најстрашен	пример.	Ова	
само	потврдува	дека	и	покрај	сè	лудилото	продолжува.
	 На	крај,	како	потполно	обесмислување	на	мојот	пона-
тамошен	напор	некако	да	го	објаснам	овој	проект	од	стручен	
аспект,	 беше	објавувањето	на	35та	 „бомба“	на	 Социјал-демо-
кратскиот	сојуз	на	Македонија,	на	29	мај	2015,	односно,	делот	
од	снимките	од	прислушувањето	на	телефоните	врзан	за	про-
ектот	„Скопје	2014“.	За	иронијата	да	биде	поголема,	разговори-
те	беа	пуштени	како	вовед	во	трибината	во	Кампот	пред	Влада	
на	тема:	„Скопје	2014“.
 
	 Зошто	го	спомнувам	ова?	После	цели	пет	години	оби-
дување	да	најдам	некоја,	некаква,	каква	било	смисла,	некаков,	
каков	било	логичен	след	или	систем,	или,	барем,	најдоброна-
мерно	 разбирање	 на	 нечието	 незнаење	 и	 неинформираност,	
се	фатив	себеси	како	предаден,	можеби	и	изневерен:	дека	сум	
се	 занимавал,	 всушност,	 со	 нечии	 лудости!?	 Во	 тие	 моменти	
на	ова	и	 вакво	осознавање,	 се	 случи	 една	позитивна	работа.	
Имено,	апсурдноста	на	ситуацијата	во	која	нè	доведе	овој	про-
ект,	овој	пат	потврдена	и	со	35та	„бомба“,	се	поклопија	со	за-
клучокот	до	кој	и	самиот	дојдов,	независно	од	овие	потврди.	
Имено,	како	што	анализата	во	истражувањето	се	префрлаше	
од	подрачјата	на	метаисторијата	и	постисторијата,	преку	пост-
меморијата	и	трансмеморијата	до	метаидентитетот	и	транси-
дентитетот,	на	крајот,	единственото	нешто	што	можеше	да	ми	
укаже	на	каков-таков	одговор	беше	–	апсурдот.	И	тогаш,	нека-
ко,	престанав	во	истражувањето,	без	разлика	што	тоа,	темата	
на	апсурдот,	во	голема	мера	даваше	одговори	на	низата	пра-
шања	која	постојано,	 со	појавата	на	 секоја	 сè	поналудничава	
идеја,	се	зголемуваше.
	 Така,	погледнато	од	друга	страна,	можете	да	прашате:	
зошто,	тогаш,	ги	објавувам	размислувањата	за	овој	проект	де-
нес	и	после	сето	погоре	кажано	и	осознаено?	
	 Има	 три	 основни	 причини	 за	 тоа.	 Проектот	 „Скопје	
2014“	стана:	моја	професионална	компулсивна	опсесија;	неве-
ројатен	стимул	за	проучување	на	теориски	полиња	во	кои	ни-
когаш,	најверојатно,	во	други	услови,	не	би	навлегол	и	поттик-
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на	одговорност	кон	сите	оние	кои	ми	се	обратија	за	мислење,	а	
врзано	за	нивните	сопствени	проучувања	или	за	потребите	за	
информирање	на	пошироката	јавност.	
	 Од	 трета	 страна,	 јавно	 објавените	 информации	 про-
летва	само	ги	потврдија	и	моите,	но	и	нашите	заеднички	прет-
поставки,	насетувања	и	препознавања	на	многу	од	причините	
за	целиот	овој	проект	и	тоа	уште	на	времето.	Но,	тоа	не	е	при-
чина	ниту	за	фалење	ниту	за	славење.	

	 Во	основа,	оваа	книга	е	хронолошки	след	на	едно	ис-
тражување,	на	едно	проучување,	на	барање	на	одговори.	Оваа	
книга	 е	 своевиден	 документ	 за	 развојот	 на	 тоа	 (неуспешно)	
истражување,	но	никако	не	и	негов	резултат.	Можеби	резулта-
тот,	во	некоја	блиска	иднина,	ќе	биде	објавен	во	третата	книга	
за	проектот	„Скопје	2014“…	А	до	тогаш	се	одлучив	да	ги	обја-
вам	овие	мои	напори,	во	оној	степен	и	обем	во	кој	сум	успеал	
да	дојдам.	Во	оваа	книга	се	поместени	текстови	за	списанија	и	
трибини	кои	досега	не	се	објавени	во	Македонија	и	моите	од-
говори	на	прашалниците	и	разговорите	за	некои	медиуми,	но,	
пред	сè,	за	истражувачките	проекти	на	новинари	и,	што	мене	
ми	е	особено	важно,	за	собирање	на	примарната	граѓа	за	про-
учувања	на	овој	наш	феномен	за	потребите	на	магистерските	
тези	на	колеги	кои	ги	пријавиле	на	странски	универзитети,	а	
кои	досега	не	се	објавени.	

	 Благодарност	им	должам	на	сите	организатори	и	мо-
дератори	на	бројните	трибини	и	дебати	кои	се	појавија	како	
реакција	на	проектот.	Било	да	сум	учествувал	на	нив	или	само	
да	сум	присуствувал	и	слушал,	тие	своевидно	ме	приморуваа	
да	размислувам	и	да	ги	преиначувам	ставовите	кои	ги	градев	
во	тишината	на	Струга	во	текот	на	петте	изминати	лета.
	 Се	разбира,	главната	благодарност	им	ја	упатувам	на	
колегите	кои	ми	се	обратија	со	прашалниците	чии	одговори	се	
објавуваат	во	оваа	книга,	а	со	кои	ме	поттикнаа	да	ги	забрзам	
сопствените	размислувања.	Ним,	но	и	на	редакциите	на	вес-
ниците	и	списанијата,	како	и	на	истражувачките	тимови,	исто	
така	им	благодарам	за	љубезните	дозволи	за	(пре)објавување	
на	текстовите	и	разговорите	во	оваа	книга.

	 Оддолжувањето	 на	 излегувањето	 на	 оваа	 книга	 се	
должи	на	две	причини.	Првата	е	конечното	излегување	во	јав-
носта	на	архитектот	Жарко	Чаушевски	со	неговото	интервју	
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објавено	 на	 веб-порталот	Фак�ор	 на	 5	 септември	 2014.	 Тоа	
беше,	воопшто,	прва	можност	да	се	слушнат	ставовите	на	еден	
од	најприсутните	автори	во	овој	проект	...	и	почеток	на	мојата	
намера	да	направам	анализа	на	неговите	ставови.	Тоа	траеше	
шест	месеци.	И	не	успеав	во	таа	намера.
	 Заради	 тоа,	 на	 ова	 место	 му	 упатувам	 благодарност	
на	Бојан	Иванов,	 кого,	 лани,	 на	 почетокот	на	 зимата	 го	 тор-
мозев	 со	 сопствената	 неспособност	 и	 неможност	 да	 најдам	
некоја,	барем	една	смисла,	логична	мисла	во	ова	интервју	на	
Чаушевски,	незваничниот	архитект,	поточно	–	извршител,	на	
проектот	„Скопје	2014“.	А	тоа	што	не	успеав	да	ја	најдам,	довол-
но	говори	за	мојата	преголема	амбициозност	да	успеам	да	ги	
изанализирам	неговите	ставови	во	некаква	системска	рамка.	
Овој	мој	неуспешен	обид	да	го	„прочитам“	единственото	јавно	
обраќање	не	само	на	Чаушевски,	туку	и	на	кој	било	архитект	
чијшто	објект	учествува	во	обесмислувањето	на	градот	преку	
проектот	„Скопје	2014“	го	одложи	пишувањето	и	на	тој	текст.	
Иванов	ми	упати	неколку	насоки	за	размислување,	но	тие	ќе	
бидат	објавени	во	некоја	друга	прилика.
	 Втората	 причина	 се	 должи	 на	 тоа	 што	 им	 бев	 „лут“	
на	 колегите-студенти	 од	 Студентскиот	 пленум,	 заради	 тоа	
што	 со	 нивните,	 за	 македонската	 општественост,	 ради-
кално	 придвижувачки	 активности	 ми	 одзедоа	 голем	 дел	
од	 времето	 и	 силата	 планирани	 за	 подготовката	 на	 оваа	
книга.	 Но,	 промените	 започнати	 со	 нивниот	 прв	 марш	 на	 
17	ноември	2014	само	дополнително	ја	потврдија	нужноста	од	
нејзиното	излегување,	како	уште	еден	документ	за	ова	време	
и	како	мој	прилог	кон	нивните	напори	да	го	променат	тоа	исто	
време.

Небојша Вилиќ, 
С�руга и Ско�је, 4 јули 2015
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Силувајте го
Скопје!

(Кн. 2)



Небојша Вилиќ

	 Пародија	на	видео-клипот	за	објава	на	проектот	„Скопје	2014“ 
која	веднаш	се	појави	на	социјалните	мрежи.	Во	тој	период	никој	од	нас	не	
веруваше	дека	овој	проект	воопшто	и	ќе	се	случи...



Критичка уметност 2 17

Поимник на проектот 
„Скопје 2014“
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„Одвратно, грдо, гадно и неприjатно, грозно, лошо, 
навредливо и ругобно; ужасно, страшно, одбивно, 
безобразно, неморално, бесрамно, бескрупулозно, 

измамничко, лажно и лажовно; очаjно, бесмислено, 
апсурдно, неразумно, глупо, безразложно, неприлично 

и штетно; банално, тривиjално, кич и досадно, та дрчно, 
разбоjничко, ништожно, грубо, подло и бедно! 

Бербатно, животинско, скотско, сирово, неделкано, 
sверско, дивjачко и примитивно; будалско, лудачко, 

бурлескно, накарадно, зевзечко, вандалско, варварско, 
нечовечно и нехумано; гротескно, настрано, безумно, 

дебилно, слабоумно, ретардирано, малоумно, 
идиотско, блесаво, тапоглаво, имбецилно и скудоумно! 

Бездарничко, поданичко, бесвесно, бесно, арогантно, 
аздисано, бескорисно, бесполезно, бесправно, 

бессодржаjно, бестиjално, бесцелно, бесчесно, безвкусно, 
безвредно, бездушно, беззаконско и безобsирно, 

безочно, безразумно и безрасудно; дрско, дрлаво, 
мрсулаво, заумно, каркалашно, гpдjocaнo, 

гомнено, гомносано и лаjно лајносано! 
Зло, зловесто, злогласно, злодеjско и злокобно! 

Злосторнички! Злотворно! Злочинечки!“ 

(Грчев, 2015: 16)
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Критичка уметност 2 5

Некои разговори
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Критичка уметност 2 7

Груевски: Какви, барок или класицизам? Со столбови 
ли се?

Jанакиески: Барок мислам дека се.
Груевски: Барок ти е едно, класицизам е друго, Миле. 

Тие од Вашингтон се класицизам. Тие со столбoви-
те, како оваа Уставен суд што е столбови?

Jанакиески: Е такви да, такви се.
Груевски: Тие се класицизам. Треба и барок да стаиш, 

ама како да напраиме...
Jанакиески: Ќе ги ставам и овие што се од проектов, 

целиот проект наоколу... ги иаме ние од порано.
Груевски: Стај ги тие од проектот и извади барок, изва-

ди од Виена, од Прага, од Париз, барок има секаде.

Груевски: Една тука фонтана има во Рим, со обелиск, 
многу убава, сакаме таква да биде, ама како тоа да 
го направиме, дали претходно да направиме идејно 
решение или како?

Груевски: Провери, па кажи ми. И уште една работа: ако 
е 15 ката, како барок ќе биде? Не постои барок од 
15 ката.

Канческа-Милевска: Одредени фасади во градот, без 
разлика кои, биле споменици на култура. Преми-
ерот рекол: „Вадете ги, за да не се споменици на 
култура, за да ние си правиме што сакаме“.1

(Транскрипти од 35та „бомба“ на СДСМ)

 1 Никола Груевски, премиер; Миле Јанакиески, министер за тран-
спорт и врски и Елизабета Канческа-Милевска, министер за култура во 
Владата на Република Македонија.
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„Случајот“ „Скопје 2014“
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 „Случајот“ на проектот „Скопје 2014“ претставува пре-
седан во историјата на градоградителството и градооблику-
вањето на градот Скопје, а пред сè на центарот на градот – 
таканаречениот „Мал ринг“. Пројавениот еруптивен интерес 
(досега неслучен во македонскиот јавен простор) на струч-
ната јавност, медиумите, политичките партии, невладините 
организации, студентите, па сè до обичните граѓани, како да 
ја разбуди заспаната јавност и критичките дебати околу важ-
ните општествени прашања во целина.

Кус вовед

 Сложеноста на овој проект се состои во тоа што тој 
опфаќа повеќе подрачја на општественото уредување кои се 
однесуваат на односот на државата, на заедницата и на пое-
динецот. Уште повеќе и вон самите прашања на уметноста, 
урбанизмот и архитектурата, токму овој проект ги отвори ос-
новните прашања на суштината на демократската структура и 
на поимањето на демократијата и начините на практикување 
со управувачките инструменти од страна на легитимно избра-
ните политичко-партиски (и со тоа – идеолошки) опции. Сво-
евидно, за прв пат во историјата на македонската држава при-
движена е сериозна, темелна и поларизирано спротивставена 
расправа за суштината на поимот на јавниот простор (како за 
простор во којшто се артикулираат интересите на заедницата 
и на нејзините субјекти како поединци) и, од тоа место, за тоа 
кој ги поседува правата на тој простор.
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Си�е градови на Градо� Ско�је

 Иако археологијата ги лоцира првите утврдени насел-
би [opidum] на Калето (во центарот на градот на левиот брег 
на реката Вардар) уште во доцниот неолит, на преминот од 4 
во 3 милениум п.н.е. и, повторно нешто подоцна во периодот 
од 7-6 и 4-3 век п.н.е., првата урбана населба е онаа којашто 
ја проектирале и подигнале Римјаните, најпрво како легиски 
логор [castrum] (сл. 1), најверојатно за време на Октавијан Ав-
густ во периодот меѓу 13-11 година п.н.е. (северо-западно, во 
близината на денешниот град на локалитетот Зајчев рид), а 
подоцна, за време на Флавиевците, е именувана како Коло-
нија Флавија Скупи [Colonia Flavia Scvpi] уште во 1 век н.е. (сл. 
2). (Микулчиќ, 1982: 31, 37-8) Силен земјотрес во 518, според 
Марселин Комес (канцеларот на Јустинијан I), ја погодил об-

Сл. 1 Скупи, денешна состојба на локалитетот
Сл. 2 Скупи, план (според Иван Микулчиќ) 
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Сл. 3 Локалитет „Маркови кули“, (почетокот на 20 век)
Сл. 4 Локалитет „Маркови кули“, план (според Иван Микулчиќ) 

ласта Дарданија и разорил 24 кастели, меѓу кои и метрополата 
Скупи. Тоа била првата природна катастрофа во историјата на 
Градот Скопје и градот не бил обновен.
 Вториот град е збегот [refugium] со акропола, средна 
и долна тераса, подигнат на југо-источните падини на пла-
нината Водно на локалитетот „Маркови кули“, во текот на Ју-
стинијановата обнова на фортификациските (одбрамбените) 
населби во 6 век, а наодите говорат дека живеел и во 7 век  
(сл. 3 и 4). (Микулчиќ, 1982: 48-53) 
 Третиот град бил повторно подигнат на Калето во до-
цниот 10 век за време на владеењето на царот Самоил и про-
должил да живее како средновековен византиско-словенски 
град сè до 1391 кога градот го преземаат Турците (сл. 5). Во бе-
лешките за престојот на византискиот пратеник Теодор Метих 
од 1299-30 се наведува дека освен Горниот град (денешното 
видливо утврдување) постои и Долен град (исто така утвр-
ден). За овој дел од градот има најмалку материјални подато-
ци и потврди, бидејќи денес на таа површина се простира ком-
плексот на Старата чаршија (според квадратурата – најголема 
на поранешните југословонски простори), но, според гравура-
та на безимениот холандски патеписец, долен град постоел и 
под запаните ѕидини на тврдината (сл. 6). Овој дел за време 
на Турците и за новите урбани потреби го добил денешниот 
лик со големиот број на сакрални (џамии, теќиња, медреси и 
турбиња1) и профани (безистени, караван сараи, анови, амами, 

 1 Теќе: објект за суфи-патиниците и суфите-учениците, медреса: ис-
ламско верско училиште; турбе: ѕидана гробница или мавзолеј со поскромни 
димензии, најчесто во дворот на џамијата.
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Сл. 5 Остатоци од средновековниот град на Калето од времето на Самоил,  11 век

Сл. 6 Средновековниот град на Калето, Позната средновековна гравура на 
 Скопското Кале, од холандски патеписец - кој направил скица во која 
 јасно се гледаат контурите на Горниот Град т.е. сегашното Скопско 
 Кале и со зидини ограден Долен Град

Сл. 7 Гравура на градот на калето од 1594
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имарети,2 водоводи и чешми) објекти, меѓу кои е и едната од 
најстарите џамии на Балканот подигната од султанот Мурат 
II во 1436 (Кумбараџи-Богоевиќ, 1998: 16) како и новите урба-
ни структури: чаршијата (стопанско-трговски дел) и маалата 
(станбен дел). Развојот на градот повторно е прекинат со но-
виот земјотрес во 1555 со нови оштетувања на гратското јадро  
(сл. 7). Како овие природни непогоди не биле доволни, па уште 
и автрискиот генерал Пиколомини во 1689, повлекувајќи се од 
градот, го запалил поголемиот негов дел. Пожарот во 1908 до-
полнително го уништил поголемиот дел од чаршијата.
 Четвртиот град е обнова на турските маала на десна-
та страна на Вардар во рамките на за прв пат распишаниот 
конкурс за проект на урбанистичкиот план на градот Скопје 
од 1913/4 кога е наградено решението на архитектот Дими-
трије Т. Лека.3 Иако Правата светска војна го запира потполно-

 2 Безистен: покриен објект за трговија со и продажба на платно; 
караван сарај: попатни одморалишта за трговските каравани; анови: пре-
ноќишта во чаршијата; амами: бањи; имарети: народни кујни (најчесто за 
супи и чорбасти јадења).

 3 Најопсежни истражувања за овој период има спроведено Кокан 
Грчев. Сf. Грчев, 1998; 2002; 2003; 2004 и 2005.

Сл. 8 Генерален регулациски план на град Скопје на архитектот Јосиф 
 Михајловиќ изработен во 1929 (Архив на град Скопје)

СЛ. 9 Регулациски план на град Скопје од 1932 (Архив на Македонија)
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то остварување на овој план (според оваа концепција, градот 
требало да има квартови и тоа: трговски, административен, 
индустриски, за спорт и забава и станбен), тој ја поставува ма-
трицата за идните планови на градот. Во време на Кралството 
Југославија, во кое е и Македонија (тогаш како Јужна Србија) со 
Скопје како главен град на Вардарската бановина (како нова 
административна поделба во рамките на Кралството), 1929 е 
изработен нов генерал регулациски план на архитектот Јосиф 
Михајловиќ (сл. 8), кој, со извесни и мали измени и додавања 
(сл. 9), останува сè до новиот земјотрес во 1963. (Томовски, 
2003: 31-4)
 Петтиот град е градот на постземјотресно Скопје во 
визијата на јапонскиот архиткет Кензо Танге. Проектот на не-

Сл. 10-12 Кензо Танге со тимот, Конкурсен проект, 1965
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Сл. 13 Проектот за новиот Транспортен центар
Сл. 14 Остварениот дел од проектот за новиот 
 Транспортен центар

говиот тим победува на меѓународниот конкурс за централ-
ниот дел на градот на кој конкурс биле повикани четири ју-
гословенски и четири меѓународни тимови (решението на 
загрепскиот тим е сметано за најдобро меѓу југословенските 
проекти). Така, Скопје од 1965 почнува да го живее својот нов 
план и сон во кои главните линии и насочници на плоштадот 
се оставени исти, какви што биле и пред земјотресот. Како би 
отворил дијалог помеѓу тоа што од градот останало (вклучу-
вајќи ја и Старата чаршија) и новото, Танге проектот го засно-
вува на два основни концепта – Гратска капија и Гратски ѕид: 
првиот (во содејство со новата железничка станица, транс-
портниот центар и влезовите во градот со автопатишта) за 
да го засили деловниот и трговскиот развој, додека вториот 
е „предложен со надеж дека ќе постигне неколку цели: прво, 
да се создадат поблиски врски меѓу деловната и трговската 
зона и станбената зона и, второ, да се интензивира и акти-
вира централното гратско подрачје, дури и ноќе“ (сл. 10-12). 
(Танге, 2005: 19-20) Меѓутоа, овој проект станува и останува 
главниот проблем на Градот Скопје сè до денес. Според маке-
донскиот архитект и урбанист Влатко Коробар: „[C]о својата 
идеја за обликувањето на центарот на Скопје, Кензо Танге по-
веќе од триесет години беше неприкосновен авторитет кога 
е во прашање урбанистичкиот развој на центарот. Ниту еден 
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друг план на централниот дел на Скопје не бил во толку долго 
време план според кој центарот единствено можел да се гра-
ди“, и заради тоа „ние денес го живееме просторот којшто се 
градел според планот на Кензо Танге. Ние денес, исто така, го 
живееме просторот кој не се градел заради планот на Танге“ 
(сл. 13 и 14). (Коробар, 2005: 14-5)  
 Шестиот град е градот на „Скопје 2014“… (сл. 15) 

Сл. 15 Кадар од видео-клипот со најавата на проектот „Скопје 2014“, 2010

Предис�орија на случувања�а на 
„Случајо�“ „Ско�је 2014“

 Првите пошироки јавни расправи и критики за цента-
рот на градот почнаа со новиот Детаљен урбанистички план 
на „Малиот ринг“ 1997 (сл. 16). Кога тоа помина пошироката 
јавност со незаинтересираност продоложи да го следи поди-
гањето на новите ултра модерни згради на западниот дел од 
Плоштадот „Македонија“, на кој со децении беше привреме-
ниот парк. Реакции немаше, за волја на вистината, и заради 
тоа што овие проекти и градби се надоврзуваа на постоеч-
ките улици и усвоениот план за тој дел на центарот, а архи-
тектонските облици на објектите успешно го одразуваа те-
ковното, современо разбирање на архитектурата и нејзиното 
проектирање во духот на постструктуралистичките фасади 
и неректангуларните форми (сл. 17). Со тоа, овој дел успеа да 
ја создаде (или олицетвори) сликата на моќните нови корпо-
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Сл. 16 Мирослав Грчев, Влатко Коробар и Јасмина Силјановска, 
 Проект за „Малиот ринг“, 1997

ративни компании („Т-mobile“, „Комерцијална банка“ и други). 
Поинаку кажано, архитектониката на овие зданија во потпол-
ност ја олицетвори тековната доминација на новите (минли-
ви и менливи) односи на капиталот и услугите, а како нивна 

Сл. 17-18 Поглед на новите згарди на западната страна на Плоштадот „Македонија“
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главна карактеристика (во употребата на материјалите за 
фасадно обликуавње) е јукстапозиционирањето на камените/
мермерните, стаклените, челичните и стаклените површини  
(сл. 18), прв пат пројавено на зградата на некогашната компа-
нија „Македонски телекомуникации“ (сл. 19).
 Тој тивок и мирен развој на македонската архитекту-
ра, одеднаш и громогласно, на почетокот на 2009, го наруши 
проектот за Спомен домот на Мајка Тереза на македонските 

Сл. 19 Зграда на Македонски телекомуникации (во 2009 на Т-Моbile)

архитекти Вангел Божиновски и Слободан Арсовски, на глава-
та улица „Македонија“, која води од Старата железничка стани-
ца (во која денес е сместен Музејот на Град Скопје) кон главни-
от Плоштад „Македонија“ (сл. 20). Суштината на проблемот на 
овој проект своевидно ја навестува и суштината на сите след-
ни потези на Владата во интервенцијата во гратскиот центар. 
Позитивниот аспект на случајот со овој објект е тоа што беше 
распишан меѓународен конкурс на кој победува проектот на 
португалскиот архитект Хорхе Марум [Jorge Marum] (сл. 21), 
додека конкурсниот проект на Божиновски и Арсовски е од-
биен. И токму кога се помисли дека во Скопје конечно (после 
многу години) ќе се оствари дело на странски архитект (што 
не се случило од изборот на Тангеовиот проект), конкурсот е 
поништен. Распишан е нов и на овој повторен конкурс побе-
дува проектот на Божиновски и Арсовски. Целиот овој случај 
околу конкурсот, на очиглед на целата професионална јавност, 
ги постави следните чекори и начини на остварување на идеи-
те на управувачката структура.
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Сл. 20 Вангел Божиновски и Слободан 
Арсовски, Спомен дом на Мајка Тереза, 2008

Сл. 21 Наградениот проект за Спомен дом на 
 Мајка Тереза на Хорхе Марум, 2008
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Поче�ок на „Случајо�“ „Ско�је 2014“

 Целиот овој „случај“ може да се каже дека започнува со 
усвојувањето на еден предлог на премиерот Никола Грувски,  

Сл. 22 Проект за црквата на Плоштадот „Македонија“
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и тоа под точката „Разно“, на една Владина седница. Предлогот 
бил да се подигне црква на Плоштадот „Македонија“ (сл. 22), 
како обнова на, во земјотресот од 1963 срушената црква на Св. 
Константин и Елена (сл. 23 и 24).

 А потоа, на 28 март 2009, се случи Првото архитектон-
ско востание…

Сл. 23 Изглед на старата црква Св. Константин и Елена, осветена 1927
Сл. 24 Локација на старата црква Св. Константин и Елена (пред 1963)

[февруари 2011]
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Ск 014: Инструментализација 
на идеологизираната меморија
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 „Случајот“ на владиниот проект „Скопје 2014“ е пример 
за создавање на инструмент со којшто тековната управувачка 
гарнитура, манипулирајќи со постмодернистичката аргумен-
тација, ја остварува својата идеолошка платформа и со тоа се 
префрла од дејствувачкото на делотворното рамниште.1 Со по-
викувањето на преисчитувањето на минатото, дополнето со 
посредуваното сеќавање, овој проект ѝ се спротивставува на 
историјата како интерес на заедницата за минатото.
 Како таков овој „случај“ претставува преседан во исто-
ријата на обликувањето на градот Скопје. Еруптивно проја-
вениот интерес и отпор (од студентите, стручната јавност, 
медиумите, политичките партии, невладините организации, 
па сѐ до обичните граѓани) во до сега непознат обем за маке-
донското општество и друштво, како да ги разбуди и јавноста 
и критичките дебати околу важните општествени прашања во 
целост. За ова постојат две причини.
 Првата е од процедурална природа – објавата на ди-
гиталната визуелизација на проектот во видео-клип формат 
(во траење од 6’ и 27’’) под називот „Визуелизација на центар 
на Град Скопје (2014)“2 (сл. 25) на почетокот на 2010 и тоа 
како свршен/завршен чин, преку телевизиските канали, без 
никакви најави, без ничие знаење, проектиран и изработен 
incognito3, без претходни јавни дебати (дезавуирање на демо-
кратските постапки), без каков било конкурс (а уште повеќе 
– без меѓународен конкурс) и, конечно, со можеби и најири-

 1 Текстот е објавен во загрепското списание Čovjek i prostor LVIII/ 
2011: 01-02 (680-681): 28-30.

 2 „Визуелизација на центар на Град Скопје (2014)“ – спред правопи-
сот на македонскиот литературен јазик треба да стои „центарот“. [линк до 
видео-клипот: http://www.youtube.com/watch?v=iybmt-iLysU]

 3 Постојат индиции дека проектот е започнат уште 2006
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тантното, но и противзаконитото: непочитување на одлуката 
на Уставниот суд на Република Македонија за запирање на гра-
дежните работи, зборува за една потполна узурпација на по-
зицијата на „власт“ и моќта којашто произледува од нејзиното 
поседување.
 Втората е од естетска и стилска природа – Владата на 
Република Македонија порачала архитектонски проекти за 
објекти за неколку нови државни административни згради и 
за преобликување на фасади на историски релевантни објек-
ти околу плоштадот „Македонија“ во „стилот на барокот, не-
окласицизмот и романтизмот“ со објаснување: за да се врати 
стариот изглед и сјај на гратскиот центар4 и за да се востанови 
новиот стил – стилот на македонизмот, најзбиено и најкон-
цизно искажано во славоговорот на Васил Иљоски: „Возбуд-
ливиот грандиозен проект ’Скопје 2014‘ е историска шанса на 
македонизмот, можеби единствен зафат и преврат во совреме-
ната македонска архитектура кој ги почитува најкреативните 
и традиционалните дострели на најеминентните остварувања 
на македонската и македонистичка архитектонска мисла и кој 
е производ на најсовремените методи на проектирање и тра-
диционалното обликување на просторот и објектитие во про-

 3 За пошироката расправа околу проектот cf. Пор�а 3 – С�исание за 
градежниш�во, архи�ек�ура и екологија и тоа броевите: 123-128, 142, 145 и 
150. [www.porta3.com.mk] и списанието Дома 0 (пролет) (2010).

