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Со оваа книга започнува новата едиција 
„Градот“, посветена на новите урбани културни политики. 
Поттикот и за книгата и за едицијата е несреќниот проект 
„Скопје 2014“ пред два месеци, низ видео спот, промовиран од 
Владата на Република Македонија. Колку тој проект е несреќен 
и длабински промашен повеќе-помалку зборуваат педесетината 
текстови објавени во првите три книги на едицијата.
При подготовките на книгиве една од поважните забелешки 
беше следнава: зошто не ги пренесуваме и ставовите на авторите 
на проектот и на луѓето кои го одобруваат? Одговорот е прост: 
авторите на проектот се тајни; нема со кого да се полемизира. 
А што се однесува до незастапеноста на „другата страна“ 
има многу причини зашто во книгава ги нема апологетите 
на архитектонските проекти на ВМРО ДПМНЕ; најголемата 
причина е тоталитарната природа на актуелната македонска 
власт. Тоталитарно, во случајов, значи тотално неотстапување 
од замисленото и наполна игноранција на сите спротиставени 
мислења, без разлика дали се експертски или едноставно 
граѓански. Во таквата поставеност на работите, кога власта 
невидено силеџиски ги наметнува своите политички агенди 
(многу често тајно, зашто проектот „Скопје 2014“ се одвива од 
2006, како што призна Мартин Протоѓер, а се промовира во 2010, 
како свршен чин) нема никаква логика ионака узурпираниот и 
корумпираниот јавен простор дополнително да го загадуваме со 
платените мислења на тезгарошите и на исплашените.
Најпосле, до кога ќе ја тераме таа лажна рамноправност, дека и 
игнорантот и експертот имаат подеднакво право да коментираат 
и одлучуваат за важни општествени прашања кои треба да 
бидат заштитени од политички и популистички манипулации 
и злоупотреби? Зошто да му дадеме рамноправен простор на 
некој што го сметаме за деструктивен, глуп и изманипулиран 
од моќта? Ние, издавачите на книгава, држиме до тоа дека 
не се рамноправни сите ставови и мислења, иако сите луѓе 
законски се еднакви. Како што вели адвокатот Срѓа Поповиќ, 
секој има право, пред законот, да го соопшти своето мислење, 
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но тоа не значи дека сите искажани мислења се еднакви. 
Таквата еднаквост не постои. Секогаш ќе постојат подобро 
аргументирани мислења, како и глупави, пропагандни или 
празни мислења. Постојат и објективни начини да се процени 
заснованоста на некое мислење. На пример, кредибилитетот на 
личноста. Неговата биографија. Неговата стручност. Нивото на 
општото знаење. Оној што лажел еднаш - голема е веројатноста 
дека ќе лаже пак.
Всушност, да го парафразираме Поповиќ, она што на извртувачите 
и на силеџиите најмногу им пречи во нашето мислење е што ние 
ја носиме вистината за нашиот современ миг, за владеењето на 
Груевски. Таа вистина е страшна и многумина луѓе би замижале 
пред таа вистина. Но, замижувањето нема да н$ спаси. Напротив. 
Тоа мижење (од страв, од комфор...), само ќе го зголеми нашето 
пропаѓање. Заради тоа и решивме не само да не мижиме туку 
и отворено да зборуваме за она што го гледаме и чувствуваме.
Ја покренуваме оваа нова едиција на граѓанскиот отпор и зашто 
се обидуваме да го ширеме учењето дека главната карактерна 
црта на слободниот граѓанин, според Хана Арент, е храброста; 
но не исклучителниот хероизам на Ахил или дури дрската 
неустрашивост на некои од нашите партизани, туку просто 
секојдневната спремност да се напушти „приватното засолниште” 
и да се говори и дејствува во јавноста, да се раскрива и 
изложува сопственото мислење. „Храброста е политичка доблест 
од највисок ред, но тоа не е онаа храброст која стои наспроти 
кукавичлакот туку повеќе онаа која стои наспроти стравот од 
неизвесното.”

***
Им должиме голема благодарност на авторите што љубезно 
ни ги отстапија текстовите, како и на медиумите од каде што 
текстовите ги преземавме (Утрински весник, Дневник, Окно, 
Глобус, Сега, Нова Македонија, Фокус, Капитал и блогот pab.
blog.com.mk).

издавачите 
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>> Во кој пра вец, спо ред Вас, се дви жи ар хи те кту ра та во Ма
ке до ни ја?

 Ú Ма ке дон ска та ар хи те кту ра, де не ска, оп што зе ме но, се 
дви жи во по гре шен пра вец. По гре шен за што оваа ар хи те кту-
ра што се га се про из ве ду ва не е одраз на со вре ме на та свет-
ска ар хи те кту ра та, ту ку по ве ќе е одраз на не ка кви ин ди ви ду-
ал ни за мис ли на ар хи те кти те кои не се вкло пу ва ат со она што 
се слу чу ва во све тот. Ка ко при мер е ули ца та „Пар ти зан ска“, 
на ко ја мо же да се ви дат об је кти кои не ма ат ни ка ква вр ска 
ме ѓу се бе, а це ла та ули ца ка ко ком по зи ци ја е ду ри смеш на. 
Во европ ски те гра до ви по стои хар мо ни ја на об је кти те, ули-
ца та е при јат на, а се кој об јект со дру ги от се „др жи“ и иа ко се 
раз ли ку ва ат еден од друг, се пак, ме ѓу се бе се под др жу ва ат 
во пог лед на ви со чи на, на при ме на на ма те ри јал, на естет ско 
об ли ку ва ње на фа са да та...

Лоши насоки

1

Георги Константиновски 9ЛОШИ НАСОКИ

разговор со 
Георги Константиновски, 
архитект

разговорот го водеше: Билјана Ангеловска



зборник текстови10 НЕРЕД И ГРОТЕСКА

Ма ке дон ска та ар хи те кту ра оди во со сем по гре шен пра вец со 
та ка на ре че на та ан ти кви за ци ја. Со ко пи ра ње то ан тич ки сти-
ло ви во ни е ден слу чај не мо же да ја до стиг не ар хи те кту ра та 
ко ја би ла по ра но. Би деј ќи, се ко ја ко пи ја е ими та ци ја, не е 
ори ги нал на ра бо та. Ако са ка ме да из мис ли ме ма ке дон ска, 
на ци о нал на ар хи те кту ра, ова е комп лет но по греш но и за ме-
не глу па во. Го ле мо то мај сторс тво на ар хи те кти те е тоа што 
се кој ар хи тект тре ба да теж нее да на пра ви ар хи те кту ра ко ја 
ќе ги над ми не до се гаш ни те ма кси мал ни ос тва ру ва ња во со-
вре ме на та ар хи те кту ра. Ту ка е го ле ми от по тег на ар хи те ктот, 
а не во ко пи ја та.

>> Зна чи, Вие сте про тив при ме на на ан тич ки еле мен ти во ма
ке дон ска та ар хи те кту ра?

 Ú Јас сум комп лет но про тив ан ти кви за ци ја та на ма ке дон-
ска та ар хи те кту ра. Па и Гр ци те, од ка де што про из ле гу ва таа 
ар хи те кту ра та, не ги пра ват тие глу по сти. Под са ми от Акро пол 
из гра ди ја нај мо де рен му зеј во кој ги из ло жу ва ат сво и те ан-
тич ки пред ме ти. Зна чи, не пра ват ими та ци ја на нив на та ан-
тич ка ар хи те кту ра та, ту ку со вре ме на ар хи те кту ра и за тоа ан-
га жи ра ат врв но име од над вор. Де неш ни от ар хи тект тре ба да 
би де над де неш но то вре ме за да соз да де не што што ќе оста не 
за во ид ни на, а не да се вра ќа во ан тич ко вре ме.
Не се вра ќа ме са мо во ан тич ко вре ме, ту ку и во по но ва та 
исто ри ја, би деј ќи се гра дат об је кти со луш па на ста ри те град-
би!
Тоа е ехо на ста ра та ар хи те кту ра, на вре ме то ко га се гра де ше 
те а та рот, Офи цер ски от дом, бан ка та. Во тоа вре ме таа ар хи-
те кту ра бе ше со вре ме на и врв на. Те а та рот бе ше гра ден мно-
гу го ди ни со вр вен стил и на не го ра бо теа шест ми на ар хи те-
кти. Бан ка та бе ше од еден мно гу поз нат бел град ски ар хи тект. 
Но, со се гаш на та ар хи те кту ра на не ко гаш на та бан ка се пра ви 
ка ри ка ту ра од об је ктот. Не ли чи на ни што.

>> Да ли изг ле дот на об је ктот е де ло на са ми от ар хи тект или, 
пак, е на мет нат од ин ве сти то рот? Кој од лу чу ва ка ко ќе изг
ле да об је ктот?