Сл. 25 Насловниот кадар на видео-клипот
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сторот, создавајќи достоен скопски и македонски архитектон-
ско-урбанистички комплекс со највисоки естетски вредности“. 
(Иљоски, 2010: 13)

За јавнио� �рос�ор

 Во суштина, комплексноста на овој проект не е само 
во бројот и квалитетот на новите објекти (ова е најголем гра-
дителски потфат во центарот на Скопје после земјотресот од 
1963), не е само ниту во бројот и квалитетот на спомениците 
на историските личности (иако е суштински важно зошто сите 
споменици се порачани и изведени во манирот на академски-
от реализам), туку во тоа што тој задира, а со тоа и отвара се-
риозни прашања за општественото уредување и начинот како 
се менаџира (раководи) односот на државата (како повеќена-
ционална и повеќеконфесионална заедница) и самиот поеди-
нец. Уште повеќе и надвор од прашањата на самиот урбанизам 
и архитектурата/скулптурата, овој „случај“ го разоткрива по-
грешното разбирање на (може слободно да се каже и – узурпа-
цијата) на демократската структура и поимањето на демокра-
тијата во начинот на нивните организирања и практикувања 
од страна на легитимно избраните идеолошки опции. Но, 
пред сите тие, „случајот“ потполно укажа и на можностите за 
узурпација (односно, на сите нејзини лица), со недемократски 
постапки, на едно идеолошко влијание (како основа на прет-
поставената и посакуваната вистинитост) и неговото втисну-
вање (запечатување) во трајното обликување на јавниот про-
стор (како основа на проектираното, без разлика на неговото 
ретроградно, моделирање на стварноста). 
 Заради сериозноста и големината на одговорноста за 
овој потфат со вака практикуваните постапки, за прв пат во 
историјата на македонската држава се покрена и така жестоко 
се води сериозна, темелна и поларно спротивставена расправа 
за суштината на поимот на јавниот простор (како простор во/
на којшто се артикулираат интересите на заедницата и нејзи-
ните субјекти) и предложениот начин и изгледот на неговото 
обликување. Од друга страна, начинот на водењето на проце-
дурата и изведувањето на овој проект е класичен пример на 
упад во општествениот систем, при што, единствен соодветен 
поим за тоа е оној за узур�ација�а на јавнио� �рос�ор од �ози-
ција�а на моќ. Пошироко поставено, исто како што е и самиот 
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овој проект усложен, узурпацијата се случува на сите три мо-
дела на „јавниот простор“, онака како што го дефинира и тол-
кува Селја Бенхабиб [Seyla Benhabib]. (Benhabib, 1996: 73)
 Агонис�ички модел (јавниот простор како надоградба 
на „републиканската или граѓанската доблест“ на Хана Арент 
[Hanna Arendt]) поаѓа од „подигањето на социјалното“: под-
рачјето на јавното претставува простор на појави во кои мо-
ралните и политичките големини, хероизмот и престижот се 
објавени, покажани, споделени со останатите и тоа подрачје 
е натпреварувачки (компетитивен) простор во којшто се нат-
преварува за признавање и потврда против јаловоста, некори-
сноста и минливоста. Така со социјалниот и со преобразбата 
на јавниот простор на политичкото во псевдо-простор на ин-
теракцијата во којшто индивидуите веќе не преземаат акција, 
туку се однесуваат како економски производители, поторо-
шувачи и населувачи – го попречуваат просторот: „еднаш во 
акција, може да се направи работите да се случат, со тоа стану-
вајќи извор на поинаков вид на сила“. (Arendt, 1998: 56) 
 Легалис�ичкио� модел (јавниот простор како „јавен 
дијалог“ на Брус Акерман [Bruce Ackerman]) е модел според 
кој во прашањето за легитимацијата е врвот на политичката 
култура во либерализмот. Концепцијата на Акермановото по-
имање на јавниот дијалог е токму онаа која: „Ако кога било и 
кој било запраша за легитимноста на нечија моќ, носителот на 
моќта мора да одговори не притискајќи го оној кој прашува, 
туку со посочување на причините коишто објаснуваат зошто 
е тој повеќе/поголем носител на моќта од оној кој прашува“. 
(Ackerman, 1980: 4)
 Дискурзивен модел (јавниот простор како „учеснички 
(партиципативен) дијалог“, во духот на демократско-социјал-
ното реконструирање на доцнокапиталистичките општества 
на Јирген Хабермас [Jürgen Habermas]) e демократизирачки 
модел кој создава процедури со кои оние кои се засегнати со 
општите општествени норми и со колективните политички 
одлуки можат да имаат право на говор во нивните форму-
лации, барања и прифаќања. Токму овој учеснички модел на 
раниот Хабермас подразбира индивидуални и активности 
на групите не само како дејствување во тесното дефинирано 
поле на политичкото, туку и како делотворење (заокружу-
вање и конечно остварување на дејствувањето) во полињата 
на општественото и културното. „Овој концепт на учество/уче-
ствување [...] ја нагласува определбата на нормите на дејству-



Силувајте го Скопје! Кн. 2 31

вање низ практични дебати на сите кои се засегнати од нив“. 
(Benhabib, 1996: 86) 
 Кон оваа низа на упади, узурпации и непочитувања 
на овие три модела може да се додаде и уште еден модел на 
јавниот простор дефиниран како „агонистички плурализам“ 
од теоријата на Шантал Муф [Chantal Mouffe]. (Mouffe, 2000) 
Во основата на ваквиот агонизам се наоѓа идејата за „радикал-
ното демократско граѓанство“, кое тука, според Муф, е: „од го-
лема важност, суштинско, бидејќи може да обезбеди форма на 
идентификација којашто овозможува воспоставување на заед-
нички политички идентитет помеѓу различните демократски 
борби [...] коишто нужно се множински, дискурзивно констру-
ирани и зафатени со односите на моќ“. (Mouffe, 1993: 6-7) 
 Сѐ ова е видливо во првиот вистински демократски 
протест во поновата историја на Македонија, односно во ба-
рањата упатени од страна на Првата Архи Бригада на 28 март 
2009. По повод објавата на изградбата на православна црква 
на скопскиот плоштад (што и беше своевидна најава на поче-
токот на проектот „Скопје 2014“) (сл. 22), поголема група сту-
денти од Архитектонскиот факултет во Скопје обединети под 
името „Прва Архи Бригада“ и други млади мислители и акти-
висти, организира протест против изградбата на оваа црква 
под мотото „Не го силувајте Скопје!“. На уредно пријавениот 
мирен протест „спонтано“ се спротивставува собраната (преку 
социјалната мрежа „Facebook“, ноќта спроти закажаниот про-
тест) група на поддржувачи на идејата за изградба на црквата, 
предводена од православни христијани. Со тоа се официјали-
зира, своевидно, еден сосема нов пристап кон јавниот говор 
– „контра-протест“, којшто, со текот на времето, ќе стане кон-
станта на владиниот начин на денфување/ублажување и на 
слободните и на опозициските изразувања на несогласување 
со извесните владини политики и практики.5 
 Таквиот чин го оневозможува и создавањето на агони-
стичкиот плурализам во демократската сфера на поединечни-
от и групниот интерес, на плурализмот во „борбата“ [agon] на 
различните мислења, интереси и потреби, претворајќи го во 
антагон(изам): „’искуството‘ на ограничувањето на сета објек-

 5 Овој систем го досега врвот на апсурдноста кога разни групи, бли-
ски до управувачката партија, почнуваат да организираат контра-протести 
на протестите на опозицијата: членовите и симпатизерите на управувачката 
политичка партија почнуваат да протестира против опозицијата (sic!).
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тивност има форма на точно дискурзивно постоење и тоа е 
ан�агонизам“. (Laclau and Mouffe, 2001: 122) 

За мина�о�о и меморија�а

 Центарот на Скопје, т.н. „Мал ринг“, навистина, е нико-
гаш-довршен проект на ниту една управувачка гарнитура на 
Градот и на државата. Тој не е од оној тип на центри со зао-
кружена архитектонска форма и јазик, па, со текот на времето, 
поединечните градби обликувале своевидна стратиграфија од 
архитектонски јазици и текстови: од посредуваните архитек-
тонски историцизми (главно национал-романтичарски), пре-
ку првите модернистички влијанија од пред Втората светска 
војна и повоениот интернационален стил во архитектурата, 
сѐ до ултра модерните и постмодерните, структуралистички 
и ризоматски остварувања од понов датум. Меѓутоа, во самиот 
центар по земјотресот од 1963 остануваат и неколку отворени 
и непополнети површини. Според македонскиот архитект и 
урбанист Влатко Коробар: „[С]о својата идеја за обликувањето 
на центарот на Скопје, Кензо Танге повеќе од триесет години 
беше неприкосновен авторитет кога е во прашање урбани-
стичкиот развој на центарот. Ниту еден друг план на централ-
ниот дел на Скопје не бил толку долго време план според кој 
единствено можел да се гради центарот“, па, заради тоа, „ние 
денес го живееме просторот кој се градеше според планот на 
Танге. Ние денес, исто така, го живееме просторот кој не се гра-
деше заради планот на Танге“. (Коробар, 2005: 14-5) 
 Десетина години пред тоа (во 1997), првите поширо-
ки јавни расправи и критики за центарот на градот почнува-
ат со новиот Детаљен урбаниситички план на „Малиот ринг“  
(сл. 16), меѓутоа главно и пред сѐ во рамките на стручната ар-
хитектонска јавност. Кога тоа поминува, градот (или поширо-
ката јавност) со незаинтересираност продоложува да ги следи 
подигањата на новите ултра модерни згради на западниот 
дел на плоштадот „Македонија“, на дел на којшто со десетле-
тија е уредена паркова (зелена) површина. Реакции нема(ло), 
за воља на вистината, и заради тоа што овие проекти се на-
доврзуваа на постоечките улици и планот на тој дел од цента-
рот, а архитектонските облици на објектите успешно го одр-
жуваат тековното и современото разбирање на архитектурата 
и нејзиното проектирање во духот на постструктуралистич-
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ките фасади и неректангуларните форми (сл. 18). Со тоа, овој 
дел на центарот успева да ја создаде (или да ја олицетвори) 
сликата на новите моќни корпоративни компании. Со други 
зборови, архитектониката на овие зданија во потполност ја 
олицетворува превласта на новите односи на капиталот и ус-
лугите, а како нивна главна карактеристика (во употребата на 
материјалите, пред сѐ) станува јукстапозиција на камените/
мермерните и стаклени површини. Таквата состојба на долго-
то исчекување на привршувањето на Тангеовиот футуристич-
ки проект (сл. 12) е прекинат со овој упад на ретро-историциз-
мот на проектот „Скопје 2014“, при тоа – тоа што не можеше да 
се заврши за 45 години, Владата ветува дека ќе го заврши за 4!
 Државниот проект за центарот на Градот, како начин и 
инструмент на остварувањето на идеолошката парадигма, во 
65 годишната историја на македонската држава, а особено на 
Градот Скопје, се случува во два наврата. Првиот пат тоа е со 
распишувањето на меѓународниот конкурс во 1965 за обнова 
на централното гратско подрачје на којшто победува тимот на 
Кензо Танге од Јапонија (демократична и децентрирана про-
цедура), додека вториот пат е овој со проектот „Скопје 2014“, 
на јавноста објавен како готов, завршен, а со тоа и неменлив, 
на почетокот на 2010 (автократична и, со самото тоа, епицен-
трична процедура). Во основа, се работи за дијаметрално спро-
тивни идеолошки позиции во тоа како самата држава се гледа 
себеси во однос кон сопствената стварност: како модерни-
стички проектибилна (во Тангеовиот случај) или како анахро-
нистички ретроградна (во вториот случај). Во основа, во обата 
случаја се работи за однос на идентитетот и меморијата, а раз-
ликата е само во едно. Првиот случај работи на создавање на 
нов и иден (со целиот ризик и можност за негово неоствару-
вање) идентитет преку создавање на некоја (нова, идна, надо-
аѓачка) меморија – при што поединечното е видено и разбрано 
како структурен дел на универзалното. Вториот случај работи 
на обновување на меморијата за одржување и потврдување на 
стариот, веќе потврден идентитет – при што поединечното е 
видено и разбрано како структурен дел на локалното и, пред 
сѐ, на националното. Во меѓупросторот на овие две идеолошки 
поларности, се јавува и еден трет, дополнителен, модус на ме-
моријата – како сеќавање на некого кој не бил сведок на наста-
ните, во поимот на �ос�меморија�а. (Hirsch, 1997: 243; 2008) 
 Главен концептуален проблем и шум е мешањето ток-
му на овој модус на меморијата, поточно, кога овој модус на по-
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стмеморијата се вткајува и станува тежишна оска во настоју-
вањето за идеолошко промислување на македонската целосна 
историја, не само онаа на 20 век. Односот на меморијата и 
историјата, иако неправопропорционален, станува вертикал-
на линија на утврдувањето на националниот идентитет, но во 
назадна насока. Историјата, пишувана со академски инстру-
менти (користење на академскиот дискурс и методи), се отфр-
ла под изговор, не само заради општествената и политичката, 
туку пред сите идеолошката репресија на минатиот, социјали-
стички систем, та затоа, оваа нова ситуација има за задача тие 
грешки да ги исправи, пополни и дополни.
 И токму на ова место доаѓа до колизија помеѓу ко-
рекцијата на академските историски читања и личностните 
(индивидуални) читања на оние кои се/биле репресирани. 
Поставувањето на ова ново читање на овие нови генерации 
е суштината на анти-историското и анти-мемориското иску-
ство – официјализација (без нивна академизација) на истори-
ски неоправданите и неостварливите повикувања на минато-
то. Основната цел на ова настојување се покажува, токму, како 
постмеморија, при што, нарачателот на проектот (државата 
во ликот на Владата и управувачката идеолошка матрица) 
заборава, како што вели и Кит Џенкинс [Keith Jenkins] дека: 
„минатото, кое е заминато, може само делумно да биде рекон-
струирано внатре идеолошките и дискурзивните рамки на се-
гашноста – дека историјата не е исто што и минатото, коешто 
е со „векови и милји одвоено“. (Jenkins, 1991: 6-24) Поинаку по-
ставено, како да се заборавило дека: „во академското истори-
ско истражување, идеите и настаните во минатото се обично 
од заеднички интерес, видени како потврдливи и ситуирани 
во логичките рамки на времето и просторот. Ова не може да се 
придодаде така читливо на меморијата, која не нужно е врзана 
со колективните интереси, логиката или точната хронологија 
или локација на идеите и настаните, иако е често поврзувана 
со некој жанр [во уметноста] или конвенција, како што тради-
ционално е случајот со правењето комеморативни спомени-
ци“. (Gibbons, 2007: 54) 
 Така, фузијата на историјата и меморијата станува 
конфузија, додека анти-историскиот дискурс со тоа станува 
квази-историско официјализирање на постмеморијата во нов 
идеолошки дискурс на националниот идентитет.
 Оттука и накусо, окосницата на владиниот ретро-про-
ект „Скопје 2014“ станува инструмент за идеологизирање на 
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постмеморичарите, на оние кои во име на сеќавања�а на дру-
ги�е ќе ја потврдат и (пре)испишат поинаквата историја на 
македонскиот идентитет по пат на поништување на сите де-
мократски модели на јавниот дискурс и пракси.

[N.B. Текстот е пишуван во сенката на најновите случувања со 
новиот владин incognito проект „црква-музеј“ на скопското Кале 
(сл. 26). Имено, Управата за заштита на културното наследство 
почнува да гради нова „црква“ од метална конструкција врз те-
мелите на постара црква од 12-13 век, која би требало да биде 
„музеј“ (sic!) за археолошките наоди од повеќегодишните иско-
пувања на овој локалитет со намера за убикација на античкиот 
град Јустинијана Прима. Со ситуацијата на (уште еден) контра-
протест се случува отворен судир (сл. 27) од посериозни разме-
ри помеѓу младите Албанци и Македонци...]

Сл. 26 Конструкцијата на црквата-музеј на скопското Кале 
Сл. 27 Сценa од судирите на скопското Кале

[јануари 2011]
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Експанзија на споменичката 
скулптура на Балканот

(Јулија Илијевска)
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 Фак� е: с�оменична�а кул�ура доживува екс�анзија на 
Балкано�. Каде ја наоѓа�е �ричина�а за �оа? Дали главна�а 
�ричина може (�реба) да се бара само во �оли�ичкио� ас�ек�?

 Па, не би се сложил дека така ригидно станува збор за 
експанзија на споменичната култура.1 Точно е дека на Балка-
нот во последните две децении се случија некои нови настани 
и се појавија некои нови личности и за нив се појави потреба-
та од нови вајарски остварувања кои ќе ги овековечат, обеле-
жат и одбележат. Оттука, остварувањето на таквите потреби 
го врати интересот за споменичната скулптура. Заради тоа, 
политички аспекти има (и треба да има) и во двете групи на 
скулптури. Но, тоа што нас треба да нѐ загрижува е идеолош-
ката заднина на таквиот политички аспект. Тоа што е интерес-
но е појавата на три групи на теми во овие скулптури: едни 
врзани за обновата на минатото, и тоа исклучиво национал-
ното минато; втори за овековечувањето на новите настани, 
поврзани со т.н. Југословенски војни 1991-95, и трети за некои 
навистина бизарни, како резултат на отпорот кон овие први 
два типа, теми.
 Знаете, светот е свртен наопаку. Од 1989 сме сведо-
ци на замена на една споменичка парадигма со друга. Додека 
цела источна Европа ги симнуваше скулптурите на маркси-
стите и ленинистите, комунистите и социјалистите, на Нико-
лае Чаушеску, Енвер Хоџа или оние на Садам Хусеин во ирач-
ките градови од поскоро, оставајќи со тоа празни простори 
на мнемонијата, кај нас, во Македонија, 20 години подоцна, 
се подигаат нови, од кои, средишната е онаа на најголемиот 
освојувач=покорувач=окупатор на античкиот свет, со изговор 
дека се пополнуваат непополнетите простори на историјата. 

 1 Разговорот е воден за потребите на истражувањето под истиот 
наслов, а за веб-порталот Balkan Insight [www.balkaninsight.com].
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Политичката коректност, окосницата на глобализираната по-
литичка култура и демократија, е нарушена и во двата случаи. 

 Во Србија �ред неколку години се �ојави �ренд да се 
�одигаа� с�оменици на �озна�и личнос�и како Боб Марли, 
Шабан Бајрамовиќ, Тома Здравковиќ или, �ак, на Роки Билбоа, 
Брус Ли…; �о�оа, кај нас се �ојави �роек�о� „Ско�је 2014“, а кон 
крајо� на мина�а�а година, во Србија, беше рас�ишан �ендер 
за Триумфална �ор�а. Со ш�о се иден�ификуваа� народи�е 
�реку градење�о на с�оменици�е?

 Доколку се идентификуваат, тие се идентификува-
ат со званичната културна политика и идеологија. Народот е 
во основа и по природа едноставен и практичен: проблемите 
сака да ги реши на наједноставен начин. Затоа е важно штó 
идеолошката управувачка компонента ќе понуди како реше-
ние (во име на мрзливиот народ или мнозинство кој/кое не 
сака да проучува). Парадоксот е во тоа што народот наместо 
напорно да ја чита и проучува историјата, поедноставно е да ја 
гледа, чита и презема како визуелна даденост. А во таквото не-
критичко преземање и восприемање на даденостите секогаш 
има место за манипуалција. И заради тоа, народот е виновен, 
бидејќи не сака да мисли, а за да мисли треба да знае, а за да 
зне треба да учи итн.
 Затоа велам дека – светот е свртен наопаку. Токму за-
ради новата поделба. Од една страна се наоѓаат нашите проек-
ти за мнемонирање и меморирање на историските и политич-
ките личности од минатото, од друга страна се проектите за 
мнеморирање и меморирање на личностите од тековната поп, 
или ако сакате поточно – глобална култура. Бизарноста е и во 
двете групи. Што, кому и како му значи паметникот на Роки 
Билбоа во заборавеното село Житиште во Србија (сл. 28)?2 

 2 Бојан Марчета, идејниот творец на проектот и претседател на 
„Здружението на љубители на Роки Билбоа“, вели: „Имавме пречки кај 80% 
народ во Србија кои мислеа дека сме луди, но тие не ја разбраа приказната, 
не разбраа дека е тоа маркетинг и свртување на вниманието на себе, на едно 
мало место од 3 000 жители“, на што се надоврзува и Зоран Касаловиќ, прет-
седателот на општината Житиште: „Таквата идеја ги разбранува медиумите 
и во Србија и пошироко, и, навистина, во овој момент никој во Србија не може 
да каже дека не знае каде се наоѓа Житиште“. (cf. Anonim, 2007) Оттука, а во 
смисла на нашиов разговор: и што ако сега сите знаеме каде е Житиште!?
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Што би можела да значи скулптурата „Воин на коњ“ како без-
имен јавач на коњ од скопскиот плоштад (званично тоа не е 
скулптура на Александар Македонски)?

 Дали во уме�нос�а ваква екс�анзија била �озна�а и 
�орано?

 Во историјата на уметноста имало големи зафати, 
дури и онакви во кус временски период, да се преиначи и исто-
ријата и да се назначат нови читања на настаните. Некогаш 
тоа одело поспоро заради причини врзани за технологијата на 
изведбата (особено архитектурата), каков што е примерот со 
готиката, некогаш побрзо, каков што е примерот на нацистич-
ката архитектура. Работата е во тоа што ниту еден ваков зафат 
во историјата не бил толку многу безразложен, неук и попу-
листички. При тоа, мислам дека скопскиот/македонскиот про-

 Но, од друга страна, Марчета изјавува една од суштините на оваа 
појава за подигање на споменици токму на овие личности во новата скулпту-
ра, а не на некои други: „Никој од војните во 1990те или од поранешната 
Југославија не заслужува споменик, бидејќи нашите водачи ни го попречија 
понатамошниот развој. Мојата генерација не може да најде урнеци за огле-
дување, така што моравме да ги бараме на друго место. Холивуд може да го 
даде одговорот“. (Bilefsky, 2007)

Сл. 28 Борис Стапарац, „Роки Билбоа“, 2007, с. Житиште, Србија
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ект, во оваа смисла (да не речам – бесмисла) отиде најдалеку: 
најбезразложно, најнеуко и најпопулистички од сите слични 
во регионот.

 Може ли оваа �ојава да се разгледува како балкански 
феномен?

 Не би се сложил со ова докрај. Ова е феномен на сите 
оние кои што сметаат дека општеството пропуштило да каже 
нешто во и за изминатиот период. Некои реисчитувањето на 
истријата го прават на проективен начин (и форма), а некои на 
бизарен. За жал, ние припаднавме кон вториве.

 Како Вие, како ис�оричар на уме�нос�а, гледа�е на 
оваа си�уација? Како гледа�е на �роек�о� „Ско�је 2014“? Од 
уме�ничка гледна �очка, како ги очекува�е нови�е градби? 
Дел од нив �реба да �ре�с�авуваа� ко�ии на с�ари�е (како 
обнова�а на зграда�а на Македонскио� народен �еа�ар), �а, 
�остои ли сличнос� меѓу нив?

 Денес историската свест е соочена со замена со една 
прагматична свест. Никој веќе не го согледува минатото ис-
куство како систем на вредности валиден за сите, туку како 
систем на вредности валиден за (поединечни) групи. Како 
историчар, се разбира дека сум скандализиран и во шок од она 
што се произведува (или се нуди) како вредност, бидејќи во 
суштината на историската свест, онаа дефинирана уште од пе-
риодот на рационализмот и просветителството (заокружени 
кон крајот на 18 век), е напредокот заснован врз проективната 
свест на утрешницата и универзализмот. Во модерните (не во 
смисла на современите, туку на оние коишто во себе го има-
ат отелотворувањето на модерниот проект) општества (оние 
коишти се темелат на напредокот и развојот = движењето 
напред) основната задача на управувачките структури е да 
проектира (дури и кога само претпоставува) нови вредности, 
додека во назадните општества (конзервативните) проекти-
рањето е заменето со преповторување или враќање кон пот-
врдените, веќе еднаш случени и функционални вредности. 
 Споредете го, на пример, споменичниот комплекс 
на Гоце Делчев во Струмица, на авторите Бранко Конески и 
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Мирјана Волинец, 1971-3, Струмица (сл. 29) и овој на Жарко 
Башевски пред Камен мост во Скопје од 2010 (сл. 30) како два 
примера на различен пристап кон фигуративната уметност; 
или споредете ги спомениците на Гемиџиите на Станко Пав-
лески во Велес (како геометриска апстракција на преплетени 
прекршени вертикали) (сл. 31) и на Ангел Коруновски во Ско-
пје до Камен мост (сл. 32) (како искуство, особено во третма-
нот на површината на формите, на растурениот и уништениот 
повоен европски човек во скулптурите на италијанскиот вајар 

Сл. 29 Бранко Конески и Мирјана Волинец, „Гоце Делчев“, 1971-3, Струмица
Сл. 30 Жарко Башевски, „Гоце Делчев“, 2010, Камен мост, Скопје

Сл. 31 Станко Павлески, „Гемиџии“, 2006, Велес
Сл. 32 Ангел Коруновски, „Гемиџии“, 2010, Кеј „13 Ноември“, Скопје
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Алберто Ѓакомети, уште од пред почетокот на Втората светска 
војна) како примери на две дијаметрално спротивни уметнич-
ки изразни концепти (апстракција и фигурација).
 Прашањето за архитектонските остварувања е далеку 
посложено од овие примери со скулптурите, но, секако дека се 
движи по истата линија. Без разлика како ќе се заокружи ар-
хитектонската инвазија и окупација, останувам на овие исти 
претпоставки. Останува само да видиме до каде оваа безум-
ност ќе стигне.

[19 февруари 2012]
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Скопје и неговите 
културни симболи

(Леа Линин)
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 Ш�о с�оред Вас го сочинува иден�и�е�о� на еден град?

 Идентитетот на еден град го сочинуваат неговиот ви-
зуелен, наративен и мнемониски идентитет или, земено сѐ 
заедно, наслоеноста и наслојувањето на материјалната и ду-
ховната култура низ времето врз еден определен населен и 
ограден простор.1

 Ш�о Ве инс�ирираше да се зафа�и�е со де�ално 
ис�ражување на �роек�о� „Ско�је 2014“?

 Пред сѐ, моето зафаќање со истражувањето на про-
ектот „Скопје 2014“ не произлегува од инспирација (којашто 
најчесто, или колоквијално, ја употребуваме како позитивна 
категорија), туку од изнудата. Проектот беше наметнат без 
никаква претходна најава или, пак, демократска расправа (од-
носно, не помина низ сите демократски и, пред сѐ, законски 
процедури) и заради тоа сите пројавени реакции беа свое-
водно изнудени. Како историчар на уметноста имам профе-
сионална обврска да ги истражам формите и содржините на 
пројавувањето на проектот, како мислител имам обврска да ги 
определам причините, побудите и последиците, а како граѓа-
нин имам обврска да го искажам својот (во границите на соп-
ствените можности) став кон радикалната промена во и на 
градот во којшто живеам и сограѓанствувам. Алогичноста на 

 1 Разговорот е направен за потребите на истражувањето на Линин 
и нејзината магистерска теза „Културните симболи и нивната употреба при 
градењето на урбаниот идентитет на Скопје“ на Катедрата за културна поли-
тика и менаџмент при Универзитетот за уметности, Белград, Србија. Според 
упатот на Линин, под културни симболи се подразбира: архитектура, споме-
ници, природа, личности, ритуали, обичаи, слики и наративи од урбаниот 
пејзаж.
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целиот потфат, пак, ја издејствува принудата да скршнам или 
привремено да ги одложам моите тековни истражувачки ин-
тереси.

 С�оред Вас кое е значење�о на �роек�о� „Скопје 2014“? 
Дали мисли�е дека се рабо�и за �роек� чијаш�о можна функ-
ција е да �омогне во градење�о државнос� [nation building]?

 Имам проблем со ова прашање. Дали „nation building“ 
треба да се преведе како „градење државност“ (како квантита-
тивна категорија) или „градење државничкост“ (како квали-
тативна категорија)? Сепак, еве некои размисли. 
 1. „Градење државност“ (како квантитативна катего-
рија). Доколку се сложам дека во овој проект постои идејата 
за помагање на градењето државност, тогаш би се запрашал: 
по кој тоа пат (мислам, редоследно) во последниве седумдесе-
тина години (треба да) почнеме да градиме државност? Или, 
до кога тоа ќе градиме државност? Вон од ова, сметам дека во 
овој проект не постои вака дефинирана линија.
 2. „Градење државничкост“ (како квалитативна ка-
тегорија). Доколку и постои оваа линија, тогаш трагично би 
било не само што на овој начин се сака да се спроведе тоа, туку 
дека некој смета дека во населението на оваа држава не по-
стои чувство, убедување и мислење дека сите ние ја оствару-
ваме субјектната и квалитативната компонента на државност.
 3. „Nation building“. Доколку се мисли на овој термин, 
тогаш веднаш треба да се разлачи градењето на чувството на 
припадност кон државата (без разлика на етничката опре-
делба на субјектите) во смисла на граѓанскост (државата им 
припаѓа на сите субјекти), од градењето (или зајакнувањето) 
на националното чувство како државотворно, во смисла на 
етничкост (државата им припаѓа на Македонците, Албанците, 
Србите...).
 Оттука, проектот „Скопје 2014“ земен во целина (а 
не само како поединечни аспекти: архитектура, урбанизам, 
скулптура, институции) се смета дека има значење на „гра-
дење државност“ којашто треба да го зацврсти „градењето 
државничкост“, додека зад сѐ ова се крие „градењето/зацвр-
стувањето на етничкото“ (и тоа македонското, над сите и пред 
сите). Овој проект е во целост антиграѓански, а со тоа и против- 
уставен (согласно граѓанскиот концепт на уставното уреду-
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вање). И противуставен е и заради тоа што не само што не ги 
почитува одлуките на Уставниот суд и рамништата (институ-
циите) и процедурите за донесување на одлуките за него, туку 
заради тоа што фаворизира еден етникум. 
 Затоа, овој проект е од значење само за еден (и тоа не 
многу поголем) дел од не само од граѓанството во Македонија, 
туку и од самите етнички Македонци. Затоа овој проект не е 
од значење за сите граѓани на Република Македонија. За тоа 
говорат (или тоа го потврдуваат) огромниот број на реакции 
(досега не пројавени во македонското ошшество во неговата 
цела историја) коишто, дури и после три години од објавата на 
проектот, не стивнуваат.

 Дали изборо� на неокласичнио� с�ил е намерен и соод-
ве�с�вува на слични�е с�илски и архи�ек�онски �енденции 
на градење државнос� кои се случувале низ Евро�а во �еко� 
на 19 век? Дали �роек�о� „Ско�је 2014“ е обид да се ко�ираа� 
�акви�е евро�ски �роек�и кои се базираа� на модело� „слав-
но мина�о“? И дали во македонскио� случај има услови, во фор-
ма на ис�ориски �обеди, за ваквио� модел да биде �римене�?