 Ú Не са кам да ги кри ти ку вам мно-
гу ар хи те кти те. Тие мо же би и не се 
тол ку ви нов ни, оти им се на ло жу ва 
та ка да про е кти ра ат. Ко га ра бо тат 
за др жав ни ин сти ту ции, им се на-
ло жу ва во про е ктот да се вмет не 
не што ан тич ко.

>> Зо што не се спро тив ста ват?

 Ú Пр во, де неш ни те ар хи те кти кои се се га ка ко во деч ки, во 
од нос на она што го по се ду ва ме ка ко ква ли тет, всуш ност, се 
ар хи те кти на тре то или че твр то ни во, не се пр ва, па ни вто ра 
кла са ар хи те кти. Не се тол ку поз на ти, прет ход но се за ни ма ва-
ле мо же би со ен те ри е ри, а се га ста ну ва ат глав ни ар хи те кти 
за што се бли ски мо же би по пар ти ска ли ни ја на де неш ни те 
вла сти што вли ја ат на ар хи те кту ра та и ин си сти ра ат на ан ти ка. 
Се га на тие ар хи те кти им се да ва шан са да из ве ду ва ат об јект. 
А, тој ка ко ар хи тект, са ка да дој де до израз, да из бие на по-
вр ши на. Мо же би и тол ку умее. За тоа се та кви об је кти те. Осо-
бе но оној на Вар дар со по лу лач ни фор ми на про зор ци, што 
не мо жам да го сме стам во не кој ар хи те ктон ски стил, освен 
во сти лот на глу по ста. Ние Скоп је се га го упро па сту ва ме со 
но ви те град би. На ме сто да че ко ри ме на пред со но ви те град-
би па ра лел но со свет ска та ар хи те кту ра, се вра ќа ме на зад и 
пра ви ме глу по сти.

>> То гаш ка де е гре шка та, во кон кур си те, во из бо рот на ре ше
ни е то или, ед но став но, тол ку зна е ме?

 Ú На ме сто да се рас пи ше ин тер на ци о на лен кон курс за да 
се до бие вред но де ло, ние се за ла жу ва ме. Се рас пи шу ва ат 
ин тер на ци о нал ни кон кур си, па се изи гру ва ат стран ци те, се 
ста ва жи ри-ко ми си ја ко ја во оп што не е до стој на да ги оце ну-
ва оние од кон кур сот. Оние што се дат во оце ну вач ка та ко ми-
си ја, во нај ма ла ра ка, тре ба да би дат на рам ни ште на учес-
ни ци те, а нор мал но би би ло да би дат ед на ска ла по ви со ко 
за да мо жат да оце ну ва ат. А, тие се то тал но не поз на ти лу ѓе, 
вра бо те ни во ми ни стерс тва та. За тоа ни е гра дот та ков ка ков 
што ни е.

Ма ке дон ска та ар хи
те кту ра оди во со сем 
по гре шен пра вец со та
ка на ре че на та ан ти кви
за ци ја. Со ко пи ра ње то 
ан тич ки сти ло ви во ни е
ден слу чај не мо же да ја 
до стиг не ар хи те кту ра та 
ко ја би ла по ра но.

11ЛОШИ НАСОКИГеорги Константиновски



зборник текстови12 НЕРЕД И ГРОТЕСКА

>> Но, Гра дот има проб лем и со  
 урбаниз мот. Кој ја крои  
 ур ба ни  стич ка та ид ни на на  
 гра до ви те?

 Ú Ур ба низ мот е во нај го лем ко лапс 
од ко га по стои др жа ва та, за што ние 
мо мен тал но не ма ме струч ња ци ур ба-
ни сти, ту ку спо ред тоа ка ко се од не-
су ва ат кон про сто рот, тоа се при у че-
ни ур ба ни сти. Она што се слу чу ва во 
Скоп је се прес ли ку ва и во по ма ли те 
гра до ви. По ра но Скоп је ва же ше за 
еден од нај у ба ви те гра до ви во по ра-
неш на Ју гос ла ви ја, не кои ду ри сме таа 
де ка е по у бав и од Са ра е во. Тоа бе ше 
во 70-ти те и 80-ти те го ди ни, ко га бе-
ше про цу тот на ма ке дон ска та ар хи те-
кту ра. Гра дот бе ше пре кра сен, на не-
го ра бо теа го ле ми свет ски ар хи те кти 
ур ба ни сти, со ви зи ја. Де не ска ни што 
од тоа не се по чи ту ва.

>> Да ли Скоп је ќе би ло по у ба во до
кол ку се по чи ту вал пред ло гот на Кен зо Тан ге и она што 
би ло пред ви де но со пр ви от ГУП из го твен од пр ви от гра до
на чал ник Јо сиф Ми хај ло виќ?

 Ú Јо сиф Ми хај ло виќ во сво е то вре ме бе ше про гре си вен ар-
хи тект, кој на пра ви мно гу за Скоп је, мо же би најм но гу од си-
те дру ги гра до на чал ни ци. Но, не мо же ме да ка же ме де ка од 
не го во вре ме мо же ме се га да ап ли ци ра ме не што ка ко иде ја, 
за што сме оти де ни на пред во раз во јот на це ло оп штес тво. Но, 
мно гу ра бо ти од она што се ра бо те ше по зем јо тре сот, од го ле-
ми те струч ња ци ка ко што е Тан ге, тре ба ше да се по чи ту ва ат. 
Еден од глав ни те еле мен ти е Ју жен бу ле вар, а та му се га има 
сер ви си за ми е ње во зи ла и дру ги об је кти. Таа ма ги стра ла ќе 
зна че ше мно гу за Скоп је, бе ше стра те ги ска со о бра ќај ни ца. 
Ако се слу чи ка ква би ло не сре ќа и да тре ба да се ева ку и ра 

Де неш ни те ар хи те кти 
кои се се га ка ко во
деч ки, во од нос на она 
што го по се ду ва ме ка ко 
ква ли тет, всуш ност, 
се ар хи те кти на тре то 
или че твр то ни во, не се 
пр ва, па ни вто ра кла са 
ар хи те кти. Не се тол ку 
поз на ти, прет ход но се 
за ни ма ва ле мо же би 
со ен те ри е ри, а се га 
ста ну ва ат глав ни ар хи
те кти за што се бли ски 
мо же би по пар ти ска 
ли ни ја на де неш ни те 
вла сти што вли ја ат на 
ар хи те кту ра та и ин си
сти ра ат на ан ти ка.



гра дот, не ма ка де, би деј ќи гра дот е 
бло ки ран. На тоа не се раз мис лу ва 
во оп што.

>> Ка ко ги ко мен ти ра те об је кти те што 
се пред ви де ни да се гра дат на пло
шта дот, цр ква, фон та на, скулп ту ра, 
кат на га ра жа, хо тел...

 Ú Тоа е сѐ мо мен та лен из лив на не ка кви ам би ци оз ни за-
мис ли и про е кти, кои во оп што не се при род ни и по вр за ни со 
ре ал но ста на на ши от жи вот.

>> Но, тие за мис ли ко гато гаш ќе ста нат ре ал ност.

 Ú Нај го ле ма та тра ге ди ја ќе би де ко га ќе ста нат. И со ур ба-
ни стич ко то ре ше ние на Кен зо Тан ге и пло шта дот и крај бреж-
на та зо на беа ре ше ни, са мо не се по чи ту ва тоа. И сту ден ти те 
што се по бу ни ја не се бу неа по ра ди цр ква, ту ку по ра ди об јект 
кој не со од вет ству ва во таа зо на. Се га слу шам ќе се вра ќа ле 
коц ки те. Тоа, исто та ка, е го ле ма глу пост. Не знам кој е ин-
те ре сот да се ури ва ова пре крас но поп ло чу ва ње на пло шта-
дот и да се во ве ду ва ат коц ки од тур ски от пер и од. Пра ве ње 
об је кти кои би ле по ра но е уни шту ва ње и упро па сту ва ње на 
пло шта дот. Искре но, не гле дам де ка мо же да се спа си пло-
шта дот. Не ма ни ка ков план, не ма иде ја за сог ле ду ва ње на ид-
ни на та. Жи ве е ме во чу ден пер и од од ар хи те ктон ска глед на 
точ ка. Ка та стро фал на гре шка е што се доз во ли да се ме ну ва 
ГУП спре ма по тре би те на оп шти ни те. ГУП се ме ну ва на де сет, 
два е сет го ди ни и се кој ДУП мо ра да се прис по со бу ва кон не-
го. Се га, се кој гра до на чал ник си да ва за пра во да пра ви што 
са ка, ка ко од не го да поч ну ва с$. Тие лу ѓе тре ба да се зе мат на 
од го вор ност по ра ди тоа што пре зе ма ат по греш ни по те зи што 
го уни шту ва ат гра дот.

>> Кој да ги зе ме на од го вор ност? Ар хи те ктон ска та фе ла е 
безг лас на, не ма ни ка ква ре ак ци ја ни ту од Со ју зот ни ту од 
Ака де ми ја та на ар хи те кти!