 Уште на почетокот сакам да нагласам дека ниту една 
стилска одредница којашто се употребува за (во тендерите на 
Владата) и околу (реакциите во јавноста) овој проект не е точ-
на: ниту една од повиканите стилски одредници (барок, нео/
класицизам, романтизам) не е соодветен ниту за градбите, 
ниту за скулптурите, ниту за новите урбанистички решенија. 
Во оваа смисла повеќе сум на страната на апологетите на овој 
проект (Иљоски и Божиновски) кои го употребуваат терминот 
„македонизам“, отколку да се сака да се објасни овој проект 
преку наведените историски одредници. Зошто Владата и неј-
зините службеници (ресорните министри), Градоначалникот 
на Градот Скопје и неговите советници и Градоначалниците 
на Општина Центар и нивните советници и понатаму ги упо-
требуваат, мене навистина не ми е јасно, кога пред себе имаат 
еден термин („македонизам“) којшто многу посоодветно ќе ја 
објасни оваа еклектичка каша од 1/2-применети, 1/4-објасне-
ти и 1/10-разбрани историски одредници.
 Во смислата во којашто Вие прашувате, градењето на 
државност во Европа се врзува за периодот на романтизмот. 
За волја на вистината, романтизмот нема свое автохтоно архи-
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тектонско издание туку се повикува на изминатите периоди, 
пројавено во серијата на архитектонски неоизми од втората 
половина на 19 век. Како второ неокласицизмот се врзува, и 
понатаму, за периодот пред појавата на националната свест. 
Тој е наднационален и само заради тоа тој се навраќа на антич-
ката класична уметност (особено на римската, а не грчката). 
А се навраќа токму на римската, а не на грчката (елинската), 
токму заради царистичката логика на целата римска уметност 
(и архитектура и скулптура): Наполеон се носи со идејата за 
наследник на Римското царство (како што неколку пати пред 
него и уште еднаш подоцна со идејата за Третото царство 
(„Третиот рајх“) се носеле и други) и тоа не само заради тоа 
што нему лично многу му се допаѓала римската уметност. Тој е 
идеолошка инструментализација на, во периодот на просвети-
телството и рационализмот, пројавениот класицизам во 18 век 
(и затоа е нео-класицизам) којшто се темели на вредностите 
на елинскиот антички антропоцентризам (којшто, исто така, е 
наднационален). 
 Повикувањето на „славното минато“ или „славните 
претци“ или „источниците“ е легитимна и постајана појава во 
европската култура, особено на оние новопројавените. Секој 
сака не само да покаже, туку и да докаже дека не е „дрво без 
корен“ и дека неговото постоење има своја основана причи-
на. Разликата меѓу нив е само кој колку далеку оди наназад 
во историјата. Самиот Александар Македонски, на пример, за 
да го обезбеди својот легитимитет на владетел, а како варвар 
(или, поточно, барбар, според тогашниот елински јазик) се по-
викал на наследството на Херакле (дека е Хераклид) и за да го 
покаже тоа, во својата иконографска претстава (на монетите, 
на пример) тој е огрнат со одрана лавја кожа, односно, со кожа-
та на Немејскиот лав убиен и одран од митскиот јунак Херакле. 
[Оттука, ние не само што сме „наследници“ на Александар, спо-
ред новите убедувања, туку, силогистички, сме наследници и 
на Херакле, односно: ние не сме Македонци, туку сме Херакли-
ди!] Своевидно, и Хитлер за да го покаже и докаже легитими-
тетот на својата идеја за наследство на римското царство (не-
говиот „Трет рајх“), се повикува на севкупната организација на 
римската војска, заедно со сите свои инсигнии (од поздравот со 
косо кренатата рака („Ave caesar“) сѐ до устројството на војска-
та на царството во римски формации)). Во основа, потребата 
од ваквото докажување произлегува од немањето вистинско 
потекло или лечење на комплески и фрустрации.
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 Во оваа смисла – да, проектот „Скопје 2014“ до детаљ 
ги копира „европските проекти кои се базираат на моделот 
’славно минато‘“. Но, загрижувачки е што настојува да ги копи-
ра најнесоодветните: и римската антика, и барокот и неокла-
сицизмот – сите врзани за идејата и остварувањето на апсолу-
тистичката власт, било на римските цареви, било на Ватикан, 
било на франскуските кралеви или, пак, на Наполеон. Конеч-
но, начинот на којшто проектот „Скопје 2014“ се спроведува и 
остварува не е ништо друго и поинакво од апсолутистичкото 
издавање на наредби без никаква (демократска, согласно вре-
мето во коешто живееме) расправа, чиј врв е непочитувањето 
на одлуките на Уставниот суд на Република Македонија. 

 Колку сме�а�е дека изборо� на с�оменици�е во �ро-
ек�о� е �роизволен?

 За изборот на спомениците (претпоставувам мислите 
на изборот на прикажаните историски личности) не можам да 
зборувам, бидејќи проектот е во тек. За жал, одговорните не 
нѐ ни удостоија со објавување на конечен список (без разлика 
кога ќе се постават). Необјавувањето на списокот мене ми ука-
жува на отвореност на постапката за измени и дополнувања. 
Мислам дека е тоа одличен тактички потег, бидејќи така се 
овозможува амортизација на можните критики упатени кон 
досегашниот дел од списокот. Како што сега се чини (врз осно-
ва на веќе поставените споменици), можам да мислам дека из-
борот воопшто не е произволен, туку е исклучиво програмски, 
односно, строго програмски осмислен.

 Доколку би �ребале логички да ги ка�егоризира�е с�о-
меници�е од �роек�о�, врз кој �ринци� и во колку гру�и би ги 
�оделиле? 

 Пред да одговорам на ова прашање би сакал да дода-
дам нешто, врзано со претходното прашање за произволноста, 
а е врзано со едно прашање подолу. Не е произволен ниту из-
борот на нивното стилско обликување: посакувањето е тоа да 
биде академски реализам, а добиен е карикатурален спој на 
немушта фигурација (сл. 33). Уште во моето прво јавно проја-
вување во печатот 2009, по повод проектот „Скопје – светски 
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град на скулптурата“, реков дека македонската уметничка 
сцена нема доволен авторски и творечки капацитет за да се 
остварат сите овие нарачки, осносно, дека нема доволно (а 
сега можам да кажам – нема воопшто) покажани и докажани 
уметници за фигуративни и академско-реалистички скулпту-
ри. „Сликата“ за овие скулптури е, всушност, слика за образов-
ниот процес и квалитет на вајарскиот отсек на Факултетот за 
ликовни уметности. (Исто како што „сликата“ за сликите во 
Музејот на македонската револуционерна борба“ е, всушност, 
слика за образовниот процес и квалитет на сликарските отсе-
ци на истиот факултет.) A тоа, пак, се должи на скоро еднове-
ковната традиција на модернизмот во македонската ликовна 
уметност, на којашто, до овој проект, бевме (некои од нас и сѐ 
уште се) особено горди.
 Претпоставувам дека мислите на категоризација во 
однос на уметничките и естетските елементи и вредности. Но, 
пред тоа: која била категоризација не може да биде логичка, 
та оттука и проблемот околу категоризацијата на овие спо-
меници: тие не можат логички да се категоризираат. (Каква 
логика би можел да најдам доколку треба да го оценам оства-
рувањето на најголемиот (а со тоа и најзначајниот) споменик 
– „Воинот на коњ“, кога неговиот автор е тотален анонимус на 
македонската уметничка сцена!? Вон од хонорарот за авторот, 
дополнителната „награда“ е нејзиното, „преку ноќ“, вработу-
вање како асистент на вајарскиот отсек на Факултетот за ли-
ковни уметности во Скопје!) Но, да повторам: посакувањето и 
нарачката е тие да бидат во рамките на академски реализам, 

Сл. 33 Слободан Милошоски, „АСНОМ“, 2012, Скопје
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а добиен е карикатурален спој на немушта и неумешна, скоро 
грда и нагрдена фигурација. И затоа, обидот логички да ги ка-
тегоризирам мора да остане неуспешен, како да кажам, тие се 
некатегоризирливи. Не се ниту едно, ниту друго. Но, и што е 
најстрашно, тие не се ниту кич. Нека ми простат сите кои сме-
таат дека се такви, но дури и кичот има свои правила, структу-
ра и содржина. И распнати помеѓу овие две ситуации, нависти-
на не можеме да кажеме било што, а особено не можеме да ги 
категоризираме. И затоа остануваме неми.

 Дали �ос�ои некаква логика во однос на �ос�авенос�а 
на с�оменици�е?

 Не. Никаква. Нивната поставеност е само можеби 
крајната или врвната компонента во апсурдноста на целиот 
овој проект.

 Како би го о�ишале с�оменико� Александар Македон-
ски од ес�е�ски и каков било друг ас�ек�?

 Колку што ми е мене познато, а според званичните на-
слови на скулптурите, споменик на Александар Македонски во 
овој проект не постои. Претпоставувам дека ме прашувате за 
споменикот „Воинот на коњ“, нашиот антички „каваљер“. Низ 
целата историја на уметноста коњаничките скулптури биле 
едновремено и предизвик за секој вајар и нејтешка задача. Не 
сите изведби на оваа тема се секогаш успешни. Едно заради 
сложената (иако фасцинирачка) форма на коњот, друго заради 
приказот на ликот (во некои периоди и портретот) на коњани-
кот. Анализата на посочената скулптура има еден суштински 
проблем: таа е потполно невидлива (заради овозможениот ра-
курс) скоро во 1/3, додека нејзината височина не го овозможу-
ва основниот услов за анализа – пристапот кон сите елементи; 
дополнителен проблем е што скулптурата не смее да се анали-
зира без постаментот и фонтаната, бидејќи таа е и мислена и 
обликувана како дел од оваа комплексна композиција.
 Оттука, зборувајќи само за скулптурата, таа е едно 
просечно вајарско решение коешто се обидува да се придр-
жува до реалистичките аспекти со неколку анатомски и ико-
нографски грешки. Но, нејзиниот главен недостаток е непро-
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порционалноста на волуменот на телото на воинот со оној на 
коњот, со што се добива впечатокот дека воинот е прилично 
корпулентен маж (видлив од погледот од Камен мост, најви-
сокиот можен ракурс). Преголемата оддалеченост од погле-
дот од партерниот ракурс, од друга страна, пак, овозможува 
главно поглед на стомакот на коњот и нозете и на воинот и на 
коњот, што е сериозен недостаток на ваквото решение, додека 
ликот на воинот е скоро недостапен. Со тоа, сосема е основан 
заклучокот дека споменикот не ја остварува основната него-
ва функција: комуникацијата со гледачот. Или, пак, му се до-
делува друга функција: предоминација над обичниот човек!, 
со што се доаѓа до заклучокот дека форматот на скулптурата 
е поважен од информациите коишто таа ги носи и пораките 
коишто сака да ги пренесе.
 Целосното решение, пак, (скулптурата, постаментот и 
фонтаната) е сосема друга приказна и заслужува засебна ана-
лиза. Во оваа прилика само ќе ја нагласам непропорционал-
носта на целото решение во однос на постоечкото и архитек-
тонско и просторно опкружување. Решението е барем двојно 
поголемо од можностите коишто ова опкружување може да 
ги поднесе, и во габаритна и во визуелна смисла. Распафтана-
та коњаничка форма сосема непотребно се расфрла наспроти 
вертикалните и смирувачки линии на околните фасади (во 
кои спаѓа и онаа на зградата на „Пелистер“, порачана и проек-
тирана од страна на самите порачувачи на фонтаната (sic!)).

 Дали во Македонија некогаш �ос�оела развиена с�оме-
ничка кул�ура (�ред и �о В�ора�а све�ска војна, �о земјо�ре-
со� од 1963)?

 Земено во целина, македонската скулптура има куса 
историја. Уметноста на православното христијанство воопшто 
забранува фигуративна пластика, та оттука ние и немаме 
историја на предмодерна скулптура во Македонија. Срамеж-
ливите, но многу важни појави на човековата форма во рам-
ките на мијачката резба од 19 век, се првите обиди. Тоа значи 
дека првите фигуративни скулптури (не само споменици) се 
појавуваат дури во текот на 20те и 30те години на 20 век во 
творештвото на Димо Тодоровски, еден од основоположници-
те на македонскиот модернизам во уметноста. Тоа значи дека 
искуствата од оваа уметничка дисциплина не се постари ниту 
од едно столетие.
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 Зборувајќи за споменичната скулптура, пак, во досе-
гашниот период мора да се нагласи дека таа има/ше поинак-
ви премиси. Во оваа смисла тешко би можело да се каже дека 
имало „развиена споменичка култура“, особено ако се мисли 
на фигуративната.

 Колкав бил бројо� на с�оменици во регионо� на Ско�је 
�ред �роек�о� „Ско�је 2014“? Дали би можеле да ги наведе�е? 
Кои с�оменици од социјалис�ичкио� �ериод од регионо� на 
Ско�је би можеле да ги издвои�е? Дали �ос�оја� (македонски) 
ав�ори кои се занимаваа� со оваа �роблема�ика?

 Првите поважни споменични фигуративни скулпту-
ри, секако се оние на коњаничкиот пар на Антун Аугустинчиќ 
пред Камен мост (од страна на плоштадот) посветени на Кра-
лот Петар I Ослободителот и Кралот Александар I Обедините-
лот (од времето на Кралството Југославија) (сл. 34). 
 Следна е групната скулптура на „Ослободителите на 
Скопје“ на Иван Мирковиќ од 1948 (денес пред зградата на 
Владата) (сл. 35) изведена според принципите на социјали-
стичкиот реализам (којашто е единствената подигната во Ма-
кедонија во тој уметнички правец). Во духот на модернизмот, 

Сч. 34 Антун Аугустинчиќ, „Кралот Петар I Ослободителот и Кралот 
 Александар I Обединителот“, 1937, Скопје
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Сл. 35 Иван Мирковиќ, „Ослободителите на Скопје“, 1948, Скопје

Сл. 36 Петар Хаџибошков, 
                „Св. Климент Охридски“, 1977, Скопје
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а особено после земјотресот од 1963, Скопје има само неколку 
споменични скулптури. Периодот на НОВ (1941-44) е прикажан 
(и со тоа заокружен и затворен) во комплексот на Партизан-
ските гробишта на гробиштата во Бутел од Јордан Грабулоски 
– Грабул (како најважен). На овој модернизам се надоврзува 
и скулптурата на Петар Хаџибошков посветена Св. Климент 
Охридски (пред зградата на НУБ „Св. Климент Охридски“)  
(сл. 36), којашто е најуспешниот обид во македонската скулпту-
ра на спој на приказ на светител во духот на модернизмот.
 Конечно, македонската уметност од социјалистичкиот 
период се заокружува со подигањето на неколку спомен-обе-
лежја од комплексен тип (Велес, Кочани, Гевгелија, Крушево) 
(сл. 37-40), а во Скопје е оној на Грабулоски на гробиштата во 
Бутел. Авторите од овој период разработуваат поинакви теми. 
 Од друга страна, и самите државни порачки од овој пе-
риод сметаат за доволно што на повеќе места, во други градо-
ви, се подигаат вакви големи комплекси, коишто понекогаш 
задираат и во самото јадро на градот (сл. 29). Со други зборо-
ви, концепцијата за спомен обележјата од овој период не се 
однесува на исклучивоста на Скопје (центристички пристап), 
туку тие се прошируваат на територијата на целата држава 
(дисперзирачки пристап). Нешто сосема спротивно на концеп-
тот на „Скопје 2014“.

Сл. 37 Љубомир Денковиќ, Сава Субитин и Петар Мазев (мозаици), Спомен 
 костурница на паднатите борци во НОВ, 1979, Велес

Сл. 38 Глигор Чемерски, Споменик на слободата, 1977, Кочани
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 Дали го знае�е ис�орија�о� на градба�а „Школка“ во 
Градскио� �арк? Како го добила име�о и која била нејзина�а 
�рвична намена?

 Историјатот не ми е познат, но знам дека градбата слу-
жела за музичарите кои свиреле променаден концерт во ста-
риот дел од паркот („Парк на кралицата Марија“).

 Кои архи�ек�онски с�илови биле најдоминан�ни низ 
ис�орија�а на Скопје?

 Во Скопје од пред Втората светска војна се прекршува-
ат двете струи во тогашната југословенска архитектонска мис-
ла: модернистичката и неоромантичарската. Со тоа, од овој пе-
риод имаме примери и од обете струи. Од првата: денешната 
Гратска болница на Драго Иблер (чист пример на влијанијата 
на Баухаус школата) или „Метропол“ на Милан Злоковиќ; од 
втората: зградата на Офицерскиот дом и зградата на Црвен 
крст  – како најважни примери (сл. 41-44). 

Сл. 39 Јордан Грабулоски – Грабул, „Споменик на слободата“, 1969, Гевгелија

Сл. 40 Јордан Грабулоски – Грабул, „Македониум“, 1981, Крушево
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Сл. 41 Драго Иблер, Окружен суд за социјално осигурување на работници, 
 1933-35 (денес Гратска болница, со изменета фасада од плочки)

Сл. 42-43 Милан Злоковиќ, Трговска комора, 1933 (денес „City Gallery“)
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 Доколку го �ргнеме на с�рана �роек�о� „Ско�је 2014“, 
кои кул�урни симболи би ги издвоиле како карак�ерис�ични за 
Ско�је? 

 Камен мост, липите на бул. Партизански одреди, про-
сторот „Идадија“, Старата чаршија, Гратскиот трговски центар, 
рекреативната патека покрај Вардар, групата „Леб и сол“, Му-
зејот на современата уметност (заради концептот на „акропо-
ла на уметноста“), Мајка Тереза (како личност), „пред Рекорд“ 
(како топос), часовникот на Старата железничка станица, „вр-
бите“ на Искра Димитрова во Вардар, стелите и саркофазите 
пред Музејот на Град Скопје, крстот на Водно.2 

 Кои се, с�оред Вас, најрелеван�ни�е кул�урни симболи 
на Ско�је?

 Камен мост, часовникот на Старата железничка стани-
ца и Гратскиот трговски центар.

 2 Иако со овој симбол не се сложувам, тој сепак е своевиден 
културен симбол на Скопје.

Сл. 44 Јосиф Михајловиќ, Завод за социјално осигурување (Црвен крст), 1939 
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 Со која (ис�ориска) личнос� го �оврзува�е Ско�је?

 Со ниту една. Евентуално со Карпош (од Карпошовото 
востание, а не партизанот Христијан Тодоровски – Карпош).

 Дали се сеќава�е на некои објек�и/с�оменици/обичаи/
мес�а од урбанио� �рос�ор на Ско�је од Ваше�о де�с�во или 
младос�?

 Како дојденец во Скопје немам сеќавања од детство-
то, но имам од младоста: седењето на скалите (заедно со дру-
жењето и муабетите) на Кејот на Вардар (кадешто сега се на-
оѓа споменикот на Гемиџиите од Ангел Коруновски и кадешто 
денес скејтаат скопските скејтери) на почетокот на 80те.

 Кој e, с�оред Вас, најкарак�ерис�ичнио� симбол на 
Ско�је?

 Недовршениот проект на Кензо Танге.

[18 јули 2012]
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Критика на културната 
политика

(Тина Иванова)
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	 Како	 долгодишен	 анали�ичар	 на	 кул�ура�а,	 како	
ис�оричар	 на	 уме�нос�а,	 каков	 е	 Вашио�	 с�ав	 за	 македон-
ска�а	 кул�урна	 �оли�ика	 денес?	 Односно,	 ако	 кул�урна�а	
�оли�ика	се	однесува	на	инс�и�уции�е	кои	ја	насочуваа�	ем	
ес�е�ска�а	 креа�ивнос�	 ем	 севку�нио�	 начин	 на	живеење,	
како	ш�о	вели	една	од	дефиниции�е,	во	која	насока	�аа	се	дви-
жи	кај	нас?	

 Каква е македонската културна политика денес? Ши-
зофрена, каква би можела да биде поинаку. И националната 
и локалната. Ова го велам анализирајќи ги донесените доку-
менти и состојбата „на улица“, на терен: званичните намери 
во теоријата и нетранспарентните остварувања во праксата; 
центристичката и националистичката самобендисаност во 
спроведувањата на националната културна политика во и 
низ Скопје и изгубеноста во доделената слобода на локална-
та културна политика – „Скопје 2014“ наспроти „Пивофест“ во 
Прилеп, на пример; смисливме и договоривме постохридска 
национална стратегија за културата, а во Скопје градиме два 
плоштада – еден албански, еден македонски; локалните моќ-
ници зборот „култура“ го разбраа како „профит“ – успешноста 
на пивскиот фестивал (во винска и ракиџиска култура, sic!) се 
мери во тони изедено месо и испиено пиво. Накусо, како што 
би рекол Јувенал, денес мошне реактуелизираниот античар: 
panem et circenses. 

	 Иако	е	ова	хи�о�е�ичко	�рашање,	се�ак	би	Ве	замоли-
ла	да	одговори�е:	кога	Вие	би	биле	минис�ер	за	кул�ура,	кои	
би	биле	Ваши�е	�риори�е�и	во	�одигнување�о	на	кул�урна�а	
свес�	кај	јавнос�а?

 Бидејќи капацитетот на македонското одржување на 
државата очигледно се истроши, очигледно е и дека сѐ што 
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имавме умно се потроши. Тоа што и маклу остана или е утепа-
но или безволно. Толку е – капацитетот се потроши со првите 
неколку собраниски гарнитури. И кај партиската позиција и 
кај партиската опозицијата. Тие што останаа се или аутизира-
ни или полудени. Потребен е некој трет. 
 И затоа тука немам двоумење: би собрал меѓународен 
тим на урбанисти и урбанолози да ја проучи и изанализира 
состојбата и да ги одреди барањата и критериумите за еден 
меѓународно распишан конкурс на кој ќе треба да се јават 
меѓународно измешани тимови на урбанисти и урбанолози 
чии предлози ќе ги разгледа меѓународна комисија и од нив 
ќе избере три решенија. Членовите на сите овие институти ќе 
треба да бидат на возраст помеѓу 45 и 55 години, односно не 
помалку од 45 – заради неискуството на помладите и не по-
веќе од 55 заради мафиозноста и политизираноста во којашто 
влегуваат постарите. Потоа избраните решенија ќе бидат обја-
вени со намера отворање на широка расправа на домашната 
стручна и општа јавност и ќе трае сѐ додека не се исцрпат сите 
ставови и мислења, по цена тоа да потрае и повеќе години. 
 Ако не за друго, тогаш барем да се продолжи меѓуна-
родната, насилно прекинатата историја на градоградител-
ството на Скопје по земјотресот од 1963.

	 Ви	се	до�аѓа	ли	нова�а	сценографија	на	Ско�је?	За	едни	
е	како	да	живееме	во	Дизниленд,	други	ја	о�ишуваа�	како	с�у-
дио	за	аван�урис�ички	филмови,	�ре�и	ја	глорифицираа�	и	ѝ	
се	воодушевуваа�.	Како	Вие	ја	доживува�е?

 Сѐ тоа е „џубре“! Многу, многу скапо, но, сепак – големо 
ѓубре. Тука веќе не станува збор за допаѓање или недопаѓање, 
теориите за вкусот заминаа уште во 18 век. Тука веќе не стану-
ва збор ниту за уметност, ниту, пак, за кич, како што често се 
определува овој проект (и кичот си има свои правила: не е сѐ 
што е лошо – кич!). Тука се работи за сериозни психотични, а 
потоа и психосоматски пореметувања. Првите кај нарачатели-
те на овој проект, вторите кај трпителите на овој проект. 
 Уште кога започна целата идеја околу „Скопје – град на 
скулптурата“, а пред објавувањето на видео-клипот за „Скопје 
2014“, во првото интервју на таа тема, а на прашањето како го 
доживувам, изјавив: „Како?! Со горчина во душата, со бес во 
чувствата и со отпор во главата“. (Вилиќ, 2009: 27) Во меѓувре-
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ме, како почна менувањето на центарот на градот, се фатив се-
беси без никакви реакции објаснувајќи си го тоа со „шок-стра-
тегијата“ – обемноста на градителските зафати, енормноста на 
бројот на скултпурите, тајмингот на промените (започнување 
на нови градби, дополнувања и измени во ôд, првите завр- 
шени или поставени делови), ритамот на поставувањата... сѐ 
тоа ниту мојот ум ниту моето тело не можеше да го прими во 
таков кус период и во толкав обем. Таквата „блиц-криг“ стра-
тегија ме остави зашеметен. 
 А како ја доживувам денес? Еве еден описен одговор: 
пред неколку дена поминав низ центарот (низ кој сум поми-
нал не повеќе од десет пати откако во 2010 започна сѐ ова) да 
ги погледнам склуптурите на зградата на МНР и Мостот на 
уметноста (сл. 45) – дома се вратив (како после секоја профе-
сионална обиколка на центарот на градот) со вомитални сим-
птоми: а ниту бев прејаден, ниту болен, ниту бремен... едно-
ставно, вомиталниот рефлекс во мозочното продолжение ги 
активирал одбранбените механизми на моето тело...
 Од друга страна, во истражувањата за потребите на 
продолжението на книгата „Силувајте го Скопје!“ проучував 
категории кои можеби ќе ми дадат некаков одговор, ќе ми по-
могнат да прочитам, препознаам некоја, некаква, каква било 
структура и систем во тоа и почнав со концептите на постме-

Сл. 45 Мостот на уметноста и зградата на Министерството за надворешни работи
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морија и постисторија; откако не успеав со нив, се префрлив 
на метонимијата и метаисторијата; откако ни тоа не успеа за-
почнав со проучување на трансмеморијата и трансисторијата. 
И кога на крајот кренав раце, по тригодишно проучување и 
размислување, пролетва дојдов до конечниот одговор: сега го 
проучувам апсурдот. Засега тој дава најзадоволителни резул-
тати.
 Тоа што е единствено добро што ни се случи со овој 
проект е тоа што сите нас нѐ натера да престанеме да гледаме 
телевизија, да престанеме да се занимаваме со политика и да 
се свртиме кон другите нешта – кон нас самите и нашето тво-
рештво. Подобро, но и поскапо, никој досега не ни направил, 
никој толку не нè натерал оволку интезивно да се занимаваме 
со нашите професии, а со цел да го разбереме и, по можност, да 
го протолкуваме ова лудило кое ни се случи. Се разбира, секој 
од својот професионален аспект. За оваа ситуација, најискрено 
ѝ благодарам на Владата: ме натера да читам и проучувам кни-
ги, кои, сосема извесно, никогаш немаше да ги прочитам.

	 Кул�ура�а	се	менува	во	зависнос�	од	о�ш�ес�вени�е	
�рилики,	�аа	е	одраз	на	реалнос�а,	но	и	бегс�во	од	неа;	�аа	нѐ	
учи,	но	може	и	да	ни	ја	навредува	ин�елигенција�а.	Бидејќи	жи-
вееме	во	ре�ресивно	време,	с�оред	мене,	време	кое	го	гуши	ду-
ховнио�	и	креа�ивнио�	израз,	какви	кул�урни	нас�ани	�реба	
да	ни	се	�онуда�	за	да	ни	биде	барем	малку	убаво	на	душа�а?

 Не е време за убавина, за уживање во убавината. Но, 
не е ниту за пропишување на уметноста – сведоци сме на еден 
таков обид и трпители сме на неговите последици. Тоа, про-
пишувањето, не е добра алатка, бидејќи создавањето треба 
да е автономно. Затоа сѐ повеќе случувањата се поместуваат 
во другите градови, не во Скопје. Време е за разговори, сора-
ботка, тимови, време е за содружништво или задружништво. 
Своевидно, како да се сфати дека индивидуалните напори се 
бескорисни и неефектуирачки. 
 Тековната „државна уметност“ произведе толку силен 
отпор кај помладите што на повеќе места никнаа разни за-
дружнички проекти. Во Скопје се формираат групи уметници 
и културњаци (мешан состав на млади со различни професи-
онални и лични културни интереси) и тие најмалку се „умет-
нички“, а повеќе се некакво зачувување на и оној малуброен 
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преостанат и незагаден дух, тие влегуваат во неуметнички 
простори или излегуваат (иако поскромно) на улица. Надвор 
од Скопје се случува кулминирање на еден долг процес започ-
нат уште од крајот на минатиот век: културата и состојбата 
во другите градови беше/е толку катастрофална што оние кои 
сакаа нешто да направат за неа удрија во дното. Тие сфатија 
дека од Скопје нема да им дојде ништо „на пањца“ и дека нив-
ните градоначалници им сервираат само разни, често бесмис-
лени и погрешно разбрани производи на културните и креа-
тивните индустрии (ајваријади, пивопијади, пастрмајлијади, 
карневалијади), додека сѐ почесто, сфаќајќи ја „профитабил-
носта во натура“, многу претприемачи во уметноста почнаа да 
организираат ликовни колонии и „меѓународни“ „изложби“ 
чијшто врв се секако: скопската ликовна колонија сместена во 
Хотелот „Арка“ (заради локацијата) и меѓунароното биенале 
на цртеж на Галеријата „Остен“ (на коешто се доделуваат тол-
ку награди (некои од нив се навистина бизарни и парадоксал-
ни) колку што скоро има учесници (а ги има многу)).
 Во такви околности, младите ги засукаа ракавите и 
почнаа сами да се организираат. Фестивалот „Акто“ во Битола 
(како неврзано продолжение на проектите на Групата „Еле-
менти“ од 90те), „Бош“ во Гевгелија, „Арт лендерите“ во Ми-
равци, „ОЗТ Фабрика“ од Виница, Куманово, филмскиот фести-
вал во Тетово или „Хенговер“ на „Артерија“ во Охрид стануваат 
настани и како креативен, но и како егзистенцијален отпор 
кон званичната култура и културна политика. 
 Случајот со струшките млади собрани околу таквите 
идеи е највпечатлив: во потполно исполитизираната, мртвата, 
напуштена и заборавена Струга веќе неколку години дваесе-
тина млади (неколку сликари, еден книжевник, еден филозоф, 
неколку наставници, неколку средношколци и студенти на 
други, неуметнички факултети – сите здружени во кафулето 
„Калабалак“ и „Кингстон“) дејствуваат и делотворат под заед-
ничкиот назив „Wezdensky“. Врвот на нивното задружништво 
се театарските претстави – еднаш годишно, во август:  тие 
практикуваат некаков театар важен не само за нив, туку и 
за сѐ и секого што се нашол околу нив и во градот, без буџе-
ти, големи продукции и слични изговори за да не се работи  
(сл. 46). Нивна претходница, не смее да се заборави, е ангажма-
нот на двајца вљубеници во филмот од постарата генерација, 
Димитрие Дурацовски и Ставре Гоџо, кои, безмалку сами за 
себе, секое лето ја организираат Cinemania, која летната сцена 
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на Домот на културата „Браќа Миладинови“ (сл. 47) ја претво-
ра во една ретро „летно кино бавча“, една категорија на летни 
случувања со која и самиот растев како дете живеејќи веднаш 
до киното „Вардар“ во Велес. 
 И што е тука најважно? Најважното е во тоа што сите 
тие не сакаат да дозволат и не дозволуваат да ги снема нивни-
те градови, да не ги изгори летната пустинска суша или да ги 
удави езерското синило.

 Зош�о	 нашиов	 народ	 му	 молчи	 на	 незадоволс�во�о,	
�ро�ес�и�е	 се	минорни,	 ин�елек�уалци�е	 ги	 нема	 или	 �реку	
ноќ	менуваа�	с�авови.	Но,	ги	нема	и	уме�ници�е	со	свои�е	дела.

 Ова не е точно. Ова е флоскула, која како мантра се 
врти, особено по медиумите. Ваквиот став се инструментали-
зира преку новинарите за да се затапи острицата на критички-
те појави во нивните медиуми и во јавниот простор воопшто. 
A тоа дополнително се усложнува со следната ситуација: но-
винарите постојано критикуваат за молкот, додека нивните 
уредници или не отстапуваат простор за критички настроени-

Сл. 46 Група „Wezdensky“, „Инсомниа. Кратки резови“ (според романот на  
 Димитрие Дурацовски), Струга, 21 август 2010
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те мислители или, кога го прават тоа, го отстапуваат на оние 
кои се афирмативни и глорификувачки. Заради тоа дебатите 
се префрлија на социјалните мрежи. 
 Но, тоа што е точно е дека не паметам кога оволку 
многу (колку и тоа да се чини малку) критички се пишувало, 
создавало и дејствувало како што е случајот во периодов на 
овој управувачки состав, последниве три-четири години. Не-
кој молчи, некој е замолчан, некој е купен, некој се продал, не-
кој е преобратен, некој, по сопствено убедување, сменил став 
– да, но не се сите. Можеби тие сите се малку, но што очекува-
те од држава во која третина население е неписмено, втората 
третина едвај преживува, а последната третина веќе емигри-
рала? Да, точно е тоа дека нашето општество и култура како 
наследство поседува неконфликтност и дека ние сме добри за 
другите, но не и за себе. Во такви околности се чини дека, како 
второ, напорите на критичарите и мислителите се неефекту-
ирачки. Но, знаете, сѐ што интелектуалците можат да напра-
ват е да го впрегнат својот ум и разум и да ги понудат своите 
ставови, умешност и активност на понатамошна употреба и 
разработка – тие не ја креваат или изведуваат револуцијата/
промената, тие ја создаваат, ја подготвуваат. 