13ЛОШИ НАСОКИ

Се рас пи шу ва ат ин
тер на ци о нал ни кон кур
си, па се изи гру ва ат 
стран ци те, се ста ва 
жи рико ми си ја ко ја во
оп што не е до стој на да 
ги оце ну ва оние од кон
кур сот...

Георги Константиновски
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 Ú Точ но. И јас сум и во Со ју зот и во 
Ака де ми ја та. Зо што се слу чу ва тоа? 
Ед но став но, зе ме те го при ме рот со 

сту ден ти те што из ле гоа на пло штад и беа те па ни. Се кој ар хи-
тект се пла ши да го изра зи сво е то мис ле ње. Не знам да ли ќе 
има не ка кви пос ле ди ци се га за ме не или за мо е то се мејс тво. 
Но, не мо жам да оста нам рам но ду шен на ова што се слу чу ва. 
Јас сум дла бо ко за сег нат од тоа.

>> По се то она што се пра ви во Скоп је да ли мис ли те де ка има 
спас за глав ни от град.

 Ú Мис лам де ка има. Тре ба на ро дот да трг не и да го за пре 
ова. Са мо на ро дот, не ма кој друг. По ли ци ја та е во ра це те на 
вла ста, зна чи на оној што го пра ви ова. Тре ба на не кој на чин 
и ме ѓу на род на та за ед ни ца да би де ин фор ми ра на. А, си гур но 
е ин фор ми ра на, за тоа не ни се ис пра ќа ат по зи тив ни сиг на ли, 
са мо не га тив ни за бе ле шки до би ва ме.
„Утрин ски вес ник“, 31.12.09.

Ге ор ги Кон стан ти нов ски (78) е еден од нај
поз на ти те ар хи те ктипро е ктан ти што 
оста вил дла бо ки тра ги во ма ке дон ско то ар
хи те ктон ско тво реш тво. Ар хи вот на Скоп је, 
сту дент ски от дом „Го це Дел чев“, ИЗИ ИС, па
ла та „Уни ја“, па ла та „Куз ман Јо си фов скиПи
ту“, по тоа Спо мендо мот на Раз ло веч ко то 
во ста ние и ар хи ви те во Охрид и во Штип, 
се де ла та што ја отс ли ку ва ат не го ва та 
естет ска, ар хи те ктон ска и гра ди тел ска 
го ле ми на. Автор е на три ка пи тал ни кни ги 
„Гра ди те ли те на Ма ке до ни ја“. Про фе си о
нал ни от жи вот на Кон стан ти нов ски е не
ра скин ли во вр зан со Ар хи те ктон ски от фа
кул тет. Се вра бо тил ка ко 18го диш но мом че 
ко га е отво рен фа кул те тот во 1949 го ди на 
и за си те овие го ди ни низ не го ви от ка би нет 
дип ло ми ра ле ил јад ни ци сту ден ти. Во пен зи ја 
е од 1995 го ди на, но и на та му е нај ре дов ни от 
про фе сор на фа кул те тот.

Пра ве ње об је кти кои би
ле по ра но е уни шту ва
ње и упро па сту ва ње на 
пло шта дот.



Пре сре ќен сум што ко неч но мо е то Скоп је ќе до бие лик по 
мер ка на чо век... или по мер ка на по ве ќе лу ѓе, за што та ков 
про ект со кој ди рект но се обез бе ду ва ме сто во ли ста та на 
бес мрт ни те, се пак, не мо же да на пра ви са мо еден чо век. И 
сре де тој изб лик на еу фо ри ја, ми тек на (со ни што не пре диз-
ви ка но, она ка, со се ма слу чај но) на ед на сти хо твор ба со ко ја 
мај ка ми ме ус пи ва ше ко га... ми бе ше во зра ста за прис пив ни 
пес ни, се раз би ра.

За и јас да да дам не ка ков при до нес кон на ша та за ед нич ка 
кул ту ра (за што и пре ве ду вач ка та деј ност е дел од кул ту ра та, 
не ли?), на пра вив на пор да ја пре пе ам пес на та. Вед наш да ка-
жам, пре пе вот е мал ку сло бо ден. Искре но, за мо е то Скоп је 
и за да иска жам по чит кон не го ви те со вре ме ни кти то ри би 
на пра вил и мно гу по ве ќе, ко га са мо би мо жел.
Сле ду ва мо јот обид...

Лик по мер ка  
на чо век

2

 Вла ди мир Пе тру шев ски

 Вла ди мир Пе тру шев ски 15ЛИК ПО МЕР КА НА ЧО ВЕК
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Сви ња ре фор ма тор

Ноќ е цр на, не ма, глу ва,
бав ча не ма кој да чу ва.
А сред бав ча, цвет на, чед на,
се по ја ви - сви ња ед на!
Сег де пу ли, сег де ме ри,
па за поч на да се це ри:
„Пу сти лу ѓе, в умот ма ли,
не гле да ат што им фа ли.
Тре ви ште во, што им да де?
Не мо же ни да се ја де!
Са де ру жи, цве тој број ни
и ла ли ња раз но бој ни.
Сал ни ка де ти ква не ма
или леј ка јас да зе мам...
Ба рем да е цвет до цве ток,
ред да има и по ре док;
ту ка ру жи, та му бо кор,
са де збр ка, јад и по кор.
Стој те лу ѓе, праз ни гла ви,
пог лед не те што ум пра ви,
ќе сфа ти те кол ку вре дам
бав ча ко га ќе ви сре дам!“.
Ноќ е цр на, не ма, глу ва,
бав ча не ма кој да чу ва...
Да ми ‘рмба, сви ња фа ти,
тре ва ки не, лис је тра ти.
По ле и те ро ва, рие,
кај што стап на - сѐ ќе згние!
Цве ќе со тре сви ња лу да
и на пра ви три ста чу да!
Де нок све тол ду ри сам на
бав ча та се сто ри глам на.

Ми ло рад Ми тро виќ Шап ча нин (1902, При год ни пес ни)

„Днев ник“, 13.02.10.
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Вла ди мир Пе тру шев ски  Фи ли е ре до вен про
фе сор на скоп ски от При род нома те ма тич ки 
фа кул тет (Ин сти тут за хе ми ја). Автор е и 
на три проз ни кни ги:„Ви кенд во Охрид“, „Су
штес тва“ и „ЈНА“.

По ра но има ше дол га ко са и долг нос, а се га 
има кра тка ко са и уште по долг нос (за кон за 
за па зу ва ње на вкуп на та дол жи на?).

Ко га е рас по ло жен, знае да оди со кон ду ри на 
ра це те... ама тоа му се слу чу ва се по ре тко. 
Има 55 го ди ни, ама се до про е ктот „Скоп је 
2014“ се чув ству ва ше двој но пом лад.

 Вла ди мир Пе тру шев ски
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>> Во кни га та „Мо е то вре ме во ма ке дон ска та ар хи те кту ра“, 
об ја ве на во 2008 го ди на, ед на од ва ши те осум кни ги, ка ко 
да го пред ви до вте ова што де не ска му се слу чу ва на Скоп
је, по точ но она што де но ви ве го ви дов ме на пре зен та ци ја та 
на про е ктот „Скоп је 2014 го ди на“. Кој од об је кти те што го 
ви дов ме најм но гу ви бо де очи?

 Ú Три ум фал на та ка пи ја, се ка ко. При ка жу ва ње то на оваа 
три ум фал на фор ма во оваа пре зен та ци ја за ме не прет ста-
ву ва ше на ви сти на би зар на и со се ма не о че ку ва на по ја ва. Не 
знам кој три умф ќе би де за пи шан на овој об јект. Три ум фал-
на та ка пи ја мо же да прет ста ву ва са мо туѓ три умф. Ние, низ 
на ша та исто ри ја, не ма ме ни ка ква вр ска со ва ква сим бо ли ка. 

„СК 2014“ не е 
дел од на ша та 
традици ја!

3

раз го вор со  
Бо рис Чи пан,  
архитект

разговорот го водеше: Ка та ри на Сто ја но ва
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Ако тре ба, таа ка пи ја тре ба 
да се до пол ни со рел је фи од 
три ум фи, ка ко што е во о би-
ча е но со та кви те твор би, кој 
три умф ќе го ове ко ве чат? 
Ан ти фа ши стич ка та бор ба и 
по бе да, или би тки те на Але-
ксан дар Ве ли ки?

Единс твен наш ви стин ски 
три умф од по но ва та исто ри ја 
е ан ти фа ши стич ка та бор ба. Ако се оди по да ле ку во исто ри ја-
та, мо же би ќе го по ста ват Але ксан дар Ве ли ки, чиј сар ко фаг 
се на о ѓа во Истан бул. Ка ко и да е, ова е со се ма не о че ку ва на 
по ја ва и не & е ме сто то во гра дов.

>> Ка ков град соз да ва оваа власт? Ко ја е цел та на про е ктот 
„Скоп је 2014“?