Сл. 47 Од проекциите на филмскиот фестивал Cinemania, Струга, 2 јули 2009
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 А за протестите? Што очекувате од култура која го соз-
дала, врз основа на вековно искуство, ставот: „наведната глава 
сабја не ја сече“...

	 И	за	крај,	ш�о	Ве	радува,	а	ш�о	Ве	демо�ивира,	однос-
но	ш�о	е	�оа	ш�о	во	�оследно	време	Ве	измес�ило	од	с�а�ич-
но�о	с�олче,	во	�ози�ивна	смисла,	а	на	ш�о	�лука�е?

 Пред сѐ, се обидувам да не плукам (тоа никаде не 
води), туку се обидувам да најдам одговор, дури и за тие рабо-
ти. Но, тоа не значи дека нема работи за плукање. Ме демоти-
вира тоа што се претворивме во држава на спортски обложу-
валници (или кладилници) – што е најсигурниот показател на 
економска и морална криза, на беспарица и безидејност. Во се-
кој град и во секоја од поглавните негови улици има најмалку 
по три од нив – секогаш скоро празни и со разлетани талони за 
пополнување насекаде околу нив. Споро но сигурно, тие сѐ по-
веќе го заземаат јавниот простор и Ви се чини дека се дојдени 
тука за да останат засекогаш. Ме мотивира напуштањето на 
Скопје (иако, можеби, приливот на нови жители е зголемен) и 
од страна на „елитата“, којашто ги запоседнува околните рит-
чиња и села со своите хациенди, и од страна на оние кои се 
враќаат на имотите на своите дедовци, но, ме демотивираат 
оние кои, во пакет, ја напуштаат и државата. Сѐ ова заради со-
знанието, коешто само себеси си признава, дека немаме капа-
цитет за гратска и граѓанска култура.

[15 септември 2012]
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Може ли Македонија да си го 
дозволи „Скопје 2014“?

(Хектор Гомез)
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	 „Ско�је	 2014“	 има	 �емелна	 реви�ализација	 на	 маке-
донскио�	главен	град	во	неокласични�е	градби.	Кич,	 за	некои	
кри�ичари.	Мисли�е	ли	дека	�окму	овој	с�ил	е	најдобрио�	из-
бор?	Зош�о	да,	зош�о	не?

 Пред сè, проектот „Скопје 2014“ е многу сложен и за-
фаќа во различни подрачја и бара длабока анализа.1 Тоа е тек-
тонски проект и не би требало прашањата и одговорите да 
се сфаќаат лесно. Затоа, ќе се обидам да го сумирам случајот 
имајќи го предвид степенот на неговото досегашно оства-
рување, рамништето и квалитетот на реакциите на јавноста 
и објаснувањата на властите, како и обемот на теориската и 
толкувачката дејност направена до сега.
 Имање избор, во основа значи имање на демократски 
постапки за избор од повеќе дадени можности. Во овој случај 
имаме само една единствена издадена наредба којашто треба 
да се спроведе, едно авторитарно упатство што и како да се 
гради. Тоа што ја изиритира (и сè уште ја иритира) јавната сфе-
ра (и професионалната, но и граѓанската) е заобиколувањето 
на демократскиот процес во донесувањето на одлуките за ова, 
по многу нешта, прашање од исклучителна важност и сериоз-
ност за јавноста – ревитализација на центарот на македонски-
от главен град. Отсуството на широка професионална распра-
ва; подлабока анализа на архитектонските, урабнистичките, 
социолошките, психолошките, а зошто да не и историските и, 
што е најважно, финансиските аспекти на оваа идеја; нераспи-
шувањето, не само на меѓународен, туку дури и ни на нацио-
нален конкурс за проекти, туку нарачување на проект од (за 
јавноста сè уште непознатиот) гратски планер, урбанист или 
архитект и, конечно, оглушувањето на гласот и мислењето на 

 1 Хектор Гомез [Hector Gomez] e дописник на весникот El Pais  
(Mадрид) од Атина; разговорот е воден на 3 јуни 2013.
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граѓаните во едно демократско (какво што е декларирано) 
општество, го определува овој „избор“, како што го именувате, 
како узурпација на позицијата на моќ од страна на управувач-
ките тела. На врвот на сè ова е и негирањето, непочитување-
то и отфрлањето на одлуките на Уставниот суд за запирање 
на активностите заради непочитување на процедурите, а од 
страна на Владата.
 Што се однесува до „изборот“ за којшто прашувате, 
избраниот неокласичен стил да биде водечки концепт. Морам 
да нагласам дека, според толкувањата на бранителите на овој 
концепт, во прв ред Васил Иљов и Вангел Божиновски, ова што 
се практикува како водечки концепт не е дури ни тој, неокласи-
чен, стил, ниту кој било друг, познат на досегашната историја 
на архитектурата. Стилот кој е во прашање е именуван, спо-
ред овие двајца, како „архитектонски македонизам“. Сè уште 
е предмет на расправа што тоа, всушност, точно значи. Според 
тоа што се појавува низ архитектонските елементи кои досега 
се појавија, очигледно е дека овој нивен стил настојува да биде 
еден амалгам на трите царистички (империјални) концепти 
кои се појавиле во историјата на (европската) архитектура: 
римската (а не грчката, бидејќи таков и не постои во грчката 
историја, а ова заради поплаките на проектот од страна на Гр-
ција) антика; францускиот барок на Луј XIV (поточно, на дво-
рецот Версај) и неокласицизмот на Наполеон Бонапарта. 
 Во моето разбирање на овој, сè уште неопределен и 
замаглен термин, тоа би требало да биде, би требало да ја од-
разува идејата на Александар Македонски за синкретизмот2 
на различните култури, религии и обичаи на народите под не-
гово владеење. А тоа би била уште една составница на моето 
определување и пронаоѓање на царистичката логика на или 
во овој проект. „Македонизмот“, како архитектонски стил, тре-
ба да го замени веќе постоечкиот термин „елинизам“ („хеле-
низам“), со што би се исфрлила елинската (грчката) состојка, а 
оттука и референцијалност. Тој треба да биде препознаен како 
нешто уникатно, нешто што произлегува од Македонците (и 
античките и современите) кое е изворно, а не копија на запад-
ните стилови во архитектурата. Од ваквата концепција треба 

 2 Синкретизмот е произлезен од елинистичката религија на стари-
те Грци и тоа само надвор од Грција. Во основа, целата елинистичка култура 
во периодот на и после Александар Македонски покажува синкретистички 
елементи во суштинското мешање на месопотамските, персиските, анадол-
ските и египетските религиски елементи со/во грчка формула.
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да се извлече националната само-идентификација и за теков-
ните и за, особено, следните генерации. Тој треба да го промо-
вира специфичниот македонски Weltanschauung (светоглед) и 
со тоа да придонесе кон светската историја на архитектурата.
 До тој момент, доколку сум афирмативен, можам да 
најдам некое разбирање. Но, проблемот се појавува од фактот 
што во објавите на конкурсите за одредени објекти, Влада-
та ги нагласува стиловите на: барокот, неокласицизмот или 
(дури и) романтизмот (архитектонски стил којшто не постои 
под тој назив). Терминот „македонизам“ се појави многу по-
доцна. Или, можеби, ова било координирано однапред, пред 
уште објавувањето и промоцијата на видео-клипот за проек-
тот „Скопје 2014“ воопшто и да се појави во јавноста?
 Прашувате: дали е кич? Не мислам така. Тоа би била 
злоупотреба или погрешна употреба на терминот и на зна-
чењето на самиот кич. Повеќе би рекол дека тоа е некое ба-
лансирање на работ помеѓу кичот и невкусот. Поимот кич има 
дефинирана структура, методи и елементи кои овој проект ги 
нема. Во овој случај, тој, пред сè, не е доволно „леплив“, како 
што Абрахам Мол [Abraham Moles] најточно би го определил, 
(Moles, 1977) и не е толку многу без возвишеност, како што би 
побарал Бенјамин [Walter Benjamin]. Прифаќањето на проек-
тот од страна на дел од населението не е ниту пак засновано 
врз нивното знаење за архитектонските стилови наведени 
претходно ниту за нивната концептна поврзаност.
 Од друга страна, повеќето реакции на странците (ко-
леги по професија) го употребуваат поимот „бизарно“, коешто 
можеби би одговарало повеќе, бидејќи, de facto, тоа е нешто 
чудно и невообичаено, нешто што не припаѓа на ова место, на 
оваа култура, на ова време и, конечно, на оваа демократија. 
Навистина, имам потешкотии кога се обидувам да го поврзам 
прокламираното и уставно определеното демократско опште-
ство со овој и ваков Weltanschauung којшто е заснован врз ца-
ристичката логика, без разлика колку ваквата логика ѝ врши 
работа на македонската (македонистичката) кауза во која 
било смисла.

	 Ш�о	 е	 со	 с�оменици�е?	Ш�о	 нас�ојува	 да	 �ос�игне	
Влада�а	со	скул��ури�е?

 Накусо, тоа е евокација, повикување на раносредно-
вековниот (или христијанскиот, ако сакате поточно) концепт 
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на biblia pauperum3, претходничката на денешните стрипови. 
Во, нашиов случај, Владата настојува да ја раскаже историјата 
на Македонија низ слики на едно место, згуснато и набиено. Ја 
разбирам потребата за ваков концепт во раниот Среден век, 
кога христијанството требало да биде објаснето и воведено 
меѓу неписменото, варварското, паганското и еретичкото на-
селение на Европа во текот на 9 век, но во 21 век?
 Ако е тоа така, тогаш го имаме одговорот на едно дру-
го мошне интересно и сериозно прашање, над ова и придружу-
вајќи го овој концепт: зошто сите скулптури, сè до последната, 
се обликувани во стил најблизок до академскиот реализам? 
Очигледно е дека сè ова настојува да ја негира и да ја заме-
ни долгата и важна традиција на македонската историја на 
скулптурата, вкоренета во традициите на западноевропскиот 
модернизам и неговата апстрактна уметност. (Величковски, 
1987) Југословенскиот модернизам во уметноста и архитек-
турата (на времето) беше прифатен не како капиталистички, 
туку како чист модернистички проект којшто ја следи идејата 
на изградбата на ново, социјалистичко општество на еднак-
вите во коешто образованата и просветлената индивидуа ќе 
работи и соработува во интерес на сите. Со тоа, целта беше – 
иднината. До почетокот на 2010 (кога проектот „Скопје 2014“ 
беше објавен), со гордост го предавав на часовите отсуство-
то на социјалистичкиот реализам во македонската модерна 
уметност (кој во поширокото југословенско подрачје траеше 
само помеѓу 1945 и 1951) и посткубистичките и апстрактни 
тенденции и струења во македонската скулптура. 
 Од друга страна, само заради тоа, македонските ваја-
ри немаа, а и сè уште немаат искуства со фигуративната умет-
ност, особено со монументалната (споменичната) скулптура и 
скулптурата во јавниот отворен простор. Овој скулптурален бум 
најочигледно го изразуваат или одразуваат токму ова, а потврде-
но со лошиот квалитет на уметничките остварувања и скулптор-

 3 Biblia pauperum [Библија на сиромашните] била „илустрирана“ 
(сликовна) Библија, која најверојатно започнува со Св. Ансгар (801-865; 
архиепископот хамбуршко-бременски, кој го ширел христијанството во 
Северна Европа), со цел да ги визуелизира типолошките врски помеѓу 
Стариот и Новиот Завет поставувајќи ја сликата на средината на страницата 
со само куси текстови или воопшто без текстови. Поедноставните верзии на 
ваквите библии биле користени од страна на свештениците како помош во 
подучувањата на неписмените, кои во Средниот век биле најголемиот дел од 
населението.
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ските концепти, особено за групните теми (сл. 32 и 33).
 Неврзано непосредно на Вашето прашање, но секако 
во овој антимодернистички контекст, е и „обновата“ (како што 
Владата објаснува) или, подобро кажано – прекривањето, на 
најзначајните модернистички објекти, меѓу кои и некои од 
„бисерите“ на македонската модернистичка архитектура од 
60те и 70те години на минатиот век во најстрогиот гратски 
центар. Последните примери, како најдобра потврда на ова 
мое (и не само мое) мислење е уништувањето на фасадата на 
зградата на Владата и, особено, затворањето (конструкциско) 
на Гратскиот трговски центар – заштитниот знак на Скопје. 
 Општо земено, проектот „Скопје 2014“ го брише и го 
напушта проектот на јапонскиот архитект Кензо Танге, свет-
скиот водечки урбанист во своето време, и неговиот тим кој во 
1965 победува на меѓународниот конкурс за обнова на Скопје 
после катастрофалниот земјотрес во 1963.
 Со сè ова, овој концепт на biblia pauperum ја негира 
идејата за иднината во целост и го враќа, преобратува, не гра-
дот Скопје, туку состојбата на свест, назад во времето. Заради 
тоа се и најголемиот број на реакции.

	 Дали	на	Ско�је	му	�ребаше	ваков	вид	на	гради�елска	
шема?	Дали	�ре�ходно	градо�	беше	грд?

 Можеби можам да се сложам со тоа дека Скопје беше 
малку „ладен“ град, архитектонски или, заради модернизмот, 
свовидно индифирентен со недоволно силен или повидлив 
национален идентитет, токму заради модернистичкиот ин-
тернационализам и универзализам. Но секако дека не беше – 
грд: тој имаше космополитски и скоро футуристички изглед 
(сл. 12) или барем повеќето од нас го доживуваа како таков; 
беше град со најголема површина на зеленило по жител во Ју-
гославија и меѓу првите во Европа и беше град во кој истори-
ските и културни наслојки ја обликуваа неговата „вертикална 
стратиграфија“ (сл. 48). Со прекривањето (а со тоа и уништу-
вањето) на модернистичката наслојка (која учествува со пре-
ку 80% од подигнатите згради), барем во центарот на градот, 
Скопје повторно ќе зборува за неговиот постојан дисконтину-
итет, упричинет од трите земјтореси, двата пожара и двете по-
тполни обнови (после 1963 и со оваа сега).
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 Заради тоа, сметам дека Скопје не ја заслужува ваквата 
градителска шема. Точно е дека имаше потреба од пополну-
вање на некои пукнатини, некои празни места коишто оста-
наа во долгиот процес на остварување на Тангеовиот проект. 
Но, пред сè, тоа мораше да го доврши Тангеовиот проект, што 
е факт, и, најважно, тоа го имавме ние, како следна генера-
ција, како обрвска пред светската и меѓународната заедница 
и нивната поддршка после 1963. Како било, Скопје не заслу-
жи вакво нешто: на ранетиот град дополнително му се врежаа 
непотребни нови лузни. И не само Скопје, туку кој било град, 
кажете ми, заслужува неговиот понатамошен развој да биде 
свртен толку многу длабоко и толку многу назад во времето?
 Објаснувањето на званичниците е дека Скопје треба 
да ги има сите архитектонски стилови од историјата на архи-
тектурата (sic!) и, бидејќи му недостасува барок и класици-
зам, треба да ги добие. Можете слободно да прашате: а каде 
е готиката, на пример?, но, тогаш тоа прашање треба да им го 
поставите на владиците од Македонската православна црква, 
претпоставувам. Да биде иронијата на ваквата глупост уште 
поголема, премиерот Никола Груевски, во една телевизиска 
програма прашан дали треба да се вклучат и други стилови, 
лаконски изјави: „Да, зошто да не. Да речеме – футуризмот, на 
пример.“ Дали не бил информиран доволно за тоа дека со него-

Сл. 48 Културно-историските наслојувања на Скопје
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виот имплементиран проект „Скопје 2014“ тукушто го урниса 
најфутуристичкиот урбан проект во Европа!? 
 Едно друго објаснување вели дека со овој проект Ско-
пје ќе изгледа како кој било град во Европа и, парадоксално, 
тоа е главниот аргумент: со тоа ќе стане de facto дел од Европа!? 
Понекогаш слушаме дека премиерот видел ова или она додека 
бил во посета на некој европски град (или гледајќи на теле-
визија) и дека потоа сака да го изгради тоа и во Скопје. Така 
се случи да ги добиеме „Шпанските скали“, по инспирација од 
истоимените скали во Рим, т.н. „Скалината“ [Scalinata] (сл. 49), 
во најстрогиот дел од центарот, веднаш до плоштадот (на ме-
стото на кое во 2009 Владата сакаше да ја подигне црквата Св. 
Констанин и Елена (сл. 22). Шпанските скали ќе станат ствар-
ност во Скопје (сл. 50-52), без да имаме ритче и без Шпанскиот 
плоштад [Piazza di Spagna] и Плоштадот на Тројството [Piazza 
Trinità dei Monti]. Ете, така ние мислиме дека може да се стане 
дел од Европа! Станувајќи поголеми Европејци од Европејци-
те… 
 Со овој налудничав проект и оваа насилна акција и за-
ради нив, морам да кажам: ние паднавме „од коњ на магаре“, 
како што кај нас се вели.

Сл. 49 Франческо де Санктис и Алесандро Спеки, Шпанските скали, Рим, 1723-5
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Сл. 50 Шпанските скали (прво решение), Скопје, 2013
Сл. 51 Шпанските скали (второ решение), Скопје, 2013
Сл. 52 Шпанските скали (трето, дополнето, решение), Скопје, 2013



Силувајте го Скопје! Кн. 2 87

	 Може	ли	Македонија	да	си	го	дозволи,	до�уш�и	ова	или	
�ребаше	 овие	 �ари	 да	 ги	 у�о�реби	 за	 други	 �рограми,	 за	 со-
цијални,	на	�ример?

 Се разбира – ние не можеме да си го допуштиме ова 
расфрлање на пари! Скоро, здружението на граѓани „Плоштад 
Слобода“ иницираше серија на јавни настапи на различни го-
ворници пред некои од новите скулптури и објекти, прашу-
вајќи ги: на што би ги потрошиле попрво парите потрошени 
за одделната зграда или скулптура и говорниците одговараа 
стоејќи пред посочената зграда со долги листи на други и по-
содветни програми (здравствени, образовни, социјални или 
за субвенции, решавање на конфликти и сл.), инфрастурктур-
ни проекти од поголема важност, итни обнови на постоечки и 
оштетени објекти во употреба (како училишта или болници, 
на пример) (сл. 53).
 Но, сопката е во следното. Оваа Влада, како ниту една 
претходно во овие 20 години (што е вистина), de facto го тро-
ши државниот буџет токму и на ваквите програми. И тоа во го-
лем број. Така, не можете да ги обвините дека парите ги троши 
само на проектот „Скопје 2014“. Ова е тактика на т.н. „полу-ви-

Сл. 53 „За толку пари“, говори на Мостот на уметноста, 19 април 2013
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стини“. И таа работи совршено, бидејќи, доколку ја прашате 
Владата зошто троши толкави пари на овој проект, фунцкио-
нерите веднаш одговараат дека го купиле најскапиот и врв на 
технологијата скенер за Медицинскиот центар, што е точно. И 
тоа така оди во недоглед. Никој од нив не прифаќа дека парите 
од овој проект се непотребно потрошени.
 Но, суштината е во нешто друго. Кога јас бев запрашан 
од страна на „Плоштадот Слобода“ да одговорам и јавно да 
кажам на што би ги потрошил 2,3 милиони евра потрошени 
за „Мостот на уметноста“, мојот одговор беше: „На ништо. Не 
сакам да учествувам во изградба на националниот идентитет 
со позајмици и кредити од светските лихвари!“. Работата, са-
кам да кажам, не е во тоа „на што ќе беше подобро да се по-
трошат овие пари“, бидејќи пари – нема! Државниот долг кон 
светските и меѓународните финансиски тела, имајќи ја пред-
вид способноста (или, поточно, неможноста) на македонска-
та економија да создава пари и да ги враќа овие позајмици и 
кредити. Нема никаква економска логика да се трошат пари 
на непродуктивни инвестиции (Владата упорно зборува за 
тоа дека една зграда за државните службеници или музеј е ин-
вестиција, и тоа капитална) и затоа тие не се ни инвестиции, 
бидејќи не само што нема да го повратат вложениот капитал, 
туку ќе произведуваат дополнителни и големи понатамошни 
долгови, согласно идното трошење на пари за нивно одржу-
вање. Или барем не се економски инвестиции. 
 Но, да – тие се „инвестиции“ за градењето на национа-
листичка и етноцентристичка кауза за веќе пауперизираните, 
осиромашените и обесправените од истата таа нивна држава, 
дезориентирани, схизофренични и со тоа идеолошки загадени 
граѓани. Тоа е разликата во тоа за што овој проект е, воопшто!

[3 јуни 2013]
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И уметниците ќе го гушнат 
ГТЦ

(Катерина Богоева)
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	 На	�ро�ес�о�	во	�е�ок	„Го	сакам	ГТЦ!“	учес�во	наја-
вија	и	ликовни	уме�ници	и	ис�оричари	на	уме�нос�а	меѓу	кои	
с�е	и	Вие.	Кои	се	Ваши�е	размислувања	за	�ланирано�о	мену-
вање	на	изгледо�	на	значајнио�	архи�ек�онски	објек�?

 Еден од најзастрашувачките моменти со преобраз-
бата на Гратскиот трговски центар [ГТЦ] (сл. 54 и 55) е при-
клучувањето на вонвладиниот (корпоративниот, приватниот 
или бизнис) сектор во целиот проект „Скопје 2014“, воочливо 

Сл. 54 Жарко Чаушевски и Филип Богатинов, конкурсен проект за 
 новaтa фасада на ГТЦ, 2013
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токму преку изјавата на Аго Абазовски, директорот на ГТЦ, 
дека фасадата на ГТЦ треба да биде во согласност со околните 
згради (а се знае дека тој не мисли на зградата на Гратската 
болница, Баухаус-проектот на Драго Иблер, или, пак, на кула-
та „Соравија“ (сл. 56).1 Досега беше разбирливо (иако не и одо-
бриво) Владата да презема такви чекори и проекти, дури ин-
струментализирајќи ја управата и на Градот Скопје (доскора и 
Општината Центар), но кога едно акционерско друштво поаѓа 
по истиот терк, тоа е веќе посложена ситуација. Тоа повлеку-
ва низа на прашања од типот: дали приватниот сектор ѝ се 
додворува на Владата; дали Владата и таму ја има узурпирано 
сопствената позиција на моќ и диктат; дали, конечно, нивото 
на „писменост“ и познавање на работите во културата и умет-
носта на сопствениците и управителите на ваквите друштва е 
навистина толку ниско и се поистоветува со онаа на изумите-
лите на целиот проект „Скопје 2014“, или, пак, станува збор за 
потполно (тотално и тотализирачко) преземање на оваа Влада 

 1 Разговорот е објавен во У�рински	весник на 13 јуни 2013. [http://
www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=F691BDADFAD81045B7222C415CAC7E35]

Сл. 55 Жарко Чаушевски и Филип Богатинов, конкурсен проект за 
 новaтa фасада на ГТЦ 
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на целиот и севкупниот јавен простор (простор на јавното). 
 Од друга страна, треба да се престане со досегашната 
расправа околу вкусовите (како главен аргумент во одбраната 
на сите досега направени штети со интервенциите на префа-
садирањето на модернизмот во скопската архитектура). Затоа 
што: 
 1. Тоа што „живееме во демократија, секој има право 
на збор, избор, реакција...“, како што вели Абазовски, не зна-
чи дека светот треба да стане хаос (неред) од зборови, избори, 
реакции... И токму заради несоздавањето на хаосот, демокра-
тијата подразбира (измислила) и – расправа! И доста веќе со 
тие флоскули, поточно, извртени тези, создавање полувисти-
ни и половично наведени искази од сите оние кои го бранат и 
преобразувањето на ГТЦ и целиот проект „Скопје 2014“! Затоа, 
кога избравме да живееме во демократија, не избравме да жи-
вееме кој како сака (тоа – по дома, молам) и со тоа да создадеме 
неред, туку да расправаме и заеднички да се договaрaме како 
ќе живееме сите заедно во нашиот заеднички простор (вон од 
нашите доми), односно, да го уредиме нашето заедничко жи-
веење!

Сл. 56 Ѓоко Радовановиќ, Пако Радовановиќ и Саво Симовски, Центар „Соравија“, 
 1995-2007
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 2. Токму заради тезата дека „колку луѓе, толку вкусо-
ви“ и дека „за вкусовите не се расправа“ демократијата измис-
лила инструмент именуван „аргумент“ кој се спроведува во 
институтот „демократска расправа“, а притоа се мисли на рас-
права со и за аргументи, а не со и за вкусови. Тој што не се за-
нимавал со наука треба, еднаш за секогаш, да разбере дека за 
тезите (во случајов – вкусовите) („мене барокот на ГТЦ ми се 
свиџа“, на пример) не се расправа, туку се расправа за аргумен-
тите („зошто ми се свиџа? заради тоа, тоа и тоа“, на пример)!
 3. Оттука, дали оваа наша култура еднаш веќе ќе сфати 
дека повикувањето на „вкусот“ не е аргумент во докажувањето 
на изборот или, особено, во негирањето на и нападот врз реак-
циите и дека заради тоа – не се расправа за вкусовите, точно, 
туку се расправа за аргументите. Оттука, би го замолил Аба-
зовски да се држи до единствениот негов аргумент изкажан 
уште при најавата на идејата за преобразбата на ГТЦ: „ГТЦ би 
требало да изгледа како околните објекти“ (парафразирано) 
и - да почнеме да расправаме.
 Затоа, да се собереме (и двете страни!!!) и да аргумен-
тираме зошто сме „против“ или „за“ овој и ваков избран про-
ект. За ова наше општество да се потврди како демократско. 
Бидејќи, ако е поинаку, сè друго ќе биде неговата спротивност: 
манифестација на злоупотребувачката, узурпирачката и аро-
гантната авторитарност.

	 Сме�а�е	 ли	 дека	 луѓе�о	 од	 Ваша�а	фела	 и	 уме�ни-
ци�е	беа	консул�ирани	дали	�реба	да	се	менува	изгледо�	на	
објек�о�?

 Токму на сучајот „Скопје 2014“ Владата не го положи 
(или падна на) испитот по демократија: без отворање јавна, 
широка и долгорочна распарава за еден ваков круцијален 
објект (но, да не заборавиме дека тука влегуваат и најаватe 
за префасадирање и на околните објекти: кулите „впиени“ во 
ГТЦ и зградата на ЕВН, односно цел еден комплекс) на сите 
засегнати страни (и оние кои сакаат промена и онои кои не 
ја сакаат) не може и не смее да се помрдне ниту еден камен 
од објектот! Таквиот терк сега се презема и од други субјекти. 
Утре ќе биде преземен и од кој било друг и тоа за било што! (Да 
не кажам дека тоа веќе се случува.) Токму заради историското 
впишување на објектот не само во историјата на македонската 
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архитектура, туку и како, она што е едновремено поважно, но 
и пострашно – впишување на урбаната меморија на градот.
  Знаете, парадоксално ми звучат сите објаснувања на 
„обновата“ на гратското јадро со пополнување со досега „от-
сутните“ архитерктонско-стилски дупки, но не разбрирам 
(ако е тоа така) зошто се копа, зошто се прави нова „дупка“ со 
префасадирањето (утре можеби и уривањето) на модерниз-
мот!? Ако го прекриеме целиот модернизам, тогаш по некое 
време ќе има дупка и од него. Дали тогаш ќе ја пополнуваме 
со некој помодернистички модернизам од овој што веќе го 
имаме? Самата идеја да се префасадира сè е, во најмала рака, 
идијотска, бидејќи не можете сè да префасадирате. А доколку 
нешто остане, тогаш тоа ќе биде сигурен знак за нешто друго...
 Конечно, ние не треба да го спасуваме ГТЦ, туку да го 
одбраниме. Тоа е наша етичка и професионална, а ако сакате и 
граѓанска должност и обврска: да кажеме дека не се сложува-
ме со избраниот проект и да аргументираме зошто. 

[11 јуни 2013]
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Барокот ќе го укине 
отворениот поглед на свет на 

ГТЦ

(Катерина Богоева)
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	 Бев�е	меѓу	организа�ори�е	и	говорници�е	на	�ро�ес-
�о�	 „Го	 сакам	ГТЦ!“,	 а	 во	�е�око�	и	 „го	 гушнав�е“	објек�о�	
заедно	со	дел	од	Ваши�е	колеги,	држејќи	се	за	раце	во	на�ра-
вена�а	 низа	 од	 луѓе	 од	 различни	 генерации	 меѓу	 кои	 имаше	
сликари,	скул��ори,	новинари,	архи�ек�и...	Како	ис�оричар	на	
уме�нос�а,	сме�а�е	ли	дека	вреднос�а	на	самио�	објек�	е	до-
волно	голема	ш�о	ус�еа	да	�ривлече	с�о�ици	граѓани	или	�ре-
баше	да	се	�огоди	момен�о�	за	ваков	дос�оинс�вен	и	мирен	
�ро�ес�?

 Да, сметам. Вредноста на Гратскиот трговски центар 
(ГТЦ) (сл. 57) парадоксално, но вистинито, дури во петокот 
ја покажа целата своја големина. Можеби и помалку заради 
својата теориска (архитектонска, урбанистичка или естетска) 

Сл. 57 Живко Поповски, Гратски трговски центар, 1973
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вредност: стручната јавност за нив знае од самиот почеток.1 
 Но, тоа што се случи (сл. 58) ја покажа токму неговата 
практична, употребна и, конечно, урбана вредност во најголе-
миот нејзин сјај: неговото функционирање како урбана и урба-
но осмислена структура, којашто најчесто не ја ни гледаме, за 
која понекогаш не сме ни свесни, но којашто ја живееме! Кога 
се потврди дека сите ние ќе изгубиме еден таков суптилно вт-
каен организам во нас, кој не само што живее во нашите сеќа-

 1 Разговорот е објавен во У�рински	весник на 16 јуни 2013. [http://
www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9ACB3D3257B24740911E5564D3A4763E]

Сл. 58-59 „Го сакам ГТЦ!“, 14 јуни 2013
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вања од младоста, туку којшто секојдневно е вткаен во нас, 
тогаш се побуди една психосоматска реакција (и мене лично 
ми требаше време да ја сфатам природата и коренот на мојата 
реакција) (сл. 59). А тоа е, по дефиниција, целта на секој совре-
мен проект: да се вгради во нас и со тоа да произведе еден нов 
и подобар општествен и друштвен поединец со неограничено 
отворен поглед на светот, каква што е, впрочем, и неограниче-
но отворена и формата на ГТЦ (сл. 60).

	 До	ш�о	може	да	доведе	�ланирано�о	менување	на	из-
ледо�	на	ГТЦ	во	барок?

 Токму до тоа: до укинување на тој и таков неограниче-
но отворен поглед на светот и негово затворање во зандани. 
Да не заборавиме, архитектурата денес воопшто не е во неј-
зината форма (тоа одамна заврши), туку најповеќе во нејзина-
та способност да создава нови друштвени односи и културни 
вредности. Новите односи коишто ги создаваат новите тргов-
ски центри од затворен тип (во кои не велам дека луѓето не се 
среќаваат) е, во суштина, сведена само на трговските аспекти 
на капиталот: доаѓате, разгледувате, одморате во кафуле (за-
тоа нема клупи), се одлучувате што да испазарите и се враќате 
да го купите тоа, или, пак, седнувате во кафулето откако сте 
испазариле за да здивнете од бомбардирањето со брендовите 

Сл. 60 ГТЦ како комуникација
Сл. 61 ГТЦ како место за случајни средби
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од излозите или во брендираните продавници. Помислете и 
сами: колку пати сте поминале од ГТЦ само да ја скусите па-
теката за да стигнете до местото каде што сте тргнале, а при 
тоа не сте испазариле ништо, а патем сте сретнале некој по-
знајник (сл. 61). Друштвената состојка и суштина на ваквите 
отворени концепти и можностите што ги нудат, еве, да ги пот-
врдам со една вчерашна порака на една девојка на Фејсбук: „Ви 
благодарам што го запознав [тој и тој]“.

	 Колку	и	како	влијаа�	ак�уелни�е	архи�ек�онски	и	ур-
банис�ички	�ромени	во	Ско�је	на	визуелни�е	и	на	ес�е�ски�е	
�ерце�ции	на	негово�о	кул�урно	живеење?

 Проектот „Скопје 2014“ се покажа како исклучително 
сложен феномен којшто најсериозно до сега ги соочи македон-
ските творци, но и целата култура, со еден сериозно одговорен 
тест. Настрана отсуството на широката јавна расправа и него-
вото еднострано наметнување. И тука не се работи за тоа кое 
е „за“, а кој „против“, како што несреќно или, пак, со намера се 
протолкуваа ставовите околу него. Проектот самиот од себе ја 
засегна и ја поништи неговата основна намера – центарот на 
градот да смени нешто на подобро или на повеќе: колку луѓе 
се „за“, толку се и „против“; колку што има луѓе кои доаѓаат да 
се фотографираат и да го обожуваат, исто толку луѓе веќе не 
доаѓаат во центарот. Значи не се постигнало ниту нешто по-
веќе, ниту нешто подобро. Освен една работа (што не беше/е 
намерата на проектот): тој веќе изроди еден пост-ефект – се 
појави протестна и критичка уметност и култура, нештото што 
од секогаш ѝ недостасувало на Македонија и нештото што е 
најзначајно за одржување на духот на Градот. Убеден сум дека 
проектот сѐ повеќе ќе генерира реакции – тоа го започна Прва-
та Архи Бригада, го потврди „гушкањето на ГТЦ“, а ќе продол-
жи, очекувам, со ризоматско графитирање на архитектурата и 
спомениците како стратегија на (овој пат) урбано (наспроти 
тековното центристичко и насилничко) префасадирање.

	 Кул�урно�о	 и	 уме�ничко�о	 живеење	 во	 градови�е	
�одразбира	 и	 �рос�ор	 во	 кој	 граѓани�е	можа�	 да	 ги	 изразу-
ваа�	 свои�е	 �о�реби	 како	 ав�ори	 и	 како	 конзумен�и.	 Ш�о	
мисли�е,	каде	е	Ско�је	денес	на	�оа	�оле	во	однос	на	�енденци-
и�е	во	реагионо�	и	�ошироко?
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 Во теоријата одамна веќе се заговара тезата за 
враќањето на големите наративи, особено во пишувањата на 
Квентин Скинер [Quentin Skinner], или барем нивното пре-
испитување и реактуелизирање. Нивното спроведување во 
пракса најочигледно беше со победата на Хајдер во Австрија 
или забраната за носење бурка во Франција. Цела Европа се 
соочува со барањето излез од унифицирачкиот глобализам, 
тоа е повеќе од очигледно, а ова е, според некои, еден можен 
излез. На Балканот таа теза само ја најде најплодната почва: 
почнувајќи од Грција, преку Косово и Србија, завршивајќи сѐ 
до Хрватска и Унгарија. Но, мислам дека ние отидовме преда-
леку и најдалеку – ние ја реифициравме таа идеја до крајни, 
потполно апсурдни граници. Ние не се задоволивме само со 
донесување на таквите идеолошки и, оттука, културни поли-
тики и стратегии преточени во законски рамки (како и сите 
наведени други држави) токму заради тоа што тие се лесно и 
остварливо менливи. Најмарксистички и најмодернистички ја 
спроведовме теоријата во пракса: ја материјализиравме тео-
ријата во конкретни градби олицетворени во архитектура-
та на (засега) центарот на главниот град, но не помалку и во 
скулптурата (распослана скоро во сите градови). А токму за-
ради тоа: никој да не може утре да ги смени, отстрани, префа-
садира и за да останат како траен запис за едно време и една 
идеја која постоела на овие простори.

	 Ќе	 Ве	 видиме	 ли	 �ов�орно	 како	 �ее�е	 и	 свири�е	 на	
ги�ара	(сл. 62)	во	за�очна�а�а	„борба“	за	зачувување	на	изгле-
до�	на	ГТЦ!

 Не. Утре се враќам во Струга и, како мој начин на бо-
рење, како моја борба, продолжувам на работата на мојата 
нова книга „Силувајте го Скопје! Кн. 2“.

[15 јуни 2013]
Сл. 62
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Дисензусен континуитет 
на сеќавањата
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 Проектот „Скопје 2014“ е државен по својата форма, 
националистички по својата суштина, дисконтинуитетен за-
ради својата квази-историчност и катастрофичен по своите 
културални последици.1
 И ова е само претпоставка, бидејќи никој, всушност, не 
знае што проектот „Скопје 2014“ навистина е. Во отсуство на 
какво било званично објаснување и образложување на целиот 
проект, ситуацијата е таква што толкувањето на стручњаци-
те навистина е само претпоставка врз основа на најавата (во 
форма на видео-клипот со компјутерска анимација) и досе-
гашните остварувања. Но затоа, целото општетсво е доведено 
во состојба на „исчекување на следниот чекор“ и забележител-
ниот културен шок, кој следи потоа. Како што целиот проект 
со текот на времето се забрефта, стана очигледно дека нара-
чателот премина во инспирациска и импровизациска фаза со 
додавањето на нови и уште поапсурдни елементи. Остануваат 
само нагаѓањата и претпоставките што сè е уште замислено 
или што сè уште ќе се досети во преостаните година и пол, 
крајниот рок на завршувањето на проектот.
 Градот Скопје, оттука, по втор пат во својата историја 
се соочува со тектонска урбаниситичка, архитектонска и кул-
туролошка, но исто така и општествена, идеолошка и иденти-
тетска промена.

 Во оваа смисла, примерот на Скопје ја надминува за-
дадената тема која е врзана само за спомениците и спомен-о-
бележјата, бидејќи сложеноста на овој проект дополнително 
е обременета со вклучувањето на новите архитектонски зда-

 1 Текстот е пишуван за трибината „Спротивставени сеќавања“ орга-
низирана од страна на Балканската истражувачка мрежа, а за послевоените 
изградби на споменици и одржана во Историскиот музеј на Босна и Херце-
говина, Сараево, на 27 јуни 2013. Објавен е нешто подоцна во белгратското 
списание Архи�ек�ура 2013 (јули-август): 14-9.
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нија и со рефасадирањето на антологиските објекти на маке-
донската модернистичка архитектура и со тоа анализата на 
проектот станува сè посложена, потешка и поневозможна.
 Згора на тоа, одредницата „повоена“ во македонскиот 
случај е од поинаква природа. Бидејќи во Македонија го не-
маше „југословенскиот“ тип на војна (1991-1995), на појавата 
на стихијното подигање на споменици влијаеја два настана: 
„вооружениот судир“ од 20012 и ветото од страна на Грција за 
прием на Република Македонија во НАТО на самитот во Буку-
решт 2008. Во овој временски распон и меѓу овие два настана 
се движи, а најверојатно и се создава, концепцијата и идејата 
за зацврстување на протресениот национален идентитет: со 
првиот настан заради неутралниот исход на судирот, заради 
што поголемиот дел од македонската страна потпишувањето 
на Охридскиот рамковен договор го гледа и доживува како 
„пораз“, а албанската страна како „победа“, а со вториот на-
стан заради потребата од дополнување на аргументацијата на 
легитимното, произлезено, пред сè, од историското право на 
наследство на името на државата „Македонија“, не само како 
географска одредница (што никогаш и не било спорно), туку 
и како етнички континуитет уште од времето на античкото 
Кралство Македонија, во наметнатиот, од грчка страна, спор 
околу името на државата, односно Република Македонија.
 Важно е, но и сигнификатно, да се истакне дека и „во-
оружениот судир“ од 2001 и Букурештскиот самит од 2008 се 
случуваат за време на управувањето на десно-ориентираната 
демо-христијанска политичка партија ВМРО-ДПМНЕ3.

Сложенос�а и слоеви�ос�а на 
�роек�о� „Ско�је 2014“

 Проектот „Скопје 2014“ е националистички проект 

 2 Карактерот на ова случување сè уште не е званично определен: 
дали е тоа терористички напад, граѓанска војна, воен судир, меѓуетничка 
војна, борба за човекови права на Албанците или „фингирана војна“, како што 
непосредно после тоа се претпоставуваше дека, всушност, сè тоа е однапред 
договорено.

 3 ВМРО–ДПМНЕ: Внатрешна македонска револуционерна органи-
зација – демократска партија за македонско национално единство, основана 
1990 како наследник на историското ВМРО, основана во 1893.
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спроведен вон од која било и каква било демократска распра-
ва; наметнат со силината на узурпираната, авторитарната и 
автократската моќ на управувачката политичка партија кој 
преоѓа од подрачјето (само на почетокот) на „идентитетскиот 
инженеринг“ во (тековниот) „инженеринг на свеста“, не само 
на минатото, туку и сегашноста чија што цел е иднината. Тука 
културата и уметноста, помеѓу останатите, се само инструмен-
ти со кои се спроведува оваа идеја.
 Во ова светло, проектот може да се определи како: (1) 
компеназаторен механизам на различните (фрустрирачки) по-
литички (и внатрешни и надворешни) порази (2) со ревизија 
на потеклото на еднаш веќе создадената и дефинирана нација, 
(3) впричинета со сè поголемиот унифицирачки глобализам 
(од кој се настојува да се излезе) низ (4) процесот на „антик-
визација“ и (5) миноризацијата на другите етнички ентитети 
кон (6) диктатурата на сеќавањата и неговиот (7) специфичен 
синдром.

Ком�ензација на �оли�ичкио� �ораз

 Претходницата на овој проект секако дека може да се 
лоцира во подигањето на Миленумскиот крст на врвот на пла-
нината Водно, над Скопје (сл. 63). Подигнат по завршетокот на 
„вооружениот судир“, односно, потпишувањето на Охридскиот 
рамковен договор, овој крст беше компензаторски елемент на 

Сл. 63 Јован Стефановски Жан, Милениумски крст, 2001
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чувството на „поразот“ на поголемиот дел на македонското 
население. Меѓутоа, двосмисленоста на именувањето, а што е 
уште посериозно – ориентацијата на неговото поставување, ја 
воведоа стратегијата на „полувистината“. Имено, крстот е по-
дигнат во име и по повод преминот во новиот (хронолошки) 
милиениум, кој, од друга страна, се поклопи и со прославата 
на 2 000 години на христијанството. Доколку самиот крст се 
чита како одбележување на хронолошкиот премин и ако на 
тоа се додаде дека ориентацијата на неговата поставеност е 
север-југ (со мала деклинација кон северо-исток/југо-запад) 
(сл. 64), тогаш се добива една своевидна и огромна скулпту-
ра во форма на геометриски крст. Меѓутоа, доколку крстот се 
чита како одбележување на христијанскиот јубилеј, тогаш тоа 
е христијански крст (според некои најголем во христијанска-
та екумена) и означува победа (или слава) на христијанството 
како во светот, така и во Македонија.4 Но, бидејќи христијан-
скиот крст мора да ја има ориентацијата исток-запад (а што не 
е случај со овој), тогаш тоа доведува до ситуација нехристија-
ните и атеистите (чијшто број во Македонија е значително 
голем) не само што крстот го читаат како свеовидна геоме-
триска скулптура, туку и дека самата идеја за поставувањето 
на вака ориентираниот крст не го означува него самиот како 
христијански.
 Како дојде до ова? Едноставно: со доминација и намет-
нување на политичките (не клерикалните, иако самиот клер 
разумно, со задоволство и целесообразно се сложил со идеја-
та) одлуки: христијанскиот крст мора да доминира над градот, 
а како позицијата на гратската трансверзала е скоро исток-за-
пад, тогаш направен е своевиден компромис во инклинација-
та и крстот е свртен кон север како би бил видлив од најголем 
број на точки од градот (сл. 65). Со тоа, конечната можна пора-
ка би била: ако Албанците ја „добија“ „војната“ (вооружениот 
судир), тогаш ние (христијаните) го победивме исламот. Во 
оваа смисла е компензаторската функција на Милениумскиот 
крст.

 Истата стратегија на полувистината е спроведена и 
во централниот споменик на проектот „Скопје 2014“: во ком-
плексот на фонтаната и скулптурата на Александар Македон-

 4 По подигањето на Милениумскиот крст на територијата на држава-
та во рок од една година подигнати се уште 28 крста со различна големина.



Силувајте го Скопје! Кн. 2 113

Сл. 64 Милениумски крст, ориентација
Сл. 65 Милениумски крст, поставеност во однос на градот

ски (сл. 66). Сосема кратко по поставувањето на скулптурата 
(скоро со овации пречекана од фирентинската леарница), на-
падот од грчката страна повеќекратно се зголеми и засили. 
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Тоа за оваа страна во спорот значеше потврда дека Република 
Македонија не само што има територијални претензии кон Ре-
публика Грција (што се наведува како една од причините за 
наметнатиот спор), туку дека има и културни претензии за 
преземање на грчкото културно наследство.5 На тоа реагира-

 5 За овој парадокс и историски неоснованиот сериозен грчки 
аргумент, одвишно е да се коментира и да се занимава со него, бидејќи, 
буквално, се граничи со невистина, параноја и фалсификување на историја-
та. Сосема накусо: Александар, според тогашните антички грчки сфаќања, 
бил варвар, бидејќи не бил Елин, бидејќи не припаѓал на Елините, бидејќи 
не говорел (во смисла на мајчин јазик) на јазикот на Елините, туку на коинé 
[гр. koinē (dialektos) „заеднички (јазик)“], исто како и сите други во тоа време. 
Конечно, зарем самиот Александар би пошол во поход на Атина ако и самиот 
бил Елин? За фасцинацијата на Александар од елинската култура, одвишно 
е и да се зборува, согласно учителувањето и воспитувањето од страна на 

Сл. 66 Валентина Стевановска, „Воин на коњ“, 2011/2
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ше и меѓународната заедница, па споменикот на Александар 
Македонски, додека бронѕата сè уште се не беше ни оладила, е 
преименуван во „Воинот на коњ“ (sic!).
 Во таа ситуација, бидејќи секој знае дека ликот на во-
инот е ликот на Александар; дека сцените и орнаментите на 
столбот/постаментот се типично античко македонски; дека 
групата на војници околу постаментот се Александровите 
припадници на фалангата; дека мотивот на „Сонцето од Кут-
леш/Вергина“ се појавува на секој штит (па затоа отпосле се 
вадени по неколку сончеви краци и заради тоа нивниот број 
варира од штит до штит), бидејќи тоа бил „грбот“ (заштитни-
от знак) на Александровото царство, тогаш како е можно да се 
воопшти приказот на „воинот“ со толку конкретни и поеди-
нечно специфични детаљи какви што се атрибутите на една 
светски и толку многу позната личност!?
 Како што на оваа ситуација се надоврза и парламен-
тарната опозиција (чијашто главен носител се социјал-де-
мократите) со кованицата „антиквизација“ на македонското 
општество, историја и идентитет, �роек�о� „Скопје 2014“ ста-
на случај „Скопје 2014“.

Ревизија на веќе еднаш создадена�а нација

 Овој кус вовед во парадоксот на проектот „Скопје 2014“ 
не настојува да ја прикаже неговата неопасност и да ја покаже 
неукоста на неговиот нарачател. Напротив, тоа ја покажува 
целата сериозност со која е настапено во тактизирањето со 
политичките одлуки на управувачката гарнитура. Во извесна 
смисла, една од главните теми во оваа дебата, како спомени-
ците стануваат инструмент на создавањето на нацијата, исто 
така се измолкнува во македонскиов случај во којшто: споме-
ниците стануваат инструмент не на создавањето или, поточ-
но, на утврдувањето и симболичкото потврдување, туку на ре-
визија�а на веќе еднаш создадената и потврдената нација, на 
националниот ентитет со својот етнички, јазичен, културен, 
политички и општествен идентитет и внатре самата неа (како 

Аристотел, кој, пак, како што луцидно прибележува Петер Слотердајк во една 
прилика, сепак: „не бил во состојба од својот блескав нескротлив штитеник 
да го создаде кралот-филозоф, каков бара Платон“, бидејќи „и после години 
дружење со најголемиот мислител на своето време, во Александар останала 
живата вера дека постои нешто повеќе од филозофијата“. (Sloterdajk, 2013: 29)



Небојша Вилиќ116

идентитетска, самопрепознавачка позиција) и надвор од неа 
(во меѓународната заедница).
 Во оваа смисла реакцијата на социјал-демкратите, но 
и, секако, професионалниот, културниот и интелектуалниот 
естаблишмент, е точно упатена како квалификатив на цели-
от овој проект. Значи, не е во прашање само повикувањето 
на античките корени како легитимирање или легитимација 
на идентитетот, туку оспорувањето, запоставувањето, дури 
и поништувањето на словенската состојка на ентитетот на 
македонскиот народ кој, можеби и доктринарно, е препознат 
и потврден во севкупната наука (особено во лингвистиката) 
како носечка и темелна определба на македонскиот иденти-
тет, нешто со што македонската наука (а и не само таа) се за-
нимава изминативе педесетина година, во периодот од 1945 
па наваму. Радикално поставено, позната е праксата на сите 
владетели или на новосоздадените ентитети коренот на ле-
титимитетот и легитимацијата да се бараат што е можно по-
далеку или подлабоко во времето.6 Меѓутоа, во оваа прилика, 
придавањето на толкаво, скоро максималистичко значење на 
античката компонента произведе, од една страна, национална 
еуфорија (во смисла на конечното препознавање на денеш-
ниот Македонец во ликот на толку големиот и неоспорен лик 
од историјата – Александар Македонски, кој (како парадокс) 
самиот се именувал како Александар Велики (!?) и се доживу-
вал како филхелен)) и, од друга страна, потполно растурање 
и разнебитување на авторитетот и легитимитетот на наука-
та и на научниците. Без разлика на тоа што секој идентитет е, 
пред сè, конструкт (што не е спорно), тоа што е нова ситуација 
е тоа што со овој чин идентитетот се одредува не преку или со 
научната, туку со идеолошката доктрина по пат на потполна 
узурпација на позицијата на одлучување и моќ вон од какви 
било демократски, а камоли научни расправи.
 Владиниот одговор на оваа реакција беше дека тоа не 
е точно и дека во проектот е планирано (а до сега и изведено) 
да се постават споменици на важни и историски личности од 
целата македонска историја. Така се поставени десетина спо-

 6 Дури и самиот Александар повлекол линија сè до митскиот јунак 
Херакле за да ја потврди својата поврзаност со родословот на Хераклидите 
(„потомците“ на Херакле) и како свој заштитен знак (најчесто на кованици-
те) ја зема кожата на Немејскиот лав кого го убил Херакле, со цел да обезбеди 
владетелски легитимитет, во смисла дека не е владетел како „дрво без 
корен“.
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меници на самиот плоштад, сите околу средишната фонтана 
„Воинот на коњ“; преку Камен мост, на плоштадот „Карпошово 
востание“ поставен е комплекс на фонтани со скулптурите на 
Филип II (таткото на Александар) (сл. 67) и Олимпија (мајка-
та на Александар) (сл. 68) и уште неколку други; а десетина 
скулптури се поставени и во премалиот за оваа намена парк 
именуван од порано како „Парк на жената борец“ (мислен и 
посветен на жените-борци од Народно ослободителната војна 
1941-45). Така излезе дека, што, всушност, е и точно, од антич-
ките личности постојат само четири скулптури (доколку онаа 
на Јустинијан се вброи во доцната антика): оние на „коњани-
кот“, на Филип II, на Олимпија и на Јустинијан. Меѓутоа, а што 
се допира и до суштината на стратегијата на полувистините, 
никој од оние на страната на овој проект (поддржувачите) до-
сега не објаснил зошто двете средишни, најголеми и најком-
плексно проектирани и организирани фонтани (идентични 
според концепицијата: скулптура на кружна плоча поставена 

Сл. 67 Валентина Стевановска, „Филип II“, 2011/2
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на висок, со релјеф украсен столб којшто е поставен во фонта-
на) се посветени токму на Воинот на коњ (alias Александар) и 
на неговиот татко Филип II, а не, на пример, на Илинденците 
Гоце Делчев и Никола Карев (и самите членови на т.н. исто-
риско ВМРО) или на Блаже Конески (чија скулптура поставена 
пред оградата (sic!) покрај влезот на Македонската академија 
на науките и уметностите) (сл. 69), авторот на стандардиза-
цијата на македонскиот (словенски) литературен јазик и пра-
вопис?

С�ро�ивс�авување на 
де�оли�изирачкио� глобализам

 Сè почестата појава на националистичките стратегии 
не е феномен само на македонското општество, ниту на Балка-
нот. Во теоријата веќе подолг период се расправа за враќањето 
на големите наративи, меѓу кои и оној за национот. Во потрага 
по посилно упориште во потрага се нови извори за зачувување 
и јакнење на напуштената парадигматичност на овие големи 
наративи. Во тоа преиспитување и барање на можности за 
спротивставување на унифицирачкиот глобализам се пока-
жува дека враќањето кон поцврстите потпори врз големите 
наративи (национ, национален идентитет, традиција, корени, 

Сл. 68 Валентина Стевановска, „Олимпија“, 2011/2
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религија) е еден од можните излези. Спроведувањето во прак-
са на ваквите теориски позиции најочигледно е покажано со 
Хајдеровата победа во Австрија или забраната на носењето на 
бурки во Франција. Цела Европа е во барање на излез од оваа 
ситуација на индиферентниот глобализам. На Балканот оваа 
теза само наоѓа најплодна почва: поаѓајќи од Грција (безраз-
ложниот спор со Македонија околу името), еуфоријата околу 
„новороденчето“ Косово, преку Србија на Слободан Милоше-
виќ и Хрватска на Фрањо Туѓман, а завршувајќи во Унгарија 
на Виктор Орбан. Националната гордост; јакнењето и сепри-
сутноста на клерот (било на христијанскиот, било на мусли-
манскиот); етничкиот идентитет (било како афирмација на 
сопствениот, било како негација на сожителниот или сопосто-
ечкиот); идеите за „големите“ држави, особено како реставра-
ција на минатите и историски изминати кралства или царства 
(Голема Албанија, Голема Србија, Голема Бугарија) или исто-
риско-националистичкото додворување на дијаспората се, 

Сл. 69 Томе Серафимовски, „Блаже Конески“, 2009
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всушност, парадоксални враќања во време (какво што е сегаш-
ново) во кое интересот сè повеќе се упатува или свртува кон 
Универзалната декларација на човековите права, заштитата и 
сочувувањето на планетата, правичната распределба на свет-
ските пари и богатства и сличните поургентни теми.
 Сметам, меѓутоа, дека во случајот со Македонија сè 
тоа отиде предалеку, дури и најдалеку: ние ги реифициравме 
(постваривме) тие идеи до крајните можни и, да повторам, 
апсурдни граници. Македонската политичка „елита“ (како 
што самите себеси се нарекуваат) не се задоволи само со доне-
сувањето на таквите идеолошки (во случајов, конзервативни) 
и, оттука, културни политики и стратегии преточени во закон-
ски нормативи (како и сите други). Таа отиде и чекор поната-
му: таа овие и вакви политики и стратегии ги материјализира-
ше и (буквално) бетонизираше.
 Идејата за реификацијата, оттаму, на новиот концепт 
на националната свест отиде понатаму од подигнувањето на 
спомениците. Отиде понатаму дури и од какво било рационал-
но и логичко објаснување со доаѓањето до крајните граници 
на здравиот разум, дури и отаде апсурдот и бизарноста.7 „Из-
должувањето“ на националниот идентитет сè до епохата на 
елинизмот (4 век п.н.е.) (во и со овој проект преименуван во 
„македонизам“) е инженеринг на втемелувањето на новата 
„национална свест“ која мора да биде и бетонирана (без на-
водници, бидејќи вистински се работи за бетонирање како 
градежничка постапка во и со новите објекти) токму заради 
тоа што проектот, во својот најсложен дел, дури и нешто по-
веќе се отелотворува во архитектурата. Најмарксистички и 
најмодернистички (без разлика на декларативно искажаната 
омраза кон нив) „теоријата е спроведена во пракса“ и тоа со 
материјализација на теоријата во конкретни објекти олице-
творени во архитектурата на ретро и псевдо (лажни) архитек-
тонски правци во (засега само) главниот град, но не помалку 
и во скулптурата (распространета во скоро секој град во Ма-
кедонија).

 7 Каков што е примерот со поставувањето на каруселот во самиот 
центар на градот и т.н. „туристичка стража“ покрај секој споменик, односно, 
парови облечени во облека (костими) од соодветниот период на кој спомени-
кот се однесува, како на пример девојки во антички хитони покрај фонтаната 
со приказот на Олимпија, попови (свештеници) (sic!) покрај скулптурите на 
Св. Кирил и Методиј и Св. Климент и Наум или пиратските галии во самата 
река Вардар (чијшто водостој во лето е едвај половина метар).
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 Единствен разумен одговор на прашањето за стихиј-
носта на архитектонското преобликување е чистиот израз 
на практичното: додека законите, политиките и стратегиите 
можат да се сменат во еден миг на или преку изборите (со до-
аѓањето на други политичко-идеолошко-партиски структури 
во иднина), додека скулптурите, во некој даден момент, можат 
да се дислоцираат, новите архитектонски зданија не можат. 
Во оваа смисла е употребен терминот „бетонирање“: архитек-
турата е најтрајното материјализирање на една (која било) 
идеја.
 И во тоа ќе биде најголемиот проблем и нерешливост 
на состојбата на идните обиди за  деконструкција на оваа стра-
тегија и за „поправка“ на последиците упричинети од неа.

„Ан�иквизација�а“ и денешни�е Грци

 Нема ништо грчко во проектот „Скопје 2014“, но има 
„нешто скапано во државата“ македонска. Во основа, проек-
тот „Скопје 2014“ не е анти-грчки (без разлика колку тоа би 
звучело парадоксално). Или нема, барем што се однесува до 
суштинските карактеристики и на архитектурата и на архи-
тектонските фасадни елементи. Особено нема во нивните кон-
цепциски слоеви. Наследството на Александар Македонски не 
е исклучиво грчко или е грчко толку колку што е и сечие на 
Балканот, во Европа и на Блискиот исток. Со тоа, неговиот спо-
меник во центарот на градот и преименувањaтa на авто-патот, 
Гратскиот стадион („Арена (sic!) ’Филип II‘“) и на еден значаен 
и голем булевар, во основа, не задира во грчката историја. Или 
задира барем онолку колку и во македонската.
 Што се однесува на архитектурата со која терминот 
„антиквизација“ е исто така врзан, тука нештата се и малку 
поинакви и малку посложени. Имено, во сите новопроектира-
ни и подигнати објекти нема ама баш ништо од грчките ан-
тички архитектонски редови. Пред сè, се работи за употреба 
на римските архитектонски концепции, но и за употребата на 
неколку архитектонски типови на објекти. Еве само неколку 
примери:  
 – доминантните и масивни столбови на зградата на 
Археолошкиот музеј, Архивот на Македонија и Уставниот суд 
(како еден објект за сите три установи) како постамент имаат 
римска ара (жртвеник), односно, тие не се ниту непосредно по-
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Сл. 70 Слободан Живковски, Арехолошки музеј, Архив на Македонија и 
 Уставен суд, 2011
Сл. 71 Зградите на Јавното обвинителство и Министерството за 
 надворешни работи

Сл. 72 Валентина Стевановска, Павилјон, 2011
Сл. 73 Трајановиот славостолб, Рим, 113 г.н.е.

ставени на стилобатот (како во дорскиот архитектонски ред) 
ниту посредно преку базата (основата) (како јонскиот, дури и 
коринтскиот архитектонски ред) (за волја на вистината, стол-
бовите се од јонскиот ред и, за несреќа, поставени се на ара) 
(сл. 7o); античкиот грчки архитект тоа не би го решил така;
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 – кружната основа на Павилјонот (киоскот) на запад-
ната страна на плоштадот „Македонија“ (сл. 72) или зградата 
во форма на ротонда на Државното јавно обвинителство на 
левиот брег на Вардар (сл. 71), воопшто не била (како и лакот) 
употребувана во античката грчка архитектура;
 – столбовите во фонтаните на „Воинот на коњ“ и на 
„Филип II“ своето потекло го влечат од римските славостолбо-
ви (како што е примерот со Трајановиот столб во Рим) (сл. 73), 
а додека подигањето на славолакот (погрешно разбран како 
„триумфална капија“ и затоа именувана како „Порта8 Македо-
нија“) (сл. 74) е радикално чиста есенција на римската цари-
стичка логика на уметноста и архитектурата на тоа доба.
 Над тоа, аргументацијата на грчката страна побиена 
е и со нарачаните (препорачаните) обликовни стилови на но-
вите објекти во конкурсите. Владата изричито нагласува дека 
конкурсните проекти треба да бидат во стилот на барокот и 
неокласицизмот, дури и романтизмот (и повторно – sic!), или 

 8 Како е можно овој архитектонски/градежен елемент да биде 
именуван како „порта“ кога нема ѕид во чијшто отвор таа ќе обезбедува 
премин!? Или, од кога портите се подигаат без ѕидови, односно, од кога 
портите стојат независно од ѕидното платно!?