 Ú Не сом не но е де ка гра до ви те ги соз да ва ат вла ста, ра ко во-
ди те ли те на оп штес тва та. Ме ѓу тоа, ту ка е мно гу бит но ка кви 
се тие ра ко во ди те ли. Ако се ин те ли ген тни и до бри, тие ќе из-
бе рат и до бри со ра бот ни ци. А ако се по мал ку ин те ли гент ни, 
то гаш се пот пи ра ат на пол тро ни. И та кви при ме ри во исто-
ри ја та има мно гу. Хит лер и Ста лин, на при мер, се по ја ву ва ат 
ко га мо дер на та ар хи те кту ра ве ќе бе ше зре ла за осво ју ва ње 
на све тот. Тие то гаш се вра ти ја на зад, би деј ќи ар хи те кту ра та 
на ака де миз мот и кла си циз мот им од го ва ра ше по ве ќе за гло-
ри фи ка ци ја на нив но то вла де е ње. И тие ја за по ста ви ја мо-
дер на та ар хи те кту ра, за по доц на таа се пак да про дол жи да се 
над гра ду ва, ду ри до сте пе нот на ар хи те ктон ски от раз ви ток, 
кој се ви ка де кон стру кти ви зам. Раз ви то кот на тех но ло ги ја та 
не мо же да за пре, па та ка е и со мо дер на та ар хи те кту ра.

Ова што се га е пре зен ти ра
но, јас твр дам де ка не е ни ту 
кла си ци зам, ни ту ба рок, ни ту 
ро ко ко, ни ту ака де ми зам. Ова 
е еден нај бе ден га ли ма ти јас, 
ко лаж од еле мен ти на не ка кви 
кла сич ни, по ми на ти сти ло ви. 
Зна чи, ду ри ни ка ко ко пи ја на 
не кој стил, ова не е из др жа но.
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>> Да ли со овие сти ло ви на но ви те град би кои ќе се нај дат во 
цен та рот на Скоп је оди ме во ид ни на та или се вра ќа ме во 
ми на то то? Кол ку овие сти ло ви се бли ски на на ша та тра ди
ци ја и да ли би ле при сут ни низ ве ко ви те на овие про сто ри?

 Ú Се кој гра ди во сво е то вре ме. По ка жи што мо жеш де не-
ска, да при до не сеш со не што но во во раз ви то кот на гра дот, а 
не да ма ни пу ли раш со ста ри ин стру мен ти. Од тој ас пект, ова 
што е пре зен ти ра но се га, јас твр дам де ка не е ни ту кла си ци-
зам, ни ту ба рок, ни ту ро ко ко, ни ту ака де ми зам. Ова е еден 
нај бе ден га ли ма ти јас, ко лаж од еле мен ти на не ка кви кла сич-
ни, по ми на ти сти ло ви. Зна чи, ду ри ни ка ко ко пи ја на не кој 
стил, ова не е из др жа но.

Кор би зие, мно гу поз на то име во 
исто ри ја та на ар хи те кту ра та, ре-
кол: „Ако са ка те до ма да за ле пи-
те сли ка на ѕи дот, по до бро е да 
из ва ди те ко пи ја од не кој до бар 
ори ги нал, откол ку ори ги нал кој 
не е до бар“. Во на ши ов слу чај, па ра фра зи рај ќи го Кор би зие, 
би ре кол де ка ќе бе ше по до бро да ви дев ме еден чист ба рок, 
иа ко кај нас ба ро кот ни ко гаш не бил тра ди ци ја, или не ка би-
де и ре не сан са, ама по до бро ви стин ска ре не сан са, нас про ти 
овој ко лаж од еле мен ти кои не пра ват сим фо ни ја, ту ку обрат-
но, пра ват дис хар мо ни ја. И за тоа мис лам де ка ова што се га 
е пре зен ти ра но ка ко ар хи те кту ра, не е она што му тре ба на 
Скоп је.

>> Во Ва ша та кни га се за бе ле жу ва де ка не гу ва те остра кри ти
ка кон ур ба ни сти те. Во еден дел ве ли те де ка и со це лос на 
ре а ли за ци ја на Го ле ми от ринг, не ма да се ре ши ха о сот во 
цен та рот на Скоп је.

 Ú По но ви те те о рии за овој проб лем ве лат де ка ме те жот не 
мо же да се ре ши со про ши ру ва ње, ту ку на про тив, со стес ну-

На ша та мо дер на е пре
зен ти ра на, ду ри и вме
ша на со на ша та тра ди
ци ја.
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ва ње на ули ци те, па та ка авто мо би лот сам ќе се при ну ди да 
ба ра дру ги оби кол ни па ти шта.

Од дру га стра на, од ур ба ни стич ки ас пект, проб ле мот е што на 
еден мал про стор, кој е ве ќе сту ткан око лу Ка ме ни мост, од 
ед на та и од дру га та стра на, на тој мал про стор се вне су ва ед-
на про гра ма ко ја го над ми ну ва ка па ци те тот на тој про стор. И 
та ка, до а ѓа ме на кра јот и до тоа да се пра шу ва ме што ќе би де 
со тре та та се квен ца, со ин фра стру кту ра та!?

Та му ќе се на со бе рат уште по ве ќе авто мо би ли откол ку што 
има ме се га. Та му ќе би дат по треб ни го ле ми ин тер вен ции во 
под зем на та ин фра стру кту ра - ка на ли за ци ја, еле ктри ка и дру-
ги ин ста ла ции - и то гаш, јас на ви сти на не знам што ќе ста не 
со тој за фат. Ве лат де ка тоа е евти но. Ме ѓу тоа, она што по-
греш но се пра ви се ко гаш е мно гу по ска по, од она што се пра-
ви со си те прет ход ни истра жу ва ња, со си те прет ход ни не оп-
ход ни про е кти.

>> Кол ку транс па рент но се во ди це ли от овој про ект?

 Ú Гра до на чал ни кот ве ли де ка има ме струч ња ци, а не ка-
жу ва кои се тие. Ми ни стер ка та ве ли де ка про е кти ра ње то е 
транс па рент но и пре ку кон кур си, со об је ктив но жи ри ра ње, 
а не ги ка жу ва ими ња та на тие што би ле во жи ри, па ни ту тие 
кои се авто ри на про е кти те. Зна еј ќи го, ка ко стар про фе сор, 
це ли от ес наф, ар хи те ктон ски и ур ба ни стич ки, јас не мо жам 
да про це нам кое име стои зад тие про е кти.

Јас ги поз на вам двај ца та ве ќе ог ла се ни ар хи те кти. Ед ни от е 
Ван гел Бо жи нов ски, кој ги бра ни овие по те зи на де неш на та 
власт и ги бра ни со до ста ар гу мен та ци ја. Ме ѓу тоа и тој ов-
де не си доз во лу ва ка те го рич ки да се из јас ни за овој про ект 
и за оваа ар хи те кту ра. И Жан Сте фа нов ски, ар хи те ктот кој е 
мно гу пло ден и мно гу поз нат, кој соз да вал и со вре ме ни де ла, 
одед наш, ка ко кон сул тант на гра до на чал ни кот, ја под др жа 
оваа пре зен та ци ја и по сто ја но по тен ци ра де ка тре ба да се 

Бо рис Чи пан
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гра ди. Ме ѓу тоа, за ква ли те тот на ар хи те кту ра та не си доз во ли 
да ка же ни ту збор. Тој има на пра ве но згра ди во еден со вре-
мен и ефи ка сен стил. Одед наш, тој се га е при ну ден да му пов-
ла ду ва на гра до на чал ни кот и да пре мол чу ва.

>> За рем по ра но би ло по и на ку?

 Ú Та ква е суд би на та на гра до ви те низ исто ри ја та. Ако си ин-
фор ми ран и ако из бе реш со ра бот ник ка ков што тре ба, тоа 
што ќе би де на пра ве но во твое име, ќе оста не ка ко ква ли тет. 
Во друг слу чај, ќе оста не ка ко сра мо та.

Од ско ро вре ме, има ме не кол ку до бри при ме ри, за до бро 
оп штес тве но ра ко водс тво. Пре тсе да те лот Фран соа Ми те ран, 
кој има ше пре кар Сфин га, би деј ќи бе ше го лем љу би тел на 
еги пет ска та ар хи те кту ра, на ре ди да се на пра ви нај но ви от 
влез во Лувр во об лик на пи ра ми да. И за тоа из бра спо со бен 
и до бар ар хи тект, Аме ри ка нец од ки не ско по тек ло. Но, тој не 
му на пра ви пи ра ми да од ка ме ња, ту ку од стак ло. Гле дам, во 
пре зен та ци ја та за Со бра ни е то има стак ле ни ку по ли. До бро е 
да ими ти раш до бар при мер, ме ѓу тоа да пра виш не ус пеш на 
ком би на ци ја од сти ло ви, тоа е нај ло ши от из бор.
Јас сум учес тву вал на не кол ку кон кур си за уре ду ва ње на пло-
шта дот и мо жам да ви ка жам на тие кон кур си има ед но го-
ле мо бо гат ство на ре ше ни ја, ту ка има ими ња поз на ти и во 
свет ски раз ме ри. Во Град ски от ар хив тие ве ро јат но сто јат, па 
би би ло до бро да се прег ле да ат. По до бро е да из бе рат еден 
од тие про е кти, откол ку се га да го пра ват пло шта дот со ре кон-
струк ци ја на Офи цер ски от дом и на Ста ри от те а тар.