Сл. 74 Валентина Стевановска, Порта Македонија, 2011
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барем тие конкурсни проекти ќе имаат предност. Но, повтор-
но, како стратегија на полувистината, ни избраните проекти 
не се чисто барокни ниту неокласицистички, туку се повеќе 
некој еклектички амалгам од стилски појави во историјата на 
архитектурата. Колку што е неокласицизмот поунифициран 
во европската архитектура, толку тоа не може да се каже и за 
барокот. Големи се разликите меѓу италијанскиот, шпанскиот, 
францускиот или баварскиот барок, на пример. Да не збору-
ваме и за разликите помеѓу преработениот барок од доцниот 
18 и 19 век на Балканот со украинска и левантска провениен-
ција. Образложувањето на званичниците зошто токму овие 
стилови е дека тие недостасуваат во скопското архитектонско 
наследство и дека со овие градби тој недостаток ќе биде по-
полнет и дека со тоа Македонија ќе се приближи до Европа (и 
ќе се оддалечи од Ориентот, претпоставувам)! Тоа ќе се слу-
чи со создавањето на специфичниот македонски прилог кон 
историјата на европската култура со создавањето на новата 
архитектонска концепција именувана како – „архитектонски 
македонизам“.
 Меѓутоа, имајќи ги предвид сите овие три стила или, 
поточно, сите овие три идеолошки матрици се излегува од чи-
сто уметничките или културните подрачја и длабоко се задира 
во нешто друго – во заслепувањето на авторитативната моќ 
на узурпираното „владеење“ со државата. Оваа претпостав-
ка се темели токму врз изборот на овие архитектонски „пре-
пораки“ во објавените конкурси. Имено, не е случајно што е 
избрана царистичката логика на уметноста и архитектурата 
на римската антика: скулптурата и архитектурата мораат да 
ја прикажуваат (или пропагандно да ја наметнуваат) во гло-
рифицирачки манир Pax Romana чија заслуга се припишува 
исклучиво на моќта и авторитетот на римските цареви (а не 
на демосот, на пример, како што би било во античка (и демо-
кратска) Грција од 5 в.пне.). Не е случајно ни тоа што е избран 
токму францускиот барок, а не италијанскиот, на пример, (кој 
е врзан за реформацијата и контрареформацијата на црквата): 
од целиот француски барок најдоминантен во скопскиот про-
ект е токму оној од Версајскиот дворец (сл. 75), односно, врвот 
на славата и моќта на Луј XIV, самонаречениот „Крал-сонце“. 
Неокласицизмот, пак, од своја страна е токму оној олицетво-
рен во нарачката и подигањето на Славолакот на Sвездата во 
Париз [Arc de Triomphe de l’Étoile] (сл. 76) којшто треба да ја 
слави Француската револуција, но и воените победи на Напо-
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леон Бонапарта. 
 „Портата Македонија“ е пандан токму на Наполеоно-
вата иако по форма е најблиска на Титусовиот славолак во 
Рим (на кој, која случајност, е прикажано пљачкосувањето на 
Ерусалим во 70 г.н.е.) (сл. 77), бидејќи е подигната, според зва-
ничната изјава на Премиерот на Република Македонија Нико-
ла Груевски, по повод дваесетгодишнината од независноста на 
Републиката.9 Значи, во основа но и во суштина, во сите три 
случаи се работи за примери коишто го глорифицираат цариз-
мот и самиот цар како средишна и најмоќна институција на 
централизираното општествено уредување!10

 И токму на ова место се случува најголемиот апсурд: 
со проектот „Скопје 2014“, конечно освоената демократија се 
аргументира со употреби на примери, кои реферираат на лич-
ности (поаѓајќи од самиот Александар, кој ја урива демокра-

 9 Во смисла на забелешката 8: од кога тоа се подига �ор�а „по 
повод... (на што било)“!?

 10 Дополнително прашање: ако навистина намерата била да се 
пополнат празните места на скопската архитектонска историја, зошто тогаш, 
на пример, не се употребени и романиката (со својата концепција на хоризон-
талата како „тврдина“) или готиката (со своето славење на Бога со верти-
калата; односно, зошто тогаш не би била обновена и Католичката црква на 
улицата „Македонија“, во која одела и Мајка Тереза, толку славената деновиве 
Скопјанка Гонџа Бојаџиу, со албанско потекло, на кое место е денес подигната 
нејзината Спомен куќа (сл. 20))?

Сл. 75 Версајкиот дворец, Париз, 1664-1710
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тијата на слободните грчки градови со нивното освојување 
и го враќа апсолутизмот и централизмот во владењеето со 
нив, преку римските цареви и француските кралеви, сè до На-
полеон, кој ја узурпира Француската буржујска револуција и 

Сл. 76 Жан Шалгрен, Славолакот на Sвездата, Париз, 1806

Сл. 77 Титусиовиот славолак, Рим, 82 г.н.е.
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самиот се прогласува за цар) и примери за најавторитарните 
и најавтократските, а со тоа најцентрализираните општестве-
но-економски формации во историјата на Европа!

 По тој повод логично се поставува прашањето: дали 
Владата и нејзиниот прв министер се поистоветуваат до таа 
мерка со овие концепти?; дали зад овој проект воопшто стои 
само настојувањето за ревизија на досегашниот национален 
идентитет? или е тоа само поединечен психипатолошки став 
на првиот министер?

Миноризација или ге�оизација на 
албанскио� и на други�е ен�и�е�и?

 Првиот пробен балон за овој нов концепт е пуштен со 
објавата дека на плоштадот „Македонија“ во Скопје ќе биде по-
дигната (или, поточно, обновена) црквата на Св. Константин и 
Елена, срушена во земјотресот од 1963 (сл. 22 и 23).
 Први на оваа одлука на Владата (која, патем, е доне-
сена на една од нејзините седници под точка „Разно“) реаги-
раа студентите на Архитектоснкиот факултет собрани околу 
т.н. Прва Архи Бригада и кои на 28 март 2009 организираа 
мирен протест под симболичното име „Прво архитектонско 
востание“ (сл. 78). Целта на протестот беше неменувањето на 
јадрото на центарот и плоштадот.11 Буквално преку ноќ орга-
низиран е контра-протест на христијански верници во знак на 
подршка на иницијативата за изградба на црквата. Искажано-
то и покажаното насилство и бруталност на христијаните над 
мирољубивите студенти е преседан во македонската историја 
(сл. 79). Епилогот на ова „востание“ беа десетина поднесени 
прекршочни и кривични пријави спрема студентите кои фи-
зички беа нападнати и сè под пасивната присмотра на припад-
ниците на полициските сили.12

 11 Особено иритирачко беше донесувањето на одлуката за поди-
гањето на црквата: на седницата на Владата овој предлог е даден од страна 
на Премиерот под точката „Разно“.

 12 Ова, всушност, беше првиот тест, првата проба на новата концеп-
ција на „јавниот дијалог“ на отворено: организирање на контра-протести. 
Феноменот на котра-протести го достигна врвот на својата апсурдност, 
кога членови и симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ оргазираа контра-протест на 
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Сл. 78 „Прво архитектонско востание“, Прва Архи Бригада, 28 март 2009

Сл. 79 Нападот врз студентите од страна на христијанските верници на 
 плоштадот
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 Но тоа што од овој протест се разви и што е поважно 
и од самиот судир помеѓу христијаните и студентите, е наја-
вата на нов протест, непосредно после овие настани. Поточно, 
во организација на група муслимани (кои во огромен дел се 
етнички Албанци) беше псотавено уште едно реципроцитет-
но барање: да се обнови срушената Бурмали џамија на истиот 
плоштад, лево од Камен мост, срушена од страна на админи-
страторите на Кралството Југославија заради урбанизација-
та на десната страна на реката Вардар (сл. 80). Така дојде до 
една безизлезна ситуација која беше следната: вие (Македон-
ци и христијани) обновувате црква срушена во социјализмот, 
ние (Албанците и муслиманите) обновуваме џамија срушена 
во кралството – и обата објекта на нашиот заеднички и де-
мократски плоштад. Иако Владата веднаш го продаде (sic!) 
земјиштето на Македонската православна црква (бидејќи, со 
фактот дека според Уставот црквата е одделена од државата, 
Владата не би смеела да гради црква) за багателна цена (се 
работи за површина на источниот раб на плоштадот) за таа, 
МПЦ, да ја подигне црквата (никогаш не се дозна дали МПЦ 
некогаш и го платила земјиштето), целата идеја и план за из-
градба на црквата се повлече и плоштадот остана и без црква, 
но и без џамија.13

 Албанскиот пандан на главниот скопски плоштад е 
одлуката, на левата страна на Вардар, да се проектира и да се 
подигне нов плоштад (што е и сторено). Ако главниот скопски 
плоштад е именуван како Плоштад „Македонија“, тогаш овој 
нов плоштад (поранешен паркинг простор) е именуван како 
Плоштад „Скендербег“ (сл. 81), на којшто од пред неколку го-
дини е веќе подигнат споменик на Скендербег на коњ.
 Со цел да добијат простор за спроведување на проек-
тот „Скопје 2014“, коалициските партнери во Владата и нивни-
те званичници (и македонски и албански) со тоа го делат гра-
дот на два дела не само со реката (што, своевидно, од секогаш 

протестот на опозицијата!? Меѓутоа, за волја на вистината, тоа стана важен 
и делотворен инструмент во понатамошната примена на стратегијата на 
полувистината на владеачката партија.

 13 Црквата сепак, во овој момент, се подига на нова локација: на сре-
дината на главната улица „Македонија“, која води од Плоштадот „Македонија“ 
до Старата железничка станица, односно, денешниот Музеј на Град Скопје. 
За подигањето на џамија, дури и дислоцирана, засега званично ништо не се 
зборува.
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и било), туку сега и со свои два засебни национални плоштада. 
За да се покаже „кој е кој“, во целиот проект „Скопје 2014“ и на 
самиот Плоштад „Македонија“ нема ниту една личност од ал-
банската историја.14

 

 14 Во духот на стратегијата на полувистината, на Мостот на уметно-
ста, од вкупно 21 скулптура во природна големина, поставени се скулптури 
на само тројца албански писатели.

Сл. 80 Бурмали џамија, 1495

Сл. 81 Плоштад „Скендербег“, Скопје
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Уредување�о на и у�равување�о со сеќавања�а 
или дик�а�ура со сеќавања�а

 Конечно и за темата: спротивставени сеќавања. Токму 
во поглед на „сеќавањата“ овој проект е потполно схизофрен.
 Во овој проект се поаѓа од идејата за обнова на сеќа-
вањата и изградба според сеќавањата на предзмејотресно 
Скопје.15 Потоа, оваа идеја се дополнува со намерата Скопје да 
се преобрати во типичен европски град со поседувањето на 
сите архитектонски и историски слоеви во центарот на гра-
дот, посебно со подигањето на црква во центарот.16 За на крај 
сè тоа да заврши со карневализација (или „циркусијада“) на 
целиот проект со поставувањето на галии во реката со вода до 
колена, со каруселот пред ултрамодерната зграда со стаклена 
фасада на кејот, поставувањето на т.н. „туристичка стража“ по-
крај секој споменик, и, со врвот на лудилото – Панорамското 
тркало преку реката Вардар (сл. 82-85). 
 Меѓутоа, токму феноменот на „туристичката стража“ 
е најмаркантен показател за тоа кој е носител на вистината и 
кој управува со вистината во процесот на опстанокот, обнова-
та и создавањето на сеќавањата. Имено, „стражарите“, поста-
вени пред секој споменик, на љубопитните посетители можат 
да им раскажат нешто повеќе за личноста пред чија скулптура 
стојат. Но, добро: тоа, до некаде ја заокружува идејата за „от-
ворената книга на историјата“ на улица. Но, нему, на овој „до-
објаснувачки“ феномен, му се приклучува и најновата музејска 

 15 И тоа: со архитектурата (со мега-проектот и градителскиот 
потфат во една од најсиромашните европски земји); со увозот на кинеските 
двокатни автобуси за Јавното сообраќајно претпријатие (кои „лазат“ по гра-
дот наспроти булеварската инфраструктура, како „брза“ сообраќајница); со 
подигањето на Гратската плажа во епицентарот на градот (на која никој не се 
капе заради загаденоста на водата) и слично на тоа.

 16 Ова беше едно од основните образложенија зошто треба да се 
подигне црква на плоштадот. Премиерот објасни дека во центарот на секој 
европски град има барем една црква и затоа и ние мораме да ја имаме до-
колку се сметаме за Европа. Тоа што оваа „приказна“ е свртена наопаку, нему 
ништо не му значи, односно, дека европските градови низ времето, особено 
во периодот на готиката (12-14, па сè до 16 век), се формирани околу црквите, 
а не обратно, како што тој разбрал.
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пракса на дадената (наметнатата) вистина која се спроведува 
во новата сложена музејска концепција на Музејскиот ком-
плекс „Музеј на македонската борба, Музеј на ВМРО и Музеј на 
жртвите на комунизмот“: (1) посетата на комплексот (а тоа е 
една зграда) е можна само групно, односно, не може сам да се 
оди од оддел до оддел и самостојно да се бара вистината; и (2) 
информации за прикажаните настани и личности дава само 
водичот на групата, кој, патем, не смее да одговара на какво 
било дополнително прашање доколку некој е заинтересиран 
да дознае нешто повеќе за таа дадена вистина. Со други збо-
рови, на посетителот му е дозволено само пасивно „спроведу-
вање“ низ наративот на една и единствена идеолошка опција 

Сл. 82 Галиите во реката Вардар
Сл. 83 Карусел на кејот „13 Ноември“

Сл. 84 Туристичката стража пред споменикот на Св. Кирил и Методиј
Сл. 85 Панорамското тркало на реката Вардар
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манифестирана или реификувана во поставката на музејскиот 
комплекс (сл. 86). Затоа, не е далеку заклучокот за диригира-
ната индоктринација на и со историјата, а со самото тоа и на 
сеќавањата.
 Конечно, која е новата стратиграфија на сеќавања-
та на овие нови потфати со проектот „Скопје 2014“? Накусо: 
враќањето на сеќавањата на старите скопјани (кои ги има сè 
помалку заради природниот процес на стареење), одземањето 
на сеќавањата на генерациите растени во социјализмот (кои 
ги има најповеќе) и создавањето на нови сеќавања кај генера-
циите од тековниов период, периодот на транзицијата (која е 
најмалубројна, бидејќи нејзиното иселување од земјава е ма-
совно).

Синдромо� на �ос�-сеќавање�о

 Едно можно теориско толкување на ваквата страте-
гија и намера за уредувањето на и управувањето со сеќавањата 
може да се најде во теоријата на пост-сеќавањето. Оваа теорија 
е можеби, барем засега, најфункционална во обидот на целиот 
овој хаотичен проект да му се даде барем некаква смисла. 
 Пост-сеќавањето е сеќавање на втората генерација на 
субјектите на сеќавањето кои за настанот знаат врз основа на 
сеќавањето на првата генерација, таа која и ги трпела наста-
ните. Своевидно и според Маријане Хирш (Hirsch, 2008), тео-

Сл. 86 Внатрешноста на Музејскиот комплекс „Музеј на македонската 
 борба, Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунизмот“
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ријата на пост-сеќавањето е теорија на сеќавањето од втора 
рака, односно, теорија не само на реконструкција, туку, и пред 
сè, и на нова конструкција на сеќавањето. На пример: што 
некој роден во 1963 знае за скопскиот земјотрес од 1963? Ги 
знае само сеќавањата на преживеаните, било преку нивните 
вербални изкази, било преку фотографиите или документар-
ните филмови, бележењата на исповедите во книгите итн. Но, 
сликата која овој субјект на втората или следната генерација 
ја прави или на што се „сеќава“ е сосема нова структура на не-
говото сеќавање, таа е само нов конструкт на преработените 
документи од настанот.
 Колкава е моќта на спроведувањето на оваа теорија во 
праксата на идеологизирањето на општеството е најочиглено 
во еден друг сегмент на проектот „Скопје 2014“, а тоа е префа-
садирањето на објектите на модернистичката архитектура во 
градот. Започнато е бришењето на цел еден комплексен пери-
од со уште покомплексна идеолошка матрица од периодот од 
1950те па наваму (сл. 87). Клучните објекти на македонскиот 
архитектонски модернизам за кои македонските архитекти ја 
добивале и сојузна Борбина награда за архитектура во перио-

Сл. 87 Почетокот на префасадирањето на Скопје: објект „Пелистер“, 2012



Силувајте го Скопје! Кн. 2 135

дот на СФРЈ; објекти кои го поставувале македонското опште-
ство во рангот на југословенските и меѓународните паралели; 
објекти коишто го изнесоа македонското општество вон од 
неговите тесни граници – се уништуваат, не со негрижа (па 
самите да пропаднат), туку со најбезобразно префасадирање 
пред очите на сè уште живите автори на тие објекти, заобико-
лувајќи ги дури и косултациите со нив! (Сл. 88) И никој досега 
не објаснил зошто тоа се прави!17 

 17 Објаснувањата на званичниците дека: протекуваат покривите, 
не заптиваат прозорците, дека инсталацијата е застарена и сл. се, безмалку, 
малоумни.

Сл. 88 Проектот на Петар Муличковски (горе) и префасадирањето според 
 проектот на Жарко Чаушевски (долу лево) и отстапките од него
 во конечниот изглед (долу десно)
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 Резултат на таквиот однос е протестот организиран на 
14 јуни 2013 од страна на Асоцијацијата на архитекти на Маке-
донија и поголема група помлади архитекти и активисти про-
тив префасадирањето на заштитниот знак на градот за да се 
сочува изворниот изглед на Гратскиот трговски центар на ар-
хитектот Живко Поповски (сл. 89 и 90), ремек-делото на маке-
донската не само архитектура, туку и урбанизам, како модер-
нистичко наследство (заради слоевитоста на самиот објект 
која го надминува вообичаеното архитектонско поимање на 
еден објект сведен само на неговата форма).
 На протестот се собраа, според некои пресметки, по-
веќе од 1 500 граѓани на Скопје (сл. 58).18 Зад протестот не 

 18 Во оваа смисла, важно е да се напомене дека протестот против 
префасадирањето на зградата на Владата (поранешната зграда на Цен-
тралниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија) (сл. 88) беше 
значително помал според обемот и бројот, без разлика што и тој објект, исто 
така, претставува реперна точка на севкупната историја на македонската 
архитектура. Тоа се толкува со тоа што тој објект отпочетокот бил „затворен“, 
согласно неговата тогашна, а ништо помалку ни денешна функција. Тој не 

Сл. 89 Живко Поповски, Гратски трговски центар, 1973
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застана ниту една политичка партија, или барем јавно не се 
огласи. Протестот доби толкава (за македонските протестни 
услови и традиции – огромна) подршка заради тоа што овој 
објект е животно вткаен во секој жител и посетител на Скопје. 
Тој се однесуваше и сè уште се однесува токму на структурата, 
значењето и важноста на сеќавањето на секој, бидејќи Грат-
скиот трговски центар е дел на сечие сеќавање коешто ја над-
вишува дури и лојалноста на својата политичка партија.
 Токму овој последен пример, примерот со префасади-
рањето на Гратскиот трговски центар, е суштински во обидот 
да се објасни и протолкува синдромот на спротивставувањето 
на сеќавањата. Во овој случај се спротивставуваат два типа на 
сеќавања: првиот е оној кој тежнее кон универзалниот, меѓу-
народниот, отворениот и безвременскиот светоглед, додека 
вториот настојува, со силината на наметнувањето да создаде 

беше дел од урбаното живеење како што е случајот со Гратскиот трговски 
центар, чијашто и основна намена и намера била да се проектира, низ архи-
тектурата, нова плаформа на урбаното социјално живеење на неговото доба.

Сл. 90 Жарко Чаушевски и Филип Богатинов, конкурсен проект за новaтa  
 фасада на ГТЦ, 2013
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сеќавање за националистичкиот, локалниот, затворениот, а со 
самото тоа и самодоволен светоглед. Потполната отвореност 
на „стариот“ Гратски трговски центар која создава комуника-
тивност на субјектот на сегашнината со иднината (сл. 91) ќе 
биде заменета со „барокната“ затвореност на стутканиот и са-
модоволен, локално фрустриран субјект во судир на денешни-
ната со минатото.

 Заради тоа оваа игра меѓу спротивставените и спро-
тивставувачките сеќавања, оваа игра на полувистини помеѓу 
тековното нерегулирано создавање на новите сеќавања и ре-
гулираното бришење на старите сеќавања е игра во која се 
создаваат субјекти кои схизофрено и ризоматски ќе лутаат 
помеѓу инструментализираното минато, идеолошки полити-
зираното (и партизирано) сегашно и безидејното идно, а во 
исчекување да се стане Европеец поголем и од самиот (запад-
ноевропски) Европеец.

Сл. 91 Од „гушкањето“ на ГТЦ

[26 јуни 2013]
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Скулптури кои се движат

(Васко Маглешов)
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	 При	�ос�авување�о	на	скул��ури�е	не	беа	консул�и-
рани	 урбанис�и,	 како	 ни	 �ри	 нивна�а	 дислокација.	 Се	 добива	
в�еча�ок	дека	дел	од	нив	с�ануваа�	�одвижни.	Кој,	всушнос�,	
�реба	да	одлучува	каде	да	бида�	дислоцирани	скул��ури�е?

 Земајќи го целиот овој проект, кој од страна на Мини-
стерството за култура беше именуван како „Скопје – светски 
град на скулптурата“ (со најавени 50 скулптури во урбаниот 
јавен отворен простор во најтесното централно гратско под-
рачје) уште од самиот почеток на неговото остварување се 
појавија некои нелогичности, импровизации, недоследности, 
фриволности, избрзаности, недоречености…1 Заради тоа, дис-
локацииите за кои прашувате се логично продолжување (би 
рекол дури и последица) на ваквиот набрзина составен и не 
логичен проект. Проектот, во неговата основа, се изгуби во 
сопствената преамбизиозност и локалност, а особено со актуе-
лизирањето на следниот проект на Министерството, проектот 
„Скопје 2014“, кој не само што го поклопи, туку и го погреба. 
Оттука, прашањето за тоа кој одлучува каде ќе бидат дисло-
цирани скулптурите сметам дека нема своја референтна точ-
ка, бидејќи очигледно или никој не одлучува или одлучува кој 
стигне и како му се посака и како му се наложи од претпоста-
вениот. Тоа го потврдува фактот којшто и Вие го забележувате, 
а тоа е стихијноста на и во изведувањето на целиот проект. 
 Гледано од овој агол, од аголот на стихијноста, се осоз-
нава дека ниту Комисијата (која и да била), ниту, пак, Мини-
стерството за култура немале сериозно изготвен план за цели-
от проект, особено во однос на последователните проекти на 
Владата. Или, пак, доколку и го имало, тогаш, новопројавените 

 1 Истражувачката сторија „Подвижни скулптури“ е напишана во 
рамките на проектот „Поддршка на независни медиуми во Република Маке-
донија“ и емитувана на „24 Вести“ и објавена на 30 ноември 2014. [https://
www.youtube.com/watch?v=0apKQThz1-Y]
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интереси ги промениле првичните намери и цели. Имено, при-
мерот со дислокацијата на скулптурата „Риба“ на Грозданка 
Каникова (сл. 92)2 заради изградба на градежен објект упату-
ва на три можности:
 1. или градежниот објект не бил во план во периодот 
кога се подготвувал проектот за скулптурите;

 2 Сите три скулптури на Каникова, поставени на најфреквентните 
места во центарот на градот подоцна се дислоцирани на други места.

Сл. 92 Грозданка Каникова, „Риба“, 2012; првобитната местоположба 
 и новата местоположба во Гратскиот парк
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 2. или кон проектот се пристапило како нешто што е 
едноставно и лесно менливо (дислокативно) и минливо;
 3. или, во крајна и најсериозна инстанца, проектот бил 
потчинет, тргнaт настрана како неважен, второстепен заради 
новопројавениот интерес за вметнување на еден нов елемент 
во проектот „Скопје 2014“ (административната зграда на ме-
стото на коешто беше поставена скулптурата).
 Во извесна смисла, значи, се работи за судир на два 
проекти кои сакаат да зафатат во еден ист простор, при што 
потиснувањето на проектот за скулптурите ја одразува аро-
ганцијата на урбаната мафија во спрега со интересите на 
државниот врв во проектот „Скопје 2014“, односно тоа го ис-
цртува отсуството на чувствителност за огромната важност 
(зборувајќи општо) на малите празни места во урбаниот про-
стор, места кои, во основа, функционираат како мали оази за 
разбивање на монотонијата и монотипијата на архитектон-
ските фасади-во-низa; за овозможување на поинакви визури 
при движењето низ архитектурата и урбанитетот и, конечно, 
за остварување на „воздишка“, одмор, опуштање во процесот 
на динамизираното движење на урбаните субјекти: на граѓа-
ните, деловните луѓе, на фленерите. А токму овие неколку 
аспекти (има и други, се разбира) се суштината на поставу-
вањето на скулптури во урбаниот јавен простор.
 Конечно, да одговорам на прашањето: комисијата 
којашто и ги поставила.

	 Скул��ура�а	 „Девојче“	 (сл. 93)	 беше	 �ос�авена	 во	
с�рогио�	цен�ар	на	 градо�.	Набрзо	�о�оа	 ја	 снема	од	лока-
ција�а.	Че�ири	месеци	била	во	де�о�о	на	Минис�ерс�во�о,	за	
�о�оа	да	биде	дислоцирана	во	Градскио�	�арк,	�а	дислоцирана	
уш�е	еднаш.	Може	ли	скул��ура	која	�орано	била	улична,	сега	
еднос�авно	да	ја	смени	локација�а	и	да	биде	�арковска?

 Еден од најголемите, најсериозните и најзапоставе-
ните аспекти на овој проект е токму неразграничувањето на 
различните карактеристики, својства, функции коишто една 
скулптура треба да ги има во однос на местоположбата на неј-
зиното поставување и на нејзината просторна и семантичка 
контекстуализација. Во една друга прилика, напишав дека 
токму оваа скулптура (иако, за жал, беше поставена на некол-
ку метри од пешачкиот премин на улицата Македонија) е една 
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од малкуте кои остваруваат многу од проектните задачи ко-
ишто една скулптура во јавниот, но, пред сè, урбаниот отво-
рен простор треба да ги оствари. Не е исто и сеедно дали една 
скулптура треба да биде поставена пред влез на државна уста-
нова или пред приватен локал, дали е во парк или на пешачка 
улица, дали е на раскрсница или на долг, лонгитудинален, по-
тег (долж една улица). 

Сл. 93 Грозданка Каникова, „Девојче“, 2012; првобитната и новата местоположба 
 во Гратскиот парк (со интервенциите)



Силувајте го Скопје! Кн. 2 147

 Во овој проект, еве уште еден пример, скулптурата 
„Космо интеграла“ на Антони Мазневски (сл. 94) воопшто не 
е за отворен простор: и по нејзината форма, и по начинот на 
обликување и, особено, по материјалот во кој е изведена таа 
треба да се постави во некој поширок затворен простор, не-
кое антре или аула, во некоја репрезентативна зграда, ако не 
друго – под настрешница. Ако се прашувате зошто, одговорот 
е едноставен: заради тоа што таа скултпруа е мислена и кон-
текстуализирана за галериски простор, а не за платото пред 
зградата на Македонската опера и балет, а сега зад низот згра-
ди до левиот кеј на реката Вардар.
 Дополнителен проблем, оној кој и Вие го посочувате, 
е: дали и смее ли една скулптура која е мислена (значи која е 
проектирана) за еден специфичен простор, односно локација 
(како што беше, впрочем, во проектот и најавено), туку така 
да биде прелоцирана? Одговорот е – не смее. Да замислиме 
токму оваа скулптура да биде поставена пред некој спортски 
објект, фудбалско игралиште, на пример. Урбаната скулптура е 
исклучиво врзана со контекстот на нејзиното опкружување и 
од ништо друго. Затоа, доколку таа се дислоцира или прелоци-
ра таа губи, да не кажам таа потполно ја губи својата функција 
како урбана скулптура. 

Сл. 94 Антони Мазневски, „Космо-интеграла“, 2009
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 Но, заради катастрофално лошите (во низа аспекти: од 
обликовни, преку концептни, до контекстни) склуптури во це-
лиот овој проект, нив можете да ги релоцирате, прелоцирате 
или дислоцирата по, буквално, каква било логика, дури и без 
логика, токму заради тоа што тие самите во себе не ги содржат 
погоре спомнатите аспекти.

	 Склу��ура�а	„Риба“,	ис�о	на	Грозданка	Каникова,	мо-
раше	да	„�а�ува“	�оради	градежни�е	рабо�и	кои	се	изведуваа	
во	�ревнико�	нас�ро�и	Хо�ело�	 „Брис�ол“,	 за	 целосно	да	 ја	
�ромени	локација�а.	(Сл. 92) Дали	�оа	�окажува	с�ихијнос�	
во	�ос�авување�о	скул��ури	и	немање�о	конце��?

 Да, апсолутно да. За судирот на проектите „Скопје – 
светски град на скулптурата“ и „Скопје 2014“ веќе зборував 
погоре. На ова место би додал само уште нешто. 
 Прво нешто што се прашувам и јас самиот е: што ста-
на со другите непоставени 15 скулптури од најавените 50? От-
како почна остварувањето на проектот „Скопје 2014“ на овие 
скулптури како да се заборави. Немам доволно информации 
(поточно, немам воопшто) дали можеби тие се изработуваат 
или чекаат подобри времиња за нивно поставување или, пак, 
Министерството за култура го затворило, го заокружило овој 
проект; дали можеби приоритетноста, грандиозноста и важ-
носта на „големите“ скулптури од проектот „Скопје 2014“ ги 
фрли настрана овие „мали“ скулптури?
 Онака како што се развива и остварува проектот „Ско-
пје 2014“, мислам дека тој влезе во една нова фаза, фаза на 
процесуалност, односно на развивање на проектот сам од себе. 
Тој ја оствари својата прва фаза, а тоа е онаа фаза која Владата 
ја објави преку видео-клипот на почетокот на 2010. Мислам 
дека во последните две години изградбата на згради, но и до-
давањето на нови и нови скулптури и тоа во, но и вон од цен-
тралното гратско подрачје, се елементи кои по некоја инер-
ција, но, сосема точно, и по некоја стихија се остваруваат сами 
себеси. Тоа е, во најригидна смисла кажано, метастазирањето 
на проектот; тоа е најстрашното што овој проект го донесе во 
градот Скопје.
 Да заокружам: да, точно, заради стихијноста и не-
мањето докрај заокружен концепт на проектот тој имплодира. 
Прашање е само на време кога и другите скулптури ќе бидат 
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дислоцирани. Зошто мислам така? Затоа што не верувам дека 
Синодот на Македонската православна црква (МПЦ) ќе дозво-
ли (затоа што не смее да дозволи) пред најголемиот објект на 
улицата „Македонија“ – црквата Св. Константин и Елена, на-
шата урбана „Шмизла“, на Димитар Филиповски, да се шетка 
со мини здолниште, во чевли на високи потпетици, чанта и 
мобилен телефон. Или, можеби поточно: токму таа скулптура 
ќе го стави на тестирање придржувањето, декларирањето и 
спроведувањето на ортодоксијата на МПЦ. Со други зборови: 
таа скулптура, едноставно, ќе мора да се тргне од таму!, токму 
заради тоа што ќе биде, скоро богохулно, да, по литургиската 
служба во црквата (еве, во недела, на пример) и после послед-
ниот поглед кон композицијата „Успение Богородичино“ (која 
канонски се слика над западната врата на црквата која води 
точно на оваа улица) и кога ќе излезете надвор прво што ќе 
можете да здогледате ќе биде една раскалашна и самобедни-
сана квази-урбана жена која отворено кокетира со своето кусо 
здолниште, големо деколте, обнажени раце како сателитски, 
или барем релејно, комуницира со светот преку својот моби-
лен. На тоа место ќе има (доколку скулптурата не се дислоци-
ра) судир на две концепции, на два сосема различни светогле-
ди врз стварноста и природата (хуманистички и теолошки). 
Затоа, ако МПЦ е навистина православна Црква ќе мора да 
поднесе барање за релоцирање на скулптурата; а доколку не 
поднесе такво барање, тогаш МПЦ нема да биде навистина 
православна Црква.

	 Ваш	 с�ав	 во	 �оглед	 на	 можна	 дислокација	 на	 дел	 од	
скул��ури�е.	Во	цен�аро�	се	�ос�авени	�риесе�ина	скул��у-
ри	 (без	 с�оменици�е).	 Дали	 и	 како	 комуницираа�	 меѓу	 себе	
скул��ури�е	 како	 современа	 форма	 и	 с�оменции�е	 кои	 се	
„фиксна	меморија“?

 Никако не комуницираат и нема никогаш да комуцио-
нираат. Едноставно, никогаш не можете да споите два нарати-
ва во еден простор, особено не во вакви големи размери: голе-
монаративните „големи“ скулптури се во колизија, се во судир 
не само со нивата локација (тотална окупација на центарот 
на градот), туку и со малонаративноста на „малите“ скултури. 
Всушност, сите скулптури (и од двата проекта), земени заедно, 
се одраз и последица, прво, на една претходна потполна схи-
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зофренија во проектните намери и цели (априорна позиција) 
и, второ, се основа за една потполно нова схизофренија која 
ќе се создаде со нивното восприемање (апостериорна пози-
ција). Второво најекстремно го потврдува изложбата „Лицата 
на Александар & Градот со седум капии“ на Гордана и Наталија 
Винчич, Д Винчич Систерс, на вториот кат на Портата „Маке-
донија“, во септември 2014 (сл. 95). (N.B. Интересна е назнака-
та на местото на одржување на изложбата: „Порта Македонија 
(Триумфална капија)“) Направете еден опит: замислете едно 
движење од поранешната стоковна куќа „Мост“ (денес зграда 
на Универзитетот на Југо-источна Европа), преку Камен мост 
и плоштадот „Македонија“, па сè до Музејот на Град Скопје; 
значи, замислете една траекторија на визуелните сензации 
побудени од сите тие скулптури.
 Ако мислите на „малите“ скулптури како „скулптури 
како современа форма“, тогаш мора да се појасни дека тие не 
одразуваат, не содржат во себе современа форма, или, барем, 
најголемиот дел од нив. Ако мислите на „големите“ скулптури 
како „скулптури кои се ’фиксна меморија‘“ тогаш се проблема-
тизира „фиксноста“ на меморијата (сеќавањето). Знам дека и 
нарачателот, и финансиерот и спроведувачот на овој проект со 
овој проект сакаат да ја „фиксираат“ меморијата, но тоа само 

Сл. 95 Гордана и Наталија Винчич, Д Винчич Систерс, „Александар и 
 Богородица С’копје, 140828“, 2009
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говори дека не се читаат современите теории кои ја објас-
нуваат сегашноста на која, напротив, треба да ѝ се пријде со 
„растегливоста“ или „проточноста“ или менливоста и минли-
воста на сеќавањето. Конечно, сеќавањето е најнестабилната 
и најрелативизирачката (онаа којашто може да се релативи-
зира) категорија: едно сеќавање според Вас не нужно може 
и мора да биде и мое сеќавање. Во случајов имаме, всушност, 
една проектна намера која е спротивна сама на себе: да се 
фиксира нешто што е нефиксирабилно! Оттука и произлегува 
главниот концепциски судир, кој во основа е и идеолошки су-
дир.
 Во оваа смисла, како би можеле да се поврзат парот 
скулптури „Еееј!“ и „Шмизла“ (и обете на Димитар Филипо-
вски) прво со ороиграчите во скулптурата „Тешкото“ на Зла-
тан Трајков, а потоа со „Воинот на коњ“ на Валентина Стефа-
новска? Како ќе го објасните сопостоењето на оддалеченост 
од 200 метри на скулптурата „Маски“ на Ристо Станковски 
пред Театарот за деца и младинци со „пиштолџијата на карпа“ 
Христо Узунов на Сокол Цварку, на раскрсницата кај стариот 
„Ловец“ (или доскорешниот ресторан на „Мекдоналдс“)? Што 
во Вас ќе побуди сомилоста во скултурата „Просјак“ (која би 
требало на македонски јазик да се вика „Питач“) на Наташа 
Божарова и достоинството на „камениот“ „Цар Самоил“ на Ди-
митар Филиповски? Велам: потполна схизофренија и на оној/
оние кој/кои ја правеле концепцијата и на сите оние случајни 
или намерни поминувачи покрај нив. Психосоматските поре-
метувања кај некои скопјани веќе се присутни, вклучујаќи се и 
себе самиот.

	 С�оред	Ваши�е	сознанија	дали	воо�ш�о	�ос�ои	сличен	
�ример	со	�олку	чес�а	дислокација	на	скул��ури	во	регионо�	
или	�ошироко?

 Дислокациите не се непозната пракса во историјата 
и тоа се јавува на секаде во светот. Во принцип, дислокации-
те се случуваат по смената, замената или уривањето на едно 
општествено уредување со друго. Во самото Скопје тоа се има 
случено, во една изевсна смисла, и со скулптурите на Антун 
Аугустинчиќ, еден од најважните вајари од Кралството Ју-
гославија, чии две скулптури кои го фланкирале Камен мост 
од десната страна на реката Вардар, од Бугарите во текот на 
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Втората светска војна биле исечени и деловите биле чувани 
во Даут пашиниот амам, кои, пак, по завршетокот на војната 
биле претопени во скулптурата „Ослободителите на Скопје“ 
на Иван Мирковиќ која и денес стои до зградата на Владата 
на Република Македонија. Но, има и еден друг, да кажам, попо-
зитивен, понеуништувачки пример: Будимпештаните по 1989 
се договорија наместо да ги уништат скулптурите од соција-
листичкиот период да ги постават на едно место; така го на-
правија „Мементо паркот“, едно од најпосетуваните места во 
градот. 
 Меѓутоа, проблемот за кој Вие се интересирате е во 
рамките (или во мандатот) на еден ист порачувач и финанси-
ер: Министерството за култура на оваа Влада, на владата на 
ВМРО ДПМНЕ. Значи, не станува збор дека некој нов и/или 
друг состав на влада ја организира дислокацијата, туку дека 
истото Министерство со истата министерка (значи, истата 
Влада) го прави тоа. 
 Оттука, јас не знам, мене не ми е познато дека на некое 
друго место едно исто Министерство со истата министерка 
прво поставува, а потоа дислоцира скулптури и тоа во период 
од неполни три години (кога и се започна со дислокацијата). 
Тоа само ја прави и ја потврдува, не само идејата за овој проект, 
туку и оваа ситуација дополнително безидејна.

[12-13 септември 2014]
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„Скопје 2014“: 
културен или политички проект?

(Емил Бакев)
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	 Кога	зборуваме	за	�роек�о�	„Ско�је	2014“,	с�анува	ли	
збор	за	кул�урен	или,	�ак,	за	�оли�ички	�роек�?

 Дa, проектот „Скопје 2104“ е и културен и политички 
проект.1 Поточно, со самото тоа што тој се изведува во полето 
на јавниот интерес тој е политички проект, per se, а со самото 
тоа што тој се спроведува и остварува преку/низ уметноста и 
архитектурата тој е и културен проект. Но, во него се содржи 
уште една состојка, а тоа е дека овој проект е над сѐ ― идео-
лошки проект. Ова го додавам, бидејќи во колоквијалниот го-
вор поимите „политичко“ и „идеолошко“ се мешаат, поточно, 
се поистоветуваат. Во извесна смисла тоа и не е некоја голема 
грешка, но, кога станува збор за разлачување на суштините, 
тогаш се доаѓа до нужност за нивно разлачување. Односно, до-
колку сакаме да ги разгледуваме суштинските карактеристи-
ки, специфики и различности од другите слични проекти, то-
гаш ќе мораме да ги доуточниме работите, односно, значењата 
на поимите. 
 Политички проект е секој оној проект којшто се оства-
рува во полето на јавното со цел да се оствари извесен јавен 
интерес, а јавниот интерес, пак, подразбира општост ― инте-
рес на заедницата, односно, на сите нејзини субјекти. Разлика-
та помеѓу ваквите проекти не е во тоа дека се тие политички 
(бидејќи сите се политички), туку дека нивното значење го 
определува третата состојка, а тоа е идеолошката. Со други 
зборови кажано, идеолошката суштина отелотворена во про-
ектот (кој било) е она што него го карактеризира, разликува, 
одвојува од другите. Ова е така затоа што извесни идеолошки 
опции, во ситуација на можност за управување со заедницата 
(добиена на собраниски или локални избори), ги остваруваат 

 1 Разговорот е направен за потребите на истражувањето на Бакев и 
неговата магистерска теза пријавена на Универзитетот во Котбус, Германија.
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своите идеолошки премиси, највпечатливо и највидливо, ток-
му низ проекти коишто се изведуваат во просторот на јавното, 
односно, во случајов, во отворениот простор на јавното (урба-
низам, архитектура, скулптура во отворен јавен простор). 
 Заради ова, разлачувањето на поимот „политичко“ се 
покажува како многу важно. Во моето разбирање, политичко-
то се разлачува на рамништа со три значења. Оттука, политич-
кото е: (1) поле во коешто се остварува општиот јавен интерес 
по пат на консензус; за тоа да се оствари потребна е расправа 
за предлозите за тоа што е тоа во проектот што е од општ ја-
вен интерес и затоа ставовите и мислењата се организираат 
во т.н. политички партии како (2) поле во коешто се остварува 
пооделниот јавен интерес на група граѓани; и, како последно, 
но за демократските процеси суштинско значење се покажува 
третиот аспект како (3) поле во коешто е видлив начинот на 
остварувањето и методот на спроведувањето на таквите ин-
тереси. Со други зборови, за демократските процеси најваж-
но е последното рамниште, односно, начините и методите, 
бидејќи, идеолошките позиции на политичките партии не се 
предмет на демократска расправа: тие се тие и тие се такви, 
со нив можете да се сложувате или не и затоа на „пазарот на 
партиски, i.e. идеолошки опции“ имате избор за коj се произ-
несувате на непосредни избори. 
 Но, токму начините и методите на спроведувањето на 
постапките и одлуките е средиштето околу кое се вртат сите 
работи. Ова е важно, бидејќи проблемот со демократското 
уредување (или со системот на модерната и современата ев-
ропска демократија) е во тоа што ниту едно од овие три зна-
чења на политичкото не може да се оствари во неговата пот- 
полна смисла, односно, тоа го нема капацитетот, а, конечно, 
ниту суштината да се постави како структура којашто ќе ги 
задоволи интересите на си�е	 субјек�и во една општествена 
заедница (во смисла на друштво, друштвеност). Во нашата де-
мократска пракса, под општ интерес се подразбира само инте-
ресот на релативното мнозинство, односно, на она коешто ја 
избира политичко-партиската опција која освојува најмногу, 
но не и сите гласови (или најголем можен број) на непосредни 
избори. Поточно, првото значење во ова уредување е неможно 
да се случи, да се оствари; второто е она од тековната пракса 
и третото е (или би требало да биде) предмет на критичко на-
бљудување, следење, реагирање, критикување и корегирање. 
Затоа и Жак Рансиер [Jacques Rancière] своите размислувања 
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ги одредува врз основа на редефинирањето на поимот „поли-
тика“, заменувајќи ја со la	policе и, така, именувајќи го систе-
мот на распределба и легитимизација. (Допрва ќе треба маке-
донскиот политичко-философски јазик да најде збор-превод 
на Рансиеровите подразбирања на поимите police и policing. 
 Во оваа смисла, проектот „Скопје 2014“ може критички 
да се промислува како: уметнички ― како систем на обликов-
ни и концептни решенија; архитектонски ― како стратегија 
за редефинирање и предефинирање на архитектонското на-
следство; урбанистички ― како агресија на деталните и гене-
ралните урбанистички планови; културолошки ― како плат-
форма за еден систем на симболички вредности; социолошки 
― како производ на едно време и на едни околности кои го 
определуваат тоа време; економски ― како придвижувач и 
на економијата, но и на кривотворењето и злоупотребата на 
„народните“ пари; еколошки ― како уништување на микро 
еко-системот во центарот на градот; идеолошки ― како еден 
голем наратив [grand recits]; и, конечно, идентитетски ― како 
конструкција на нов конструкт за потеклото. 
 Или, за да се разбере сложеноста на овој проект, нему 
треба да му се пристапи како остварување од областа на култу-
рата нераскинливо врзано со идеолошките состојки во полето 
на политичкото коешто ја определува суштината на само еден 
дел на заедницата и врши индоктринација на другите делови 
на таа иста заедница. Без разлика дали се сложуваме или не се 
сложуваме со општата слика којашто се создава со него.

	 По	 ско�скио�	 земјо�рес	 голем	 број	 на	 градби	 од	 вре-
ме�о	на	Кралс�во�о	Југославија	се	сме�але	за	не�одобни	како	
ш�о	денес	за	не�одобни	се	сме�аа�	�окму	градби�е	од	СФРЈ	
кои	 ги	 замениле.	 Може	 ли	 да	 с�ане	 збор	 за	 �ов�орување	 на	
ис�орија�а	во	еден	маѓе�сан	круг?

 Точно, на Скопје му се случува продолжување на вр-
тењето во „маѓепсан круг“. Во еден текст (се надевам дека 
некогаш ќе биде објавен) Огнен Георгиевски тој круг го спо-
редува, анализира, аргументира и именува како уробор, змија-
та која вечно си ја јаде опашката. Историски гледано, Скопје, 
како град, ја има трагедијата на повторно и повторно мену-
вање-од-темел. Но, тука не мислам само на природните не-
среќи (трите земјотреси и двете опожарувања), туку и на чо-
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вековите вмешувања во, ионака природно несреќниот, развој 
на градот. 
 Да, овој проект е потполно идентичен со проектот за 
обнова на градот по земјотресот од 1963. Освен во две работи: 
суштината на самиот проект за видоизменување на градот и 
начинот на кој тој проект е избран и спроведен. Обновата на 
градовите, во принцип, не е ништо непознато во историјата на 
градоградењето. Не е непознато ни нивното видоизменување. 
Но, овие промени, секогаш, повторувам ― секогаш во себе ја 
содржеле состојката на сегашноста и понекогаш на иднината. 
 Проектот за Скопје по земјотресот (не само за обнова, 
туку и за понатамошен развој), поточно визијата (сликовна-
та претпоставка) за неговата обнова и развој, согласно исто-
риските искуства, е проект кој најповеќе гледа кон иднината. 
Во него дури не се содржи ниту еден елемент на т.н. соција-
листичка архитектура, ако можам така да ја наречам. Тој е ре-
зултат на модерното општество (или на тогашната тековна 
модерност) со низа на пошироки урбанистички зафати, вон 
оние од центарот на градот. Тука мислам на пробивањето на 
брзите сообраќајници; населбите со соодветно големи тр-
говско-услужни објекти во секоја од општините (како микро 
гратски јадра); поделбите на зони за индустрија и производ-
ство, домување, пазарење, култура и администрација, итн. Тоа 
е поделба на градот по една, би рекол, индустриска логика, по 
логиката на индустриското производство изделено на фази 
(Фордовата подвижна лента, ако сакате). И уште повеќе, дел 
од проектот на Танге, особено Републиканскиот плоштад, е се-
риозна структура за с�ојување на градот, на неговите страни 
од реката Вардар, на неговите стари, постоечки и нови делови, 
спојување на двете (или повеќето) присутни култури на живе-
ење и битисување на градот (на пр. изградбата на Гратскиот 
трговски центар и сочувувањето на автентичноста на Старата 
чаршија, не само како културно наследство, туку и како урба-
нистичка и трговска целина која функционира на потполно 
други основи). Во културолошка смисла, тој проект настојува 
не да ги поништи, туку да ги надгради постоечките концеп-
ции, со намера, во една сосема нова и смела урбана визуелност 
да ги преточи во една заедничка иднина, иднина која цели кон 
заедништвото, напредокот и благосостојбата преку нишката 
на хуманизмот, кој, по дефиниција, е наднационален. Конечно, 
проектот на Кензо Танге е избран на меѓународно распишан 
конкурс и со комисија чии членови се потпишани со име и со 
презиме.
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 Проектот „Скопје 2014“ е потполно негирање на вак-
виот светоглед, во сите негови аспекти. Некој можеби ќе каже 
дека тој е одраз на новото време, на новите општествени од-
носи, на новите општествени околности. Не, тоа не е точно. 
Како прво, новово време, еве нека е и она на реставрацијата 
на капитализмот (денес како либерален или неолиберален), 
не подразбира илегално проектирање и напрасно објавување 
на целиот проект и тоа преку видео-спот емитуван на телеви-
зија, по што веднаш се трга во акција на неговото остварување. 
Како второ, новото време, за вакви капитални преврати во из-
гледот и суштината на еден град, не подразбира дообликување 
(допроектирање) во ôд, бесконечно додавање и дополнување 
(чиј крај не се знае, освен можноста сè тоа да замре со зами-
нувањето на оваа партиска гарнитура од управувачките пози-
ции во државното уредување), не само на скулптурите, туку, 
пред сè, на архитектонските објекти, а потоа и на насилното и 
противуставното менување и навлегување во урбанистичките 
концепции со менување на нивните планови.
 Но, тука е и главниот проблем во неговото толкување. 
Скопје во периодов се гради по две концепциски линии: др-
жавната и приватната. Скопје живее една нова схизофренија. 
Тоа е поделбата на државните порачки во архитектурата и 
порачките на приватниот капитал: стуко-декоративност нас-
проти стаклени фасади; коцки и квадари наспроти неправо-
аголни форми (зградите „Лукимс“ и зградата во која во мо-
ментов е сместенa Комерцијална банка)... Се повторува истата 
онаа схизофренија на Градот од периодот меѓу двете светски 
војни, период кога Скопје, всушност, и станува град во запад-
ноевропска смисла: ривалството помеѓу романтичарскиот и 
модернистичкиот пристап кон архитектонското обликување 
(зградата на Црвен крст и зградата на денешната Гратска бол-
ница, на пример). Во оваа смисла, Скопје продолжува со соп-
ствената схизофренија. И токму оваа схизофренија е, можеби, 
најпостојаното вртење во тој маѓепсан круг, од кој градот ни-
како (не може) да излезе. 
 Единствено решение за излез од него е градот да се 
менува (или видоизменува) со развивањето во хоризонтала, 
односно, со неговото ширење. Така направи Белград, на при-
мер. Додека стариот дел, оној околу и под Калемегдан остана 
„стариот“ Белград (во него останаа државните институции), 
тогаш новиот град, развиван како Нов Белград се престори 
во град на новиот капитал: колку што се тешки автентични-
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те и на време подигани класицистички згради во стариот дел, 
толку новиот дел пршти од стакло и челик. А ние што напра-
вивме? На еден ист плоштад, помал од фудбалско игралиште, 
на оддалеченост од пет до десет метри имаме присуство на 
дијаметрално спротивни архитектонски концепции, оние на 
приватниот капитал и оние на државниот; романтизмот на 
архитектурата на Кралството Југославија (под силно влијание 
на српското навраќање кон средновековните цркви од рашка-
та и, подоцнежната, моравска архитектонска стилска група) 
во новата Гратска куќа (односно, реизградбата на поранешни-
от Офицерски дом) и хотел, и зградата на, во моментов, маке-
донската подружница на Дојче Телеком ― и двете оддалечени 
една од друга на не повеќе од стотина метри...

	 Дава	ли	во	модерна�а	ис�орија	има	�римери	с�оредли-
ви	со	�роек�о�	„Ско�је	2014“?

 Мене не ми се познати, па затоа не можам да кажам 
ниту да ниту не. Во западноевропската градоградителска 
историја не постојат слични примери, а за другите простори 
немам доволно информации. Во оваа смисла, треба да се проу-
чи случајот со градот Астана во Казахстан. Во многу компонен-
ти тој е сличен со нашиов проект, бидејќи и тој град се гради 
под силна присила и визии на автократијата на претседателот 
на таа држава Нурсултан Назарбаев. Единствената, но суштин-
ска разлика, помеѓу Астана и Скопје е што нашиов е проек-
тиран како ретро принцип, а нивниот по еден ултрафутури-
стички, скоро научно-фантастичен, принцип (пријателите од 
Казахстан, ми велат дека тоа е „фотошоп архитектура“).

	 Пос�ои	ли	а�оли�ично	кул�урно	наследс�во	или	�оа	е	
секогаш	�одложно	на	ин�ер�ре�ација	и	�оли�ичка	вулгариза-
ција?

 Секое културно наследство, во периодот кога наста-
нувало било политичко и, да додадам, идеолошко. Кога денес 
расправаме за тоа наследство, од поголемо временско рас-
тојание или оддалеченост, можеме само да зборуваме за не-
говата денешна инструментализација. Оттука, или во духот 
на Вашето прашање, наследството отсекогаш, во историјата 
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на европската архитектура, а од последната четвртина на 20 
век и на светската, било предмет и на реинтерпретација и на 
рехабилитација и на манипулација. Првото се случувало во пе-
риодот на Римското царство, на пример, втората во перидот на 
италијанската ренесанса, додека третата во, пред сè, италијан-
скиот барок и францускиот класицизам и неокласицизам. 
 Идеолошката, пак, вулгаризација е нешто друго. Таа 
се случува кога идеолошката парадигма се поставува пред и 
над сè и кога, заради тие намери, уметноста и архитектурата, а 
преку нив и целата култура, се става во сериозен и моќен апа-
ратус за манифестација на идеолошките намери. Не треба да 
се бара многу далеку или наназад за тоа да се препознае: како 
најрадикален и најкрајностен пример е уметноста и архитек-
турата во Германија во периодот на управувањето на, во поче-
токот демократски избраната на избори, Национал-социјали-
стичка партија, односно, т.н. наци-уметност.

	 Од	каде	доаѓа	�о�реба�а	за	�рагање	�о	�ославно	ми-
на�о	 чес�о	 �рису�на	 во	 земји�е	 во	 овој	 регион	 во	 различни	
�ериоди?	Како	човек	кој	живеел	во	Белград	во	доцните	80�и	
и	рани�е	90�и	 години,	 би	можеле	ли	да	�овлече�е	�аралела	
меѓу	она	ш�о	во	момен�ов	се	случува	во	Македонија	и	слични	
�римери	од	соседс�во�о?

 Иако не сум политиколог, ниту антрополог, ниту сум 
социолог, ниту психилог, нека ми биде дозволено, како исто-
ричар на уметноста, сепак, да сметам дека можам да кажам 
дека потрагата по пославно минато не е измислица на ВМРО-
ДПМНЕ, ниту на другите националистички политички партии 
во регионот. По такво минато трагаат, имаат потреба сите не-
сигурни идентитети или идентитети во формирање, а во по-
трага по историски легитимитет на/за нешто за да се оствари 
како некое право (на наследство, на земја, на територија, на 
владеење, на историја) кое го создава самиот трагач по иден-
титетот. Та, и самиот Александар Големиот (какошто тој сами-
от се именувал), односно Александар Македонски (какошто 
ние го именуваме), односно Александар III (какошто истори-
ската наука го именува), за да го обезбеди сопствениот вла-
детелски легитимитет своето пославно минато го бара и го 
наоѓа, односно, го презема, од наследството на митскиот јунак 
Херакле (Херкул) велејќи дека неговата лоза влече потекло 
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(корени) од Хераклидите (наследниците на Херакле), бидејќи 
само така, со обезбедување на тоа митско, но, пред сè, боже-
ствено потекло тој (како и секој друг владетел во минатото) 
го остварува својот легитимитет, легитимитет кој, се разбира, 
по правило се допотврдува со насилство, главно преточено во 
освојување на нови територии, култури, богатства.2 
 Тоа е онаа лукративна и манипулативна состојка на 
потрагата. Но, има и една друга состојка и тоа онаа на психо-
лошкиот индивидуален идентитет, оној кој не може да прифа-
ти и да живее и да се развива како да е „дрво без корен“, особе-
но не да се развива сам. Изјавата на Слободан Милошевиќ: „Ќе 
јадеме и корења, ако треба!“ не се однесува само на можноста 
српскиот народ да ги преживее сите блокади на целиот свет 
врз него навистина јадејќи корења, туку тоа е една метафора 
која треба да каже, која вели: „Ќе се храниме со нашето јуначко 
минато!“ (Сетете се на неговиот говор на Газименстан, на про-
славата на годишнината од Косовската битка, на пример, чи-
нам 1989.) Така и бидна и така почнаа сите несреќи на српски-
от народ во 90те години на 20 век. Оние кои „не сакаа да јадат 
корења“, туку париски кроасани, емигрираа. И затоа оваа тол-
ку „природна“ состојка на идентитетот со причина е темел на 
т.н. популизам или на популистичките практики (начини на 
спроведување на идеолошките намери) и стратегии на наци-
оналистичките политики. Популистичките и националистич-
ките стратегии што се темелат врз потеклото, особено она на 
славното минато, ги заобиколуваат сите понови и совреме-
ни теории кои говорат дека идентитетот, кој и каков било, е 
само конструкт, што би рекло ― измислица. Таквите измисли-
ци се вкоренуваат уште кон крајот на 18 век и особено во 19 
век, а тие се создаваат за да ја дефинираат или легитимираат 
концепцијата на нацијата, која пак е измислена, пред сè, врз 
основа на неа да се определи концепцијата за националната 
држава (која би ја заменила дотогашната аристократска кон-
цепција на територијата врз основа на имотната, земјишната, 
сопственост) како би можела да се контролира флуктуацијата 
на новосоздадениот капитал (чие потекло сега не се заснива 
врз земјишната сопственост, туку, според Маркс, врз основа на 
сопственоста на производните сили и односи).
 Разликата, а и суштината, е во тоа што овие измислици 

 2 За влијанието и (зло)употребата на митот во националистичките 
стратегии денес в. Proeva, 2010; Проева, 2012 и Вангели, 2011.
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многу скапо чинат, во смисла на позајмени и потрошени пари 
на нешто што е толку менливо: до завчера сите беа Југосло-
вени, на пример, од денес се сите големи Македонци, Хрвати, 
Срби... И, како парадокс, се јавува една апсурдна ситуација: 
тоните бетон и бронѕа и парите потрошени за нив се вграду-
ваат во нешто трајно неменливо (особено архитектурата) со 
цел да се зацврсти националниот идентитет, идентитет кој 
самиот по себе е една од најнестабилните и најменливи струк-
тури. Или ако сакате, се користи бетон за да се зацврсти една 
форма на етер. (Во еден текст пишувам за ова „бетонирање“ 
на идентитетот не само како стилска метафора (во смисла на 
зацрстување), туку и како конкретна материјализација, оте-
лотворување во бетон со којшто чин се очекува или врши за-
цврстувањето на идејата за националниот идентитет.)3

	 Сме�а�е	ли	дека	е	можно	враќање	на	градо�	во	�рво-
би�на�а	сос�ојба?	Дали	с�е	�оборник	на	�аква�а	идеја?

 Во моето прво интервју на темава, уште 2009, уште 
кога никој од нас не знаеше, не ни помислуваше дека се готви 
нешто како што е проектот „Скопје 2014“, изјавив дека за урба-
нистичкиот хаос на Скопје од првите петнаесетина години од 
осамостојувањето единствено решение е ― нов земјотрес. То-
гаш Алекс Букарски, во еден текст на својот блог, ме прогласи 
за „Талибанец“, мислејќи на гранатирањето на скулптурата на 
Буда во Афганистан од страна на Талибанците. Враќање назад, 
враќање на градот во првобитната состојба не е можно. Може-
ме да ги вратиме имињата на улиците, можеме дури и скулпту-
рите да ги преместиме на други локации (како што направија 
Унгарците во будимпештанскиот „Мементо парк“), можеме 
да ги преиначиме фонтаните, но архитектонските објекти ― 

 3 N.B. Инаку, никогаш не сум живеел во Белград. За волја на висти-
ната, иако таму и магистрирав и докторирав и соработував на повеќе проек-
ти, се случи во Белград да преспијам само два пати по една единствена ноќ и 
три ноќи за време на Октомврискиот салон 2005, кога бев сокуратор. И една 
ноќ кај сестра ми, која, да, живее таму. Сè на сè – 6 ноќи. А прв пат во Белград 
отпатував далечната 1979. Сите мои патувања до таму и од таму биле во еден 
единствен ден. Во оваа смисла, ќе се сложам само дека сум бил под влијание 
на белгратскиот, но тоа би значело и југословенскиот културен и уметнички 
простор. Тоа е неспорно. Како и сите други проевропски настреони индиви-
дуи во тогашната југословенска заедница.
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тоа е малку потешко. Знаете, тоа е она што ме фасцинира од 
оваа Влада со и во овој проект: го создадоа за да не може да се 
уништи, да остане трајно (ако нешто, воопшто, може да биде 
трајно, во некоја далечна перспектива) врежан не толку во 
меморијата (и таа е менлива и минлива), колку во гратскиот 
запис, во записот на градот. 
 Во таква ситуација, според мене постојат три можни 
решенија:
 1. да се остави центарот на Градот каков што е за да 
сведочи за еден од најтемните периоди на македонската поли-
тичко-партиска лудост и да почне да се работи на довршување 
на Тангеовиот проект, особено довршувањето на Републикан-
скиот плоштад. (Се разбира, само под услов во меѓувреме да не 
се узурпира и тој слободен и неизграден простор.);
 2. да се распише меѓународен конкурс за разрешување 
на овој архитектонски галиматијас; повеќе глави секако дека 
се поумни од една;
 3. или, најосветнички, да се префасадираат сите нови 
згради и да се симнат „лушпите“, односно, префасадирањата 
на модернистичките згради, односно, најитарпејовски, би-
дејќи ние очигледно функционираме само од инает, та, оттука, 
и со таа метафора олицетворена во Итар Пејо (чија идеја нико-
гаш не е да се ослободи од „клетиот“ Турчин, туку да го зафр-
кне, да го измајтапи со итроштина) да се направи истото она 
што овој проект му го направи на македонскиот модернизам 
во архитектурата.
 Лично, го застапувам второто решение. Така, низ нај-
демократската инситуција ― конкурсот, ќе се обезбедат про-
ектни тимови кои ќе му го вратат угледот на градот стекнат 
по 1965.
 И, да: панорамското тркало и галиите-ресторани први 
ќе треба да се демонтираат. За тоа нема потреба од никакви 
меѓународни конкурси.