>> Ре кон струк ци ја та на ста ри от те а тар, на Офи цер ски от дом и 
на згра да та на На род на та бан ка, во сво ја та кни га ги на ре
ку ва те „ар хи те ктон ски хи бри ди“. Зо што?

 Ú Таа тра ди ци ја не е на ша, таа е срп ска. Офи цер ски от дом 
бе ше сру шен и не тре ба да се об но ву ва, тој не спа ѓа во на-
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ша тра ди ци ја. Та ка бе ше и со бан ка та. А еве, се га се гра ди 
и Ста ри от те а тар. Не е тоа Ста ри от те а тар, ту ку не што со се ма 
дру го…

>> Во еден дел од кни га та ве ли те де ка гра до на чал ни кот Ри сто 
Пе нов на пра ви пре се дан. Из ве де поп ло чу ва ње на пло шта
дот и ја исе че исто ри ска та але ја од ста ри ди ви ко сте ни. 
Пло шта дот се ра ши ри пре ку мер но, соз да вај ќи пу сте ли ја, 
без ин тим на та ме ра на чо ве кот пе шак. Кол ку жа ли те за тој 
пло штад?

 Ú Пло шта дот де нес не ма ху ма на ди мен зи ја, чо ве кот во не-
го се гу би ка ко во пу сте ли ја. Нај го лем гаф е што ја уни шти ја 
таа але ја од ди ви ко сте ни. Пло шта дот не е тоа што тре ба да 
би де, ако чо век во не го не мо же да се чув ству ва ка ко во свој 
дом. Пло шта дот бе ше не вин. Ако овој пло штад има ху ма на 
про пор ци ја и ден де не шен во еден при сто ен ам би ент ќе се 
со би ра ат лу ѓе то, пен зи о не ри те, мла ди те…

>> А ка де ис чез на мо дер на та ар хи те кту ра, ко ја бе ше ка ра кте
ри сти ка на пост зем јо трес но Скоп је?

 Ú На ша та мо дер на е пре зен ти ра на, ду ри и вме ша на со на-
ша та тра ди ци ја. Ед ни от об јект е оној на Вла да та, кој е со се ма 
мо де рен и со вре мен об јект. По мо дер на та до а ѓа со вре ме на-
та ар хи те кту ра, ко ја ја спо ре ду вам со фи на асо ци ја ци ја со 
охрид ска та ку ќа. За мо јот об јект на МА НУ дру ги ми ка жаа де-
ка асо ци ра на ко на ци те на ма на сти рот „Све ти Јо ван Би гор-
ски“. Тоа по ка жу ва де ка ако имаш до бри поз на ва ња на сво-
ја та тра ди ци ја, пот свес но тоа вли јае врз иде ја та што ја соз-
да ваш. Тра ди ци ја та изра зе на во ар хи те кту ра та мо же да би де 
са мо не што кое спон та но из ле гу ва од чо ве кот, од пот све ста.

Бо рис Чи пан
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Ко ња ни ца та пред ви де на 
 

Ако се об но ву ва ат Офи цер ски от дом и згра да та на На род на бан ка, ќе 
не до сти га ат ко ња нич ки те скулп ту ри на срп ски те кра ле ви пред Ка ме ни 
мост, за да би де комп лет на та ква та ре кон струк ци ја на овој про стор. Би-
деј ќи во та кви те згра ди ќе би дат вне се ни но ви со др жи ни, на ко њи те ќе 
тре ба да се ка чат Але ксан дар Ма ке дон ски и Са мо ил, или за да би де со-
вре ме но, мо же би и не кои хе рои од се гаш на та ма ке дон ска тран зи ци ја. 
 

од кни га та на Чи пан, „Мо е то вре ме во ма ке дон ска та ар хи те кту ра“, 2008 г. 

Да се оста не за па ме тен 
 

Се ко ја власт са ка зад се бе да оста ви не што по што ќе би де за па ме те на. 
Се кој вла сто др жец са ка да би де вбро ен во зас луж ни те лу ѓе на гра дот. 
Ме ѓу тоа, тоа не ус пе ва се ко гаш. Љуб чо Ге ор ги ев ски, на при мер, го на-
пра ви Пла ош ник, но со мно гу не пра вил но сти и им про ви за ции. Но, ете, 
тој функ ци о ни ра и прив ле ку ва по се ти те ли. По не го Ри сто Пе нов од Ста-
ра та же лез нич ка ста ни ца са ка ше да на пра ви град ска ку ќа, но од тој кон-
курс ни што не ста на. Се по ја ви ка ко ин ци дент иде ја та за град ска ку ќа во 
об лик на ста ри от Офи цер ски дом. Не знам, го раз би рам тој по рив кај 
лу ѓе то да са ка ат да оста ва ат не што зад се бе, но се пак тре ба да се вни ма-
ва да се на пра ви не што до бро.

„Се га“, 11.02.2010.

Нај ста ри от про фе сор на Ар хи те ктон ски от 
фа кул тет во Скоп је, автор на згра да та на 
МА НУ, ре ста вра тор и кон зер ва тор на цр кви
те „Све та Со фи ја“ во Охрид и „Све ти Пан те
леј мон“ во Не ре зи, има 92 го ди ни. Не го во то 
на ру ше но фи зич ко здрав је не & пре чи на не
го ва та пре циз на мис ла, со ко ја се впу шта во 
остра кри ти ка на про е ктот „Скоп је 2014“, 
но и на при ста пот на ма ке дон ски те по ли ти
ча ри кон гра ди телс тво то во оп што.
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Ко неч но до бра вест за си те оние кои с$ уште не мо жат да се 
иден ти фи ку ва ат со фи зич ки от про стор на гра дот во кој жи ве-
ат! Ло кал на та ин ду стри ја на има ги нар но то, ми на та та не де ла 
ја про мо ви ра ше сво ја та нај но ва си му ла ци ска ала тка, соб-
лаз ну вач ки име ну ва на ка ко: Ра зу ба ви за тор 2014.

Пред но ста на оваа во од нос на дру ги те ап ли ка ции од ва ков 
вид е де ка таа ра бо ти во ре ал но вре ме и врз ре а лен про стор, 
овоз мо жу вај ќи им на сво и те ко рис ни ци на не ве ро јат но ле-
сен на чин да „раз у ба ват“ кој би ло од град ски те про сто ри кои 
ги сме та ат за не о фор ме ни, не а втен тич ни, без лич ни или не-
фо то ге нич ни. Во мо мен тот, ап ли ка ци ја та е опе ра тив на са мо 
за цен трал ни от про стор на глав ни от град, од про ста при чи на 
што најм но гу од геј ме ри те жи ве ат ток му во Скоп је, град кој и 
исто ри ски прет ста ву ва про из вод на мно гу раз у ба ви за ции. И 
по крај не сом не ни от на пор да се на пра ви ап ли ка ци ја со по-

Ра зу ба ви за тор, 
вер зи ја 2014

4

Јо ван Ива нов ски
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мош на ко ја Скоп је ко неч но би би ло раз у ба ве но на ни во на 
по са ку ва на европ ска ме тро по ла, Ра зу ба ви за тор 2014 не по-
се ду ва ни ту ед но ме ни пре ку кое мо же те да ин тер ве ни ра те во 
во о би ча е ни те ме тро по ли тен ски па ра ме три: ефи кас на транс-
порт на ин фра стру кту ра, со од вет ни со ци јал ни и обра зов ни 
ин сти ту ции, зе ле ни ре сур си, ко му нал на чи сто та, кул ту ра на 
од не су ва ње. Со иск лу чок на мож но ста ин сти ту ци о нал но да 
се уна пре ди кул тур на та по ну да на гра дот (ап со лут но ко рис но 
ме ни), раз у ба ви за то рот во оп што не се прид ви жил по да ле ку 
од ква зи и сто ри ци стич ко то, спо ме нич но-сце но граф ско пре-
об ли ку ва ње на јав ни от про стор во цен та рот на гра дот. Во тој 
кон текст, не мо же а да не се за бе ле жи де ка под при ти со кот 
што по бр зо да се исфр ли нов про из вод на па за рот, авто ри-
те кои го раз ви ва ле раз у ба ви за то рот не ма ле до вол но вре ме 
те мел но да ја про у чат комп лекс но ста на го ле ми те исто ри ски 
сти ло ви на ар хи те кту ра та, за чие ко рект но име ну ва ње овие 
де но ви во јав но ста се во ди ви стин ски кар не вал ски нат пре-
вар во зна е ње. Ка ко по оби чај, на очиг лед на ра дост на ед ни 
и на жа ле ње на дру ги, Ра зу ба ви за тор 2014 не по ну ди ни што 
по ве ќе од шуп ли ви стил ски ин тер пре та ции на ар хи те ктон ски-
те сти ло ви кои на Скоп је му се ту ѓи и кои па тем му се ну дат во 
фор ма на та пет на кој во це лост му не до сти га и вре мен ски, 
и ге о граф ски, и по ли тич ки, и еко ном ски, и кул ту рен, и со ци-
ја лен кон текст, во кој би се ге не ри ра ла таа тол ку по са ку ва на 
за пад но е вроп ска сли ка. Во отсус тво на сво ја та су шти на, ду ри 
и на ни во на та пет за пре ле пу ва ње, ре зул та тот е ед но очај но 
мо но ли ти зи ра ње на град ска та по јав ност, све де но на ама тер-
ска ин тер пре та ци ја на хар мо ни ски те, ком по зи ци ски те, про-
пор ци ски те, и пос ле до ва тел но, естет ски те за ко но мер но сти 
на ар хи те ктон ски те одред ни ци, во кои на при мер, ра бо те ле 
ими ња ка ко Ми ке лан џе ло Бу о на ро ти.