	 Обиде�е	 се	 да	 ја	 објасни�е	 �ривлечнос�а	 на	 анахро-
ни�е	архи�ек�онски	решенија	како	необарок	и	неокласицизам	
на	сме�ка	на	ав�ен�ична�а	модерна	архи�ек�ура.

 Во одговорот на ова прашање влегуваат две состојки: 
првата е званичното, иако штуро, објаснување на Владата и 
втората е некоја можна дијагноза на психијатар. Шегата на 
страна. 
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 Доколку навистина се работи за привлечност кон 
анахроните архитектонски решенија, тогаш станува збор за 
вкусот, за вкусот: на Премиерот Никола Груевски (ако е тој 
навистина создавач на идејата на проектот), на полтронски-
те министри (кои без да размислат ни грам, ниту критички да 
се спротивстават, ја спроведуваат идејата), на схизофренијата 
на можните проектанти на идејата (како резултат на фрустра-
цијата во архитектонската фела, особено Жарко Чаушевски). 
Но, кога (или доколку) се работи за вкус, тогаш сè уште важи 
старата латинска максима de gustibus non est disputandum. 
 „Привлечноста“ (би ја ставил во наводници) кон неш-
тото веќе еднаш случено и коешто постоело има свое образло-
жение во идеолошките поставки и претпоставки на конзерва-
тивната идеолошка струја која вредностите ги пронаоѓа и на 
нивно оддржување настојува со цел да го обезбеди траењето 
на тие вредности кои само тие сметаат дека се вредности. Ко-
нечно, дали вредностите на минатото се навистина толку ста-
билизирачки? Прашањето е, секако, од доменот на психоло-
гијата, којашто не е област на моето професионално делување. 
Оттука, станува збор за две спротивставувачки концепции на 
современиот човек. Од една страна е старото, кое е потврдено 
и докажано, од друга страна е новото и целата неизвесност, но 
и несигурност кои секое ново ја носи со себе како вграденост. 
Повторно е во прашање доцносредновековниот судир помеѓу 
antiqui и moderni, односно, помеѓу оние кои го �родолжуваа� 
постоечкото и оние кои го �ре��ос�авуваа� постоечкото. Во 
таа смисла, модерноста е секогаш одраз на храбриот, отворен, 
понекогаш авантуристички, но секогаш проективно осмислен 
и дооформен, дух. Наспроти него е оној на конзервативниот, 
кој ја обезбедува сигурноста во веќе слученото. Тоа е, во ос-
нова, разликата на бидувањето „автор“, оној кој произведува 
нови вредности, и „традиционалист“, оној кој ги преповтору-
ва вредностите. Затоа, модерното доба, модерноста (дури и во 
постмодерноста) го претпочита авторскиот (= иновативниот) 
принцип. И затоа, на овој наш проект реагираат оние кои се 
образувани и формирани во духот на европскиот модерни-
стички modus vivendi и за кои е просто несфатливо и неприфат-
ливо дека во второто десетлетие на 21 век се појавуваат вакви 
анахрони вредности и, пред сè, идеи (што е уште попоразител-
но).
 Во оваа прилика не би го коментирал ставот, односно, 
објаснувањето, на административците на проектот, дека сè 
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ова, дека целата идеја со подигање на необарокни и неокла-
сицистички архитектонски остварувања се со цел да се попол-
нат „дупките“, поточно, историските неприсутности на овие 
правци во архитектурата. Заради тоа што, како прво, тоа не 
е точно; нивни одблесоци се присутни во скопската архитек-
тура помеѓу двете светски војни (доволно е да се прелистаат 
само неколкуте книги на д-р Кокан Грчев или засебниот и за-
едничкиот проект објавен како книга на акад. Крум Томовски 
и проф. Борис Петковски, на оваа тема). Како второ, тоа е не-
издржано, бидејќи веднаш се наметнува прашањето: а што е 
со неприсуството на ренесансата, готиката, романиката, кои, 
исто така, ги нема во Скопје...?

	 Како	 да	 се	 ин�ер�ре�ира	 (и	 ин�егрира)	 �роек�о�	
„Ско�је	2014“	во	некое	идно	време	нео��оварено	со	�оли�ика?

 Јас не верувам во времиња неоптоварени со политика, 
дури и да е идно, бидејќи такво нешто во системот којшто го 
изградија Европејците со столетија наназад, не постои. Знаете, 
лесно ќе го интерпретираме (протолкуваме) проектот, но не 
знам како ќе го интегрираме во историјата на културата, умет-
носта и архитектурата, пред сè. Доколку и се случи некоја ин-
теграција, тогаш таа секако ќе има негативен предзнак, пред-
знак на ретро (назадно) или, како што Вие велите, анахроно. 
Но, да не заборавиме, квалитативното определување во идни-
ната ќе зависи од времето во кое тоа толкување ќе се случи 
и од субјектите кои ќе го прават тоа толкување. (При ова не 
мислам само на максимата дека „победниците ја пишуваат 
историјата“.) 
 Проблемот со овој проект во иднина ќе биде проблем 
на историската свест, како суштина на европската култура, зе-
мена најопшто. Напуштањето, и тоа сè поголемо и сè почесто, 
на принципите на историчноста, можно е во иднина воопшто 
и да не ги толкува овие и кои било други остварувања на чо-
вековиот дух, според принципите на историското поимање на 
времето и просторот. Конечно, ваквото поимање е создадено 
во модерното доба (со појавата на ренесансата во 15 век). Дру-
гото, како единствено појавено во историјата на човештовото, 
е она на митското мислење, на митската структура, на струк-
турата на митското поимање на времето и просторот, случено 
уште во самата зорнина на човештвото, кога авторитетот се 
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бара (а потоа и се создава, се конструира) вон од можностите 
на човековото поимање. Можеби идното време критериуми-
те за проценка и оценка ќе ги бара исто така во вонхумани-
от (вончовечкиот) авторитет, но, овој пат во некој HALL 9000, 
како оној на Артур Ч. Кларк [Arthur C. Clarke] и Стенли Кјубрик 
[Stanley Kubirck].

	 Како	 го	 ин�ер�ре�ира�е	 рефасадирање�о	 на	 згради	
во	кое	модернис�ички	фасади	се	заменуваа�	со	барок?	Пос�ои	
ли	можнос�	за	враќање	на	оригинални�е	решенија?

 Рефасадирањето на модернистичките згради конечно, 
мислам, ја откри крајната намера на целиот овој проект. И тоа 
е најнискиот, најподлиот удар со кој проектот на Владата си го 
покажа вистинското лице, односно, намера. Со скулптурите на 
античките јунаци, мислевме дека ќе заврши проектот соглас-
но намерите за обезбедување на легитиметот на државноста и 
на националниот идентитет. Но, со овој чин се покажа целата 
омраза, да, буквално омраза или, најблаго кажано, нетрпели-
вост кон социјалистичкиот период на македонската држава и 
државност: едноставно, тој треба да се избрише. Но, ако е тоа 
точно (морам ова да го кажам, бидејќи во отсуство на ниту 
една, повторувам, ниту една званична изјава или објасну-
вање или образложение од Владата, нам ни останува само да 
претпоставуваме! А тоа, пак, го покажува и го потврдува нај-
функционирачкиот инструмент и стратегија на митскиот, но и 
конкретниот, Македонец, опфатен во народната изрека: „Трај-
прај“!) намерата тоа да се направи е безмалку ― „идијотска“, 
уште во самата помисла, а камо ли кон тоа да се пријде како 
остварување. Та не е ова црвен ѕид во дневната соба на приват-
ниот стан за којшто е доволно само да се премачка со нова, да 
кажеме портокалова боја. Конечно, доколку е тоа и намерата, 
тогаш: можно ли е цело модернистичко Скопје (или, еве, нека 
биде само и центарот на градот) да се префасадира!? (Обидот, 
сепак, постои: а тоа да се направи се гледа во изградбата на 
новите објекти пред кулите од Гратскиот ѕид наспроти Му-
зејот на град Скопје. Ако помунивате оттаму, погледнете кол-
ку смешно и колку ступидно тоа изгледа: зад зградите (тука 
мислам, пред сè, на зградата во која ќе биде сместена Советот 
за радиодифузија, но и новиот хит на државната партиско-по-
литичка урбана мафија ― катните гаражи) „штрчат“ кулите од 
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Тангеовиот Гратски ѕид! Требаше, во таков случај, овие нови 
згради да бидат високи барем 15 ката... Од смешно преку фар-
сично до кретенско…
 Дополнително во прилог на ова и идејата (остварена) 
со Музејот на македонската борба ... и ― Музејот на жртвите 
на комунизмот! Или уште поидиотскиот чин: преименување-
то на ул. „Бихаќка“ со „Павел Шатев“, улицата на која токму се 
наоѓа седиштето на Социјал-демократскиот сојуз на Македо-
нија!? Детски, до немај каде! Така, со тоа се заокружува целиот 
циркус, се појавува вистинската намера на овој проект. Сè дру-
го се само механизми за остварување на таа намера: и флоску-
лите за необарокот, неокласицизмот, неоромантизмот... 
 (Во оваа моја претпоставка не влегува само присуство-
то на галиите во и панорамското тркало над реката Вардар. 
Но, тие се и онака одраз и израз на една друга лудост, поточно, 
на уште една манифестација на паланечкиот менталитет на 
нашите политичко-партиски управувачи.)
 Конечно, да, постои можност за враќање на оригинал-
ните решенија, или барем на најголемиот дел од нив. Тоа ќе 
значи дека оваа, не сиромашна, туку држава без пари, повтор-
но ќе треба да се задолжува.
 

	 Пре�с�авува	 ли	 �роек�о�	 „Ско�је	 2014“,	 всушнос�,	
неш�о	многу	�одлабоко	од	она	ш�о	око�о	на	�рв	�оглед	го	за-
бележува:	 симболизираа�	 ли	 �ро�ра�ни�е	 елемен�и	 кои	 не	
беа	 во	 иницијалнио�	 �роек�,	 како,	 на	 �ример,	 �ромена�а	 на	
имиња�а	на	улици�е,	 една	сео�фатна	ма�рица	која	�ре�ен-
дира	 на	 неш�о	 многу	 �овеќе	 од	 „класифицирање	 на	 имиџо�	
на	 с�рогио�	 цен�ар“	 како	 ш�о	 �роек�о�	 беше	 �рвоби�но	
�ре�с�авен?

 Да. И тоа многу подлабоко, несогледливо многу подла-
боко. 
 „Шок стратегијата“ со која овој проект се појавува, 
никнува, го освојува просторот, е неверојатно добро смислена 
тактика, морам да признаам. Ако се свртиме наназад и поглед-
неме како сè тоа тивко започна (со проектот „Скопје ― светски 
град на скулптурата“ и црквата на Плоштадот „Македонија“), 
како се објави првиот видео-клип и како се појавуваа нови и 
нови елементи и ако на тоа се додаде и брзината со која нови-
те објави излегуваа во јавноста, ние, всушност, ќе видиме дека 
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веќе четири години се наоѓаме во еден постојан шок. Шокот 
произлегува не само од нелогичноста или ступидноста на по-
единечните иницијативи (врвот се, секако, галиите кои, како 
што скоро видовме, не се ниту во водата на Вардар, туку се на 
столбови (sic!) и на камена платформа (sic!)), туку од неоста-
вањето време да се соземеме од секоја претходна, веќе обја-
вена, нелогичност и ступидност. И тоа така во еден одлично 
истемпиран распоред кога, што и како ќе се објави, што ние 
сме веќе подолго време во извесен „нокдаун“ (а што може да 
смисли премиер-боксер?). Шашардисани сме бидејќи немаме 
време да се соземеме, да се освестиме, односно, немаме до-
волно време да го обмислиме и конечно да го примиме и да 
најдеме, какво-такво, објаснување. А кога ќе се освестиме од 
овој нокдаун, откако ќе успееме (доколку воопшто успееме) да 
станеме пред избројувањето на боксерскиот судија во рингот 
до 10, тогаш веќе сè ќе биде готово и завршено.
 Оттука, секој проект од ваков обем мора да содржи 
во себе исклучителна сложеност и повеќекратна слоевитост, 
особено што се остварува во главен град на една држава. Ова 
последново најповеќе се однесува на областите кои проектот 
ги зафаќа: 
 1. од уме�ничко-кул�урно-ис�ориски аспект: уметност, 
архитектура, култура, урбанизам; потоа преименувањето на 
постоечката инфраструктура, не само патна, туку и на објекти 
и установи (аеродромот во Петровец; Гратскиот стадион итн.); 
туку и на новата симболичка функција на гратските топоси 
(„Чичко Стоилко“ или „на Кеј“); плоштад без празен простор 
(особено со најновата партерна фонтана); преисчитувањето 
на историјата (Музеј на жртвите од комунизмот, кој, патем, кај 
нас (а и никаде на друго место) никогаш не ни постоел); но-
вата „отворена историска читанка“ со фигуративната концеп-
ција на скулптурите на личностите и настаните од историјата, 
особено целиот потег во Паркот на жената борец, наспроти 
Собранието на Република Македонија (своевидна раносредно-
вековна концепција на biblia pauperum само без текст); 
 2. од економски аспект, особено огромната финанси-
ска инјекција во градежништвото и сите услужно-производни 
сервисни групи околу него (во сите општества и во сите ми-
нати времиња, па и сега, градежништвото (покрај воената 
индустрија) секогаш најповеќе и највпечатливо ја развивало 
економијата); но, негативната страна на сè ова е енормното за-
должување во странство, кое, да, ефектуира позитивно на кра-
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ток рок (особено на добивањето на гласовите на избирачите 
на избори), но го уништива на долг (враќањето на кредитите 
на следните генерации во иднина, кои, патем, не оплодуваат 
капитал, туку се буквално расфрлање на парите во неповра-
тувачки т.н. инвестиции (кои, всушност, тоа не се)). Знаете, др-
жава што се гради на рабуш нужно в/оди кон сопствената про-
паст, тоа историјата го покажала и го докажала, повеќе пати; 
 3. криминален аспект – судејќи врз известувањата на 
некои медиуми и направените првични или делумни званич-
ни извештаи (мислам на ревизијата во Општина Центар), овој 
проект инаугурира еден нов вид на криминал во кој држава-
та е заглибена „до лакти“ или потоната „до гуша“ (ако до овој 
проект стануваше збор за криминалот во „урбаната мафија“, 
сега и самата држава организира и воведува нова форма на т.н. 
„државна политичко-партиска урбана мафија“, која некои ја 
именуваат како „тендер мафија“); 
 4. еколошки аспект – како уништување на микро 
еко-системот во центарот на градот; воздушните струења (кои 
ионака се проблем во Скопје); загревањето на центарот во лет-
ните месеци;
 5. идеолошки аспект – прекројување, бришење или по-
ништување на придобивките на првиот период на македон-
ската државност, оној во социјализмот...; 
 6. иден�и�е�ски аспект – кој е еден од најопасните 
аспекти и еден од оние кои трајно (во смисла на новите гене-
рации) ќе го пореметат и поместат сопственото поимање за 
себеси (најголемата опасност од ова се пронаоѓа во запоста-
вувањето на словенската состојка во македонскиот, не само 
културен, туку и етнички идентитет, на сметка на античката).

 
	 Дали	 �роек�о�	 „Ско�је	 2014“	 е	 �роек�	 кој	 обединува	
или	�роек�	кој	разединува?

 Ако намерата на проектот беше/е да се зацврсти маке-
донскиот етнички и религиозен идентитет, тогаш употребе-
ниот наратив води кон двојна поделба: првата е помеѓу Маке-
донците и сите други етнички заедници кои, ете, се случиле да 
живеат на овој ист и заеднички простор; втората е поделбата 
помеѓу самите Македонци, на оние коишто се на линијата на 
овој голем наратив и на оние што се против (за парадоксот да 
биде уште поголем) не само на таквиот голем наратив, туку 
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и пред сè на начинот на спроведувањето на тој наратив. Како 
што гледате, сè се врти околу „полисингот“ на Рансиер. Со тоа, 
во Македонија се создадоа три тројни паралелни светови: (1) 
оној на Македонците и, пред сè, на Албанците и оној на дру-
гите; (2) оној на христијаните, муслиманите и атеистите; (3) 
оној на христијанските Македонци, оној на атеистичките или 
иноверските Македонци и (4) оној на над/националистичките 
и над/религиозните Македонци.
 Сметам дека „јаболкото на раздорот“ е токму анахро-
ниот концепт употребен како окосница на овој проект и при-
сутна, воопшто, во идеолошката структура на управувачката 
политичка партија во периодов, концепт кој политичко-пар-
тиската опозиција го нарече „антиквизација“ и со тоа го огра-
нични многу послоевитиот анахронизам на конзервативната 
идеологија. Токму судирот со овој идеолошки концепт го на-
прави раздорот и на политичко-партиската сцена, но и меѓу 
обичните граѓани, особено меѓу Македонците. 
 Во исвесна смисла, поделбата по политичко-партиска 
линија/линии, која ја започна ВМРО-ДПМНЕ уште за време на 
Љубчо Георгиевски, од денешен ракурс, ми се чини бениген, 
скоро нормален за едно демократско, повеќепартиско опште-
ствено уредување, во однос на оваа денешна поделба, стра-
тешки и тактички спроведувана преку арогантноста и самово-
лието на ВМРО-ДПМНЕ на Никола Груевски.
 Чинам, а и сè повеќе сметам дека цела Македонија и 
сите нејзини граѓански субјекти и системот во целина, станаа 
заложници на политиките на реактуелизираното и никогаш 
затворено „егејско прашање“, кое секогаш било латентно при-
сутно во македонското општество, со периоди на ескалација 
или со периоди на стишување. Разликата е во тоа што сега за-
сегнати од ова прашање не се само Македонците со потекло од 
Егејска (или Беломорска, како сакате) Македонија, туку и сите 
други. И тоа не само Македонци. 

	 Како	 ис�оричар	 на	 уме�нос�а	 би	 можеле	 ли	 на-
кра�ко	 да	 го	 анализира�е	 занае�чискио�	 дел	 на	 изведба�а	
на	 �роек�о�	 (ма�еријали,	 израбо�ка,	 квали�е�о�	 на	 вајар-
с�во�о...)?

 Овој проект, како што и сами забележувате со обемот 
на моиве одговори, едноставно не може накусо да се изана-
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лизира. Вајарските остварувања имаат проблеми во повеќе 
аспекти. Најпрв и најпроблематичен е самиот концепт на по-
ставување на скулптурите, односно, прикажаните личности на 
еден толку мал простор. Отсуството на каква било програма 
во нивната организација е проблем сам за себе. Во праксата, 
ако сакате и на самите европски градови, на кои нашата Вла-
да упорно се повикува, не е познато на еден плоштад, ниту на 
едно плоштатче, пјацета, да се постават две скулптури на две 
личности, а камо ли на повеќе. Ова кај нас е преседан! „Про-
грамски“, на едно место да се постави целата историја на Ма-
кедонија, е еднакво на лудило: плоштадот „Македонија“ и ули-
цата „11 Октомври“ во делот пред Собранието не се и не смеат 
да бидат едукативен парк, низ кој, шетајќи се, граѓаните ќе 
можат да ги запознаваат (како што вели Владата, „да им ги ви-
дат ликовите“) овие личности. Понатаму, кое е образложение-
то на низата од скулптури, најповеќето групни, поставени во 
Паркот на жената борец? Во нивното поставување нема ниту 
хронолошки редослед, или барем тоа да го имаше.
 Мешањето на авторските ракописи, односно, начини-
те на обликување на површината е дополнителен проблем. Од 
една, колку-толку некаква композиција на Споменикот на бра-
нителите, на почетокот на низата, па сè до најнекреативното 
композициско решение на споменикот на АСНОМ (своевидна 
3Д фотографија, тридимензионирање на фотографијата од на-
станот), се нижат повеќе обликовни третирања на површина-
та на скулптурите, што доведува до неиздржлива какофонија. 
Споменикот на паднатите херои се издвојува во потполност 
од сите други скулпторски решенија и доколку за него беше 
„потрошен“ целиот Парк, тогаш тој и ќе имаше некоја смисла; 
вака, најграндиозниот проект (тој по својата суштина и компо-
зиција е поголем и поважен дури и од преголемата скулптура 
и фонтана на „Воинот на коњ“) е затскриен, затворен, безраз-
ложно и без причина зад скулптурата на АСНОМ!? Како да ка-
жам: скулптурите се поништуваат самите себеси.
 Што се однесува на обликовното рамниште, би сакал 
да издвојам (колку-толку) барем две: коњаничките скулптури 
на Гоце Делчев и Даме Груев на авторот Жарко Башески, тие 
навистина се издвојуваат со квалитетот на обликувањето и 
на изведбата. Но, и тука работите не се како што треба: како 
може великаните на македонската револуционерна борба да 
бидат претставени облечени во граѓански костуми и каче-
ни на коњ!? (Тука би ја додал и скулптурата на Никола Карев 
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пред Собранието.) Што тие семантички претставуваат? Врвот 
на македонската тогашна интелигенција е сведена на некои 
кои јаваат на коњ како превозно средство! Да, превозно сред-
ство, бидејќи на коњ се прикажува освојувач, владетел … кој 
ние не сме го имале, па сега моравме да го измислиме и тоа не 
еден, туку два. Да, тие се поставени токму на истото места на 
коишто биле поставени и скулптурите на Кралот Петар и Кра-
лот Александар. Ама тие биле ем кралеви, ем, едновремено, и 
војсковотци! Затоа, со нетрпение ќе го чекам, ако некогаш не-
кој нешто изусти, одговорот на прашањето: зошто личности 
во граѓански костуми на коњи?
 Се разбира, вон од овие концепциски и програмски 
недоречености, импровизации и непознавања на работите, за 
другите скулптури најважниот од овие аспекти е обликувач-
киот аспект: и најнакусо и најодговорно велам дека сите (ос-
вен веќе спомнатите на Делчев и Груев) од нив се под нивото 
дури и на студентските вежби по вајарство на Факултетот за 
ликовни уметности во Скопје. Поминете покрај Факултетот 
и погледнете: тие стојат или лежат во дворот на вајарските 
ателјеа. Изразит пример за ова е споменикот на АСНОМ. 
 Што се однесува до материјалите, и понатаму не ми 
јасно зошто некои скулптури се во бронѕа (најголемиот дел), а 
некои во мермер (мермерен цемент)?; зошто едни стојат, дру-
ги јаваат, а трети седат (уште едно прашање до идејните твор-
ци на проектот: зошто двете личности до Портата Македонија 
(која, патем, не е порта, туку славолак) седат на псевдо-стили-
зирани (некој велат: барокни) столчиња, кога интериерен еле-
мент, едноставно, не се поставува во екстериер?)?; зошто едни 
(Филип II и Воинот на коњ) имаат фонтани, а другите немаат 
(или обратно)?… Илјадниците „зошто“ во овој проект само ја 
поткрепуваат тезата за потполната схизофреност на овој про-
ект.
 За техничката изведба, особено за квалитетот на 
бронѕата и нејзиното леење, не ми се ни зборува. И самите мо-
жете да видите како тоа изгледа после само една-две години 
од поставувањето. А леарниците ... од светски глас, демек... За 
толку за колку што се наплатени, на овие скултури не смееше 
да се појави ниту една точка од оксидација, а камо ли ова што 
сега на нив се гледа.
 И сè тоа би било до некаде во ред доколку сè тоа не 
чинеше толку многу пари, толку многу милиони, толку мно-
гу позајмени (повторувам: позајмени!) милиони евра. За тие 
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пари можевме да позлатиме само една единствена скулптура 
(некоја друга, не од овие постоечкиве) и цел свет да нè збо-
рува за арно и да ни завидува. И, конечно, интересно ќе биде 
кога еден ден, а тоа ќе се случи кога-тогаш, ќе се обелодени кој 
работел на ваквата „програма“ и изборот на личностите, и на 
начинот на обликување и на остварените концепции во и низ 
скулптурите од овој проект.

	 Може	ли	�роек�о�	„Ско�је	2014“	со	�еко�	на	време�о	
да	с�ане	ав�ен�ично	градско	�киво?

 Проектот е посекако или стопостотно е автентичeн 
– тој е недвосмислено и неспорно изворен производ, а не ко-
пија на нечиј друг проект, на Македонецот (или, најточно да се 
каже, на една група Македонци). Оваа група во овој момент со 
овие околности, во оваа сегашност и тукашност изворно (не-
кои велат – оригинално) произведе една мисла, еден концепт 
кој во објаснувањето на Васил Илјов и Вангел Божиновски се 
именува како „архитектонски македонизам“, а во објаснување-
то на другите (главно лаици и новинари) како „македонизам“ 
кои, заради нивната неупатеност и незнаење, фрустрирано се 
обидуваат да го заменат поимот „елинизам“ (во колоквијал-
ниот јазик во употреба како „хеленизам“) со „македонизам“. 
За жал, ова е и званична позиција во последното издание на 
Ис�орија�а	на	македонскио�	народ, во издание на Институтот 
за национална историја… [Изумуваат ли дека самиот Алексан-
дар, како филхелен, врвот на својата моќ ја разбирал како по-
истоветување со елинството, како најразвиена култура на вре-
мето? Така и Александар: искомплексираниот и фрустриран 
варвар (каков што го сметале тогашите Елини) или провин-
цијалец (што би рекле подоцнежните Латини) отишол прво да 
ја покори Атина не за да го наметне својот „македонизам“, туку 
за потоа да се закити со атинското елинство.) Па, тоа и денес и 
нам ни се случува: секоја мала, аутистична, недоразвиена, ис-
комплексирана култура сака да стане тоа што не е, односно, 
да стане како превладувачката. Кој дојденец во Скопје јавно се 
декларира дека е дојден од помал град, а без, при тоа, да не 
почувствува комплекс од пониска вредност?] Има тука разно-
разни пастиши, цитати, недоречености, спротивставености, 
нелогичности, неточности, произволности, наместа ступид-
ности, но тој е – да, тој е автентичен: толку може да обмисли, 
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смисли и да оствари дел од македонскиот творечки врв, оној 
кој содејствува врз основа на истата таа идеја за големиот ма-
кедонизам заедно со управувачката политичко-партиска гар-
нитура на ВМРО-ДПМНЕ.
 Конечно, да, проектот „Скопје 2014“ со текот на време-
то ќе стане автентично градско ткиво, но неговата автентич-
ност (во погорната смисла на поимот) ќе биде белег на едно 
време на агресивно едноумие и безидејно творечко битие. И ќе 
служи за некои за потсмев (странците и соседите), за некои за 
посрамотеност (оние кои не го прифаќаат и го критикуваат). 
Од друга страна, убеден сум дека за протагонистите тој ќе ста-
не и остане врв на македонското креативно, интелектуално, 
архитектонско, итн. ткиво и нема да постои ништо што во тоа 
ќе може да ги разубеди. Како што не може ни сега, после сите 
овие, и наши и странски, антагонистички критики и осуди.

[10-17 август 2014]



Небојша Вилиќ178



Силувајте го Скопје! Кн. 2 179

Додатоци
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Сл. 96 Од разговорот по проекцијата на филмот
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 На покана на Анета Ристоска на 22 јули 2014 учеству-
вав во проектот „Контра кадар“ – Дебатно кино во Битола. 
Поканата ја прифатив, бидејќи сметав дека од сите филмски 
фестивали и случувања во Македонија (кои секоја година сè 
повеќе се множат), овој напор на малата група битолчани се 
чини како најдобра форма да се употреби филмот и неговото 
наследство во нашава сегашност и тукашност.
 Форматот на настанот е едноставен: поканетиот учес-
ник предложува филм на чијашто тема потоа се води разговор. 
Можеби во ова некој ќе препознае вообичаена и неизворна 
идеја, но, тоа што го привлече моето внимание е одличниот 
избор на филмови за кои се расправа, а кои најсоодветно и на-
времено кореспондираат со актуелноста на тековната опште-
ственост.
 Мојот избор беше филмот „Заземање страни“ [Taking 
Sides] (2003) на режисерот Иштван Сабо [István Szabó]. Се 
одлучив токму за овој филм, бидејќи живеејќи ја (или прожи-
вувајќи ја) состојбата „Скопје 2014“, сакав да го насочам вни-
манието врз уметникот и неговата општествена одговорност. 
Спорните вајарски остварувања во овој проект, се разбира, ги 
отворија и прашањата за одговорноста на уметникот во вре-
мето на одлуки, сведени во приликава на прашањето: дали да 
се (со)учествува во овој проект или не, или, како што и самиот 
наслов на филмот вели, дека времето е дојдено да се заземе 
страна.
 Разговорот го водеше Димитрија Чупоски и во целост 
може да се прегледа на следниот линк:

 https://www.youtube.com/watch?v=s_mn7wzzq-I

(времетраење: 1:28:38; објавено на 23 јули 2015)

„Заземање страни“
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Сл. 97 Димитар Филиповски, „Цар Самоил“, Скопје, 2011 (преместување)

Сл. 98 Александар Хајтов, „Цар Самоил“, Софија, 2014/5
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Два погледа од страна

 На почетокот на февруари 2015, во екот на студент-
ската Автономна зона на Филозофскиот факултет, во Скопје 
дојде Иво Иванов од приватната продуцентска куќа „ТВ+“ од 
Бугарија со цел да сними материјал за скулптурата на Цар Са-
моил, поставена на скопскиот плоштад. Намерата на репорта-
жата беше да се направи споредба со пристапот и односот кон 
двете скулптури на Цар Самоил: и онаа поставена во Скопје 
(сл. 97) и онаа која наскоро требаше да биде поставена во Со-
фија (сл. 98).
 Од целиот снимен материјал, Иванов уште во Скопје, 
за време на снимањето, замоли да го прошириме разговорот, 
бидејќи некои од тезите му го привлекоа вниманието, така 
што разговорот се претвори во своевидна рекапитулација на 
моите дотогашни согледувања на проектот „Скопје 2014“.

 Така се случи Иванов да изработи две репортажи, ед-
ната за Цар Самоил, а другата за проектот „Скопје 2014“. Во 
прилог се линковите до нив:
 

https://www.youtube.com/watch?v=eKkeW-ChJcI

(времетраење: 28:16 мин.; објавено на 22 февруари 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=1YsZ3Zt1wJ8

(времетраење: 26:01 мин.; објавено на 3 април 2015)
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