Што ве лат по тен ци јал ни те ко рис ни ци за Ра зу ба ви за тор 2014, 
нај до бро ќе доз на е те ако се прик лу чи те на не кој од ин тер нет 
фо ру ми те, ка де на го ле мо се во дат де ба ти во кои мно гу ми на 
рас пра ва ат за ре зул та ти те од нај но во то „раз у ба ву ва ње“ на 
Скоп је. Во су шти на, ова е ко рис но би деј ќи ни ед ни сли ки до 
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се га не ус пе а ле да аку му-
ли ра ат тол ка ва суб ли ма-
ци ска енер ги ја ко ја би ја 
по ткре на ла, тра ди ци о нал-
но апа тич на та ма ке дон ска 
јав ност. Од дру га стра на, 
спро тив но на ов деш ни те, 
еми гра ци ја та е се ко гаш 
на пр ви те бор бе ни ли нии, 
осо бе но то гаш ко га се 
ди ску ти ра за те ми кои се 
во ре ла ци ја со на ци о нал-
ни от, па во таа смис ла и 
кул тур ни от иден ти тет на на ша та на ци ја. Ин те рес но е де ка во 
ус ло ви ко га, во но ва та та тко ви на, од пет ни жи ли се тру дат да 
ги екс по ни ра ат ток му спе ци фи ки те на сопс тве на та кул тур на 
уни кат ност, во мо мент ко га се ра бо ти за ид ни на та на род ни от 
град од нос но др жа ва, пре ку мно гу од ко мен та ри те мо же ме 
да по све до чи ме за на ви вач ка енер ги ја ко ја, со се ма не о че ку-
ва но, оди во при лог на „ви зи и те“ кои теж не ат це лос но да ја 
не ги ра ат на ша та ло кал на гра ди тел ска автен тич ност, ко ја во 
слу ча јов и от ста пу ва ме сто ток му на уве зе на та. Во исти от кон-
текст, Ра зу ба ви за тор 2014 е про ект кој не са мо што го ми ни ра 
ло кал ни от град ски иден ти тет, ту ку е ан ти про из вод во од нос 
на гло бал ни те оби ди да се про мо ви ра ме ка ко зем ја ко ја е 
веч на лул ка на автен тич но гра ди телс тво, бес це не та умет ност, 
уни кат ни аро ми и не по втор ли ви гле тки.

На крај, топ ло пре по ра чу вам, за по тре би те на др жав ни от 
естет ски про ект Ра зу ба ви за тор 2014, пре ку јав на на ба вка и 
во нај кус мо жен рок да би де из бра на по со од вет на ло ка ци ја, 
ка де и пра ктич но ќе мо же да би де те сти ра на и усо вр шу ва на 
оваа хо ум-мејд ап ли ка ци ја. Пред ла гам по ли го нот, на ме сто 
во ма ли от ринг, да би де не ка де во бли зи на на ае ро дро мот 
„Але ксан дар Ве ли ки“, по мож ност во бли зи на на ме сто то 
ка де транс е вроп ски те ко ри до ри Е-8 и Е-10 се вкр сту ва ат со 
скоп ска та оби кол ни ца. На тој на чин, стран ски те ту ри сти кои, 

Ова е про ект кој не са мо што го 
ми ни ра ло кал ни от град ски иден
ти тет, ту ку е ан ти про из вод во 
од нос на гло бал ни те оби ди да 
се про мо ви ра ме ка ко зем ја ко ја е 
веч на лул ка на автен тич но гра
ди телс тво, бес це не та умет ност, 
уни кат ни аро ми и не по втор ли ви 
гле тки

Јо ван Ива нов ски
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од ка де и да при стиг нат, во нај кус мо жен рок ќе мо жат да при-
ста пат во но ви от стар град, ка де на еден ком па ктен про стор 
и во „ју зер-френд ли“ раз ме ра, ќе ги до би јат на длан ка си-
те исто ри ски сти ло ви да ти ра ни од вре ме то на па ра ме ци у мот 
па с$ до ден де не шен. Се раз би ра, во овој град пред гра дот, 
уште на пор ти ќе мо ра да би де на пи ша но: фо то гра фи ра ње то 
е нај стро го за бра не то! Не за дру го, до вол ни се са мо не кол ку 
шпи он ски сли ки за да ни го пре зе мат, па „рик нат“ биз ни сот. 
Кој? Па Клин гон ци те, се раз би ра.

„Но ва Ма ке до ни ја“, 09.02.10.

Јован Ивановски е архитект и асистент на 
скопскиот Архитектонски факултет. 

Беше дел од групата архитекти кои 
ја претставуваа Македонија на архи
тектонското биенале во Венеција 2008 
година. Член е на архитектонското студио 
„SCArS“ (Skopje Contemporary Architecture 
Studio), неформална група составена од 
неколку помлади македонски архитекти.
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>> Kако гле да те на она што е по ну де но ка ко про ект “Скоп је 
2014”?

 Ú Јас сум шо ки ра на, ужас на та, од она што е прет ста ве но во 
овој про ект. Ако гра дот по де фи ни ци ја е но си тел на кул тур ни-
те зна че ња и во не го се ре пре зен ти ра она што е кул ту ра та и 
неј зи ни те вред но сти, то гаш на ви сти на со оваа прет ста ва ние 
по ка жу ва ме ду хов на и кре а тив на им по тен ци ја. Зна е те, се ко-
ја кре а тив на епо ха во раз во јот на ци ви ли за ци и те има ла сво-
ја кон цеп ци ја за про сто рот и,  на кра јот, за ар хи те ктон ски от 
изг лед на об је кти те. За тоа јас ов де и со оваа по ну де на ви зи ја 
имам страш на ди ле ма. Ова мо же, спо ред ме не, да би де на 
ли ни ја на оние кои го ос по ру ва ат на ши от кул ту рен иден ти тет, 
ова е на ли ни ја на ан ти ма ке до низ мот.  Би деј ќи са мо но во-
ком по ни ра на др жа ва и на ци ја, ко ја не ма сопс твен израз и 

Ду хов на  
им по тен ци ја

5

разговорот го водеше: Бран ко Ѓор ѓе ски

раз го вор со  
Јас ми на Си лја но ска,  
ур ба нист
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кул ту рен кон ти у ни тет, 
таа мо ра да по сег-
не по ту ѓи вре ми ња, 

изра зи и сти ло ви, но стал гич но вра ќај ќи се кон ми на ти вре-
ми ња.Она што на ви сти на ме по вре ду ва е таа ду хов на им по-
тент ност, со ко ја приз на ва ме де ка ние со вре ме но не са ка ме 
(не мо же ме?!) да се изра зу ва ме и на тој на чин да се по вр зе-
ме и со ми на то то и со ид ни на та. Ова мо же да би де, на ви сти-
на, ду ри и опас но.

>> Од дру га стра на, се ве ли де ка тој ба рок и не ок ла си ци зам 
по сто е ле кај нас и де ка “ма ке до низ мот е прв етаб ли ран 
ба рок”?

 Ú По греш но, ви стин ска ма ни пу ла ци ја. Ги ме ша ат ра бо ти те 
би деј ќи во гра дот има сук це си ја на рас те жи и стре ме жи итн. 
Точ но е де ка хе ле ни стич ки от или ан тич ко-ма ке дон ски от град 
има ат пр во мо ну мен тал но прет ста ву ва ње на вред но сти те во 
гра дот. Но тој, во ед но, мо же да се ка же де ка по мно гу ка ра-
кте ри сти ки прет ста ву ва и прв со вре мен град. Ба ро кот на не-
кој на чин се уг ле дал на хе ли ни стич ки от град, но мно гу не ко-
рект но (иг но рант ски) е да ре че те де ка ба ро кот е ели ни стич ки 
или ан тич ко-ма ке дон ски. Ба ро кот е со сем дру го вре ме, иа ко 
одре де ни еле мен ти и пог ле ди се слич ни. Но, да ка же те де ка 
ба ро кот е тоа, му од зе ма те ду ри мно гу ква ли те ти на ан тич-
ки от град. Ба ро кот е дел од еден авто ри та рен пер и од ко му 
нај бит ни се па ра да та, дви же ње то, пом пез но ста и мо ну мен-
та лиз мот. 

Ова што ни е по ну де но пре ку комп ју тер ски ге не ри ра на та ви-
зи ја за „Скоп је 2014“ не ма ни ка ква со вре ме на ин тен ци ја и 
кон цепт. Ова е не кој вид исто ри ски ек ле цип ти зам кој ги ин-
тер пре ти ра и скло пу ва кла сич ни те еле мен ти на чу ден на чин. 
Се то тоа ли чи на со бир ни су ве ни ри и пар чи ња од дру ги про-
стор но-вре мен ски кон цеп ции и епо хи.

Са мо но во ком по ни ра на др жа ва и на
ци ја, ко ја не мај ќи сопс твен израз 
и кул ту рен кон ти ну и тет, мо ра да 
по сег не по ту ѓи вре ми ња, изра зи и 
сти ло ви, но стал гич но вра ќај ќи се кон 
ми на ти вре ми ња.
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>> Има ли не ка де ва ков при мер во гра дот?

 Ú Те о ри ја та и пра кти ка та поз на ва ат при ме ри ко га одре де-
ни вре ми ња во на ме ра та да со за дат не што ве ли чес тве но по 
се ко ја це на, не што што ги ве ли ча твор ци те и на ра ча те ли те, а 
во не до стиг на кре а ти вен ка па ци тет, по сег ну ва ат по об ли ци 
на гра дот од ми на то то, за гра дот кој са ка ат да се из гра ди во 
по зај ме но вре ме со иден ти тет. Та кви се си те ос тва ру ва ња во 
сти лот на Grand Manner. Аме ри кан ци те во19 век има ат пра-
вец што се ви ка  “city beatiful” во кој се по чи ту ва ба ро кот и 
не го ва та мо ну мен тал ност. Но, ту ка ние го во ри ме за друг пер-
и од, за 19 век, во кој ин ду стри ски те гра до ви има ат на ви сти на 
го ле ми проб ле ми. Ими та ци ја та е мо же би она што е нај не при-
фат ли во, а исто та ка, јас не знам ко га ние сме го жи ве е ле 
ба ро кот. Тоа што во не кои од ку ќи те од на род на та ар хи те кту-
ра се гле да е нор мал но ко ин ци ди ра ње на епо хи те, но теж-
не ни е то е со се ма раз лич но. Ина ку, ба ро кот пр венс тве но се 
од не су ва на го ле ми те пла но ви за гра до ви те, на аве ни и те и 
отво ре ни те ѕвез де сти пло шта ди, а за Скоп је мо же да се ре че 
де ка единс тве но то ви стин ско ба рок но вли ја ние е дој де но со 
пр ви те ур ба ни стич ки пла но ви, со пр ви те ге не рал ни ре гу ла-
ции за гра дот Скоп је, ед на та од нив од 1914 год. од Д.Т.Ле ка, и 
дру га та од Ј.Ми ха и ло виќ.

>> Да ли Ин сти ту тот бе ше вклу чен во овој про ект?

 Ú Кол ку што знам, во оп што не бе ше вклу чен и фа кул те тот 
ка ко ин сти ту ци ја. Не кои по е дин ци беа вклу че ни, но тоа се 
по е дин ци кои не се од на ши от ин сти тут.

>> Но да ли се гаш ни те ре ак ции се за доц не ти би деј ќи во кон
курс ни те ус ло ви се ба ра ше згра ди те да би дат во ба ро кен 
стил?

Јас ми на Си лја но ска
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 Ú Не се сог ла су вам де ка не ма ло ре ак ции. Има ло три би ни 
чии ука жу ва ња не беа ин те рес ни до де ка не се об ја ви це ла та 
сли ка. А гра дот не е са мо град на ар хи те кти, тие ре ак ции се-
га се обе ди не ти и до а ѓа ат од раз лич ни стра ни. Да ка же те, на 
при мер, де ка ку ќа та на Мај ка Те ре за е до бра са мо за тоа што 
е ту ри стич ка атрак ци ја е сла ба од бра на на естет ски от став.

Но, ако е тоа теж не ние, то гаш дај те и ние од цен та рот да на-
пра ви ме Диз ни Ворлд или од пло шта дот про стор ка де што лу-
ѓе то се за ба ву ва ат, ка ко Лас Ве гас.

>> На пра ве те ми ед на спо ред ба ка ко Вие го за мис лу ва те цен
трал но то град ско по драч је и она што е да де но ка ко про ект?

 Ú Ед но мо ра да се приз нае, тој про стор дол го вре ме стои 
пра зен и ве ро јат но е по зи тив на жел ба та да се ис пол ни тој 
про стор. Пло штад кој е пра зен, око лу кој не ма рам ка од об-
је кти - не е пло штад. Не мис лам де ка та кви те за лож би за 
гра де ње се по греш ни. На про тив. И жел ба та да се пра ват 
спо ме ни ци е по зи тив на. Но, кој е проб ле мот: проб ле мот е 
во ин тен зи те тот и дла бо чи на та на про мис лу ва ње то, во нив-
на та ко ли чи на, ме сто по лож ба та, проб ле ма тич на та умет нич-
ка вред ност. На чи нот на кој што се рас пи ша ни кон кур си те е 
проб ле ма ти чен. Од на пред се опре де лу ва ду хот и ар хи те ктон-
ски от кон цепт, и ако вие не се при др жу ва те и при ла го ди те на 
ва кви те ба ра ња, не мо же те да го до би е те кон кур сот. Не кои 
авто ри се ја ву ват ка ко авто ри на 3-4 тру да. Не е ли чуд но зо-
што не ма ше ин те рес од ме ѓу на род на та струч на јав ност, не ли 
зна чи тоа де ка има не кој проб лем?!

Ина ку, про стор но то за вр шу ва ње на рам ка та на пло шта дот на 
дес ни от брег на Вар дар не е мно гу да ле ку од она ка ко јас би 
го за мис ли ла, проб ле мот е во не го во то ар хи те ктон ско, стил-
ско изра зу ва ње, во ИМИ ТА ЦИ ЈА ТА. Од ле ва та стра на е ве ќе 
не што дру го.
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>> Мо же ли да се нај дат на пло шта дот и цр
ква и џа ми ја?

 Ú Ко га во Скоп је по сто е ше Бур ман ли џа-
ми ја та, то гаш тоа не бе ше пло штад. Тоа бе-
ше при мо стов је, три ули ци кои се спо ју ва-
ат пред Ка ме ни от мост кој бе ше по че ток на 
гра дот. Од дес на та стра на на Вар дар гра дот бил во за ро диш. 
Бра не ње то на ци вил ни от ка ра ктер на пло шта дот е мно гу 
важ но. Тоа е ка ко од бра на на сло бо да та на гра ѓа ни нот. Да го 
оста ви ме пло шта дот да би де на си те гра ѓа ни на гра дот и на 
ре пуб ли ка та и за тоа мис лам де ка во оп што не е до бро та му да 
има вер ски об јект.

Осо бе но за ра ди тоа што вер ски от об јект е маг нет. Тој пра ви 
око лу се бе дру ги јав ни про сто ри. Тие се бо гат ство на гра дот, 
и зо што Скоп је да не до бие по ве ќе пло шта ди? Зо што си те се 
тур ка ат са мо на единс тве ни от град ски пло штад. Си те са ка ат 
на тоа ед но ме сто, на ме сто обрат но. Дај те ги ло ка ци и те кои 
згод но ќе се по вр зат и та му вер ски те об је кти ќе би дат маг нет 
за лу ѓе то.

>> Кој об јект најм но гу Ви пре чи?

 Ú  Ве ќе се иска жав за Три ум фал на та пор та. Ва кви об је кти 
има ат свое зна че ње во ми на то то и тие обич но ги сла ват вој-
ско вод ци те, им пе ра то ри те кои ко га до а ѓа ат од го ле ми те вој-
ни во ко и што ги осво ју ва ат те ри то ри и те и го но сат пле нот во 
гра дот, а жи те ли те го сла ват нив но то вле гу ва ње во гра дот, 
до де ка  овие по ми ну ва ат низ та ква Три ум фал на пор та. Та-
ква е пор та та на Све та та ули ца во ан тич ки Рим, на вле зот во 
Рим ски от фо рум. Та ква  е и Три ум фал на та пор та во Па риз на 
На по ле он Тре ти. Обич но зад нив стои мо ќта на авто ри тар на 
лич ност, по тре ба та да се сла ви лич но ста на им пе ра то рот.

Зо што ни е нам оваа Три ум фал на ка пи ја, што сим бо ли зи ра 
таа? Ба шка и ме сто то на ко е што е по ста ве на. Тоа е, до пол ни-

Да го оста ви ме 
пло шта дот да 
би де на си те 
гра ѓа ни и за тоа 
мис лам де ка 
во оп што не е до
бро та му да има 
вер ски об јект.

Јас ми на Си лја но ска
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тел но, нај вул гар на ка ри ка ту ра. Ова  ги над ми ну ва си те ана-
хро низ ми и си те но стал гич ни уто пии.
Си те на ши на ме ри ид ни на та нед вос мис ле но ќе ги про чи та, 
ќе ги со го ли, ќе ги вред ну ва и обез вред ну ва. Не тре ба мно-
гу прет ска жу вач ка спо соб ност за да ви ди ме ка ко ние и оваа 
гра до-гра ди тел ска не кре а тив ност ќе би де ме о(пот)це не ти.

дел од раз го во рот бе ше об ја вен во „Днев ник“, 09.02.2010.

Проф. др Јас ми на Си лја но ска ра бо ти на 
Ар хи те ктон ски от фа кул тет на Уни вер зи
те тот Св. Ки рил И Ме то диј во Скоп је во 
Ин сти ту тот за ур ба ни зам. Таа, во ед но, е и 
ра ко во ди тел на пос ле дип лом ски те сту дии 
по Ар хи те кту ра и ур ба ни зам на Ар хи те ктон
ски от фа кул тет. Пост дип лом ски сту дии 
за гра ди тел ско нас ледс тво ги за вр ши ла во 
За греб, Хр ват ска со ма ги стер ски от труд 
“Ди ја хро ни ска сту ди ја на глав ни от град ски 
пло штад во Скоп је и вли ја ни ја та на кон цеп
ци ски от ди скон ти ну и тет на гра дот”.

Во пер и о дот на ака дем ска та 1997/98 би ла 
на сту ди ски пре стој на Др жав ни от уни вер
зи тет во Ари зо наСАД (АСУ) ка де ра бо те ла 
во Од де лот за пла ни ра ње и пеј заж на и на 
до ктор ски те сту дии на овој фа кул тет. До
кто ри ра ла на Ар хи те ктон ски от фа кул тет 
во Скоп је со тру дот “Пла нер ски ас пе кти на 
об ли ку ва ње то на град ски от про стор”. 
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Во тај на та пре род ба има ме два клуч ни кон цеп ти: ар хи тор ту-
ра и гро ба ли за ци ја. Пр ви от кон цепт мно гу до бро ги по вру ва 
на ши те два најд ла бо ки стре ме жи; оној кон ар хи те кту ра та (на 
све тот!, зо што да би де ме скром ни?!) и оној кон ста ро то (тор-
ту ра та ту ка е са мо ме то да и ја наг ла су ва ме во за гра да, чи сто 
ко ма ла тај на, оти коа при бег ну ва ме - ка ко крај на мер ка - кон 
тор ту ра, се ко аш ве ли ме, при стој но и ста рин ски: ар хи тор ту-
ра; вмет нал: В. Ѓор чев).

Ар хи тор ту ра и 
гро ба ли за ци ја
кр то ви те ра бо тат!
од тај ната преродбенич ка 
програма:

6

Пан далф Вул кан ски
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Ако слу чај но се оби дат да го ди скре ди ти ра ат на ши от ве ли-
чес твен транс и сто ри ски син кре ти зам (про ник ну ва ње то низ 
фи но ис преп ле те на па ја ко ва мре жа на си те ди ја хро ни ски 
и син хро ни ски ли нии на на ше то веч но ма ке дон ско би ти су-
ва ње), во тој слу чај мо ра ме да се пот пре ме и на тре ти от ге-
ни ја лен кон цепт кој скром но го на ре ков ме: ла га ли зам (иа ко 
не скром но мо же да се на ре че и гру е ви зам, оти по тек ну ва од 
најд ла бо ки те вру то ци на ли кот на на ши от фе но ме на лен во-
дач).

При мер: не кој бо го хуљ, изрод, пре дав-
ник и со ро со ид ко га-то гаш ќе се ос ме ли 
да ка же (за пра во, си бам бо рат они, го 
збо рат ова) де ка, ци ти рам: „за мис ла та за 
цр ква, џа ми ја и 22-ме тар ски спо ме ник 
на Але ксан дар на скоп ски от пло штад - е 
кикс-иде ја ко ја про из ле гу ва од те ри то-
ри јал ни те кре тен зии (т.е. се љо бер ска та 
страст да се зав ла дее со гра дот на на чин 
да се уни фор ми ра не го ва та раз лич ност) 
на на ша та се љо бер ска вла да еч ка ели та 
ко ја има по тре ба на го ле ма исто ри ска 

вра та да го про мо ви ра сво е то пра зи лук-чув ство за спе ктак-
лук“. Гру бо, а?, на тој на чин да се заш ла ку ва тол ку бла го род-
ни от и тол ку ос мис лен кон цепт ар хи тор ту ра... Но, на не вер ни-
ци те нај лес но им е да плу ка ат, тие ни ко аш ни што не соз да ле, 
а ние, па, нон-стоп ос тва ру ва ме. Кај и да е, ва ка тре ба да им 
се од го во ри на су ру шо и ди те (вмет нал: М. Про то ѓер): И ла-
га ли стич ки и не ла га ли стич ки (ко што ве ле ше на ши от го лем 
се ве рен брат), и про це ду рал но и не про це ду рал но, и мир но 
и со те па ње (ако баш си го ба ра ат), и еле гад но и ин те ли гад-
но, на ша та за да ча, 24/7, е пер ма нент но и со си те мож ни си ли 
да ги бра ни ме да ма ри те на два та на ши најд ла бо ки про е кти: 
ар хи тор ту ра та и гро ба ли за ци ја та. На ше то нај сил но оруж је во 

За мис ла та за цр ква, 
џа ми ја и 22ме
тар ски спо ме ник 
на Але ксан дар на 
скоп ски от пло штад 
 е киксиде ја ко ја 
про из ле гу ва од те
ри то ри јал ни те кре
тен зии...
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таа бор ба (не е на ши от пре све тол во дач, ту ку ема на ци ја та на 
не го ви от најд ла бок прин цип) - ла га лиз мот.

Со ог лед де ка име то сѐ збо ри, ќе се 
пре фр ли ме и на вто ра та пре род бе нич-
ка фу ри ја ши ро ко (и де лум но ме та фи-
зич ки, иа ко сме со се ма кон крет ни во 
неј зи но то спро ве ду ва ње) на ре че на 
гро ба ли за ци ја. Што е гро ба ли за ци ја?! 
Нај про сто ре че но: дуп ка. Ама не ка ква 
би ло дуп ка, ту ку ан тич ка дуп ка. (Јас но е ко од са те лит де ка ар-
хи тор ту ра та и гро ба ли за ци ја та се нај су штес тве но по вр за ни; 
ра ди тоа нив ги обра бо ту е ме во ед но пог лав је од про гра ма ва 
и ра ди тоа око лу тие кон цеп ти е ан га жи ра на нај а гил на та пар-
ти ска еки па прик лад но на ре че на „мо зо чен ура ган“.)

Коа збо ри ме за гро ба ли за ци ја тре ба да наг ла си ме де ка не 
збо ри ме за Де нот на др во то. Др во то е за ста ре на ра бо та. На-
ши от фо кус тре ба да би де дуп ка та. Ра ди тоа на ши от кон цепт 
за пре род ба на Ма ке до ни ја и го на ре ку ва ме гро ба ли за ци ја. 
На ши от сло ган мо же да би де: „Не ма утка ако имаш го ле ма 
дуп ка“. Или: „Кај што праз но ме сто има ти дуп ка по са ди“. Со 
та ква ма кси ма пра и ме су пер на ци о нал на кли ма: ни кој не 
мо же да нѐ рас шти ма! Не ма зи ма за нас, има са мо ар хе о ло-
шко-иден ти тет ска пли ма од ар те фа кти што се пре ле ва ат низ 
дуп ки те (ко со ко пач ко ќе се здро би ка на ли за ци ска це вка, 
сли ко ви то да об јас ни ме).

Тре та ва хи по те тич на ма кси ма е по себ но атра ктив на: „Се ко ја 
ма ке дон ска дуп ка е ро до љуп ка!“ А ако ни ре чат де ка на ша та 
власт (вмет нал: П. Куз ман) по ве ќе на ли ку ва на сре бро љуп ка 
и се бе љуп ка откол ку на ро до љуп ка, ва ка тре ба да од го во ри-
ме: дуп ка та е на ша ко руп ка, дуп ка та е на ша пуп ка! Туп ка ме 
со но џи ња та по поч ва та, нер воз ни, коа не а ме дуп ки под нас! 
Опас но нѐ коп ка што има до ле, па ма кар и да е клоп ка! Е сеа 
(вмет нал: В. Ѓор чев), коа тр чаш по топ ка (што пад на ла во 

Јас но е ко од са те лит 
де ка ар хи тор ту ра та 
и гро ба ли за ци ја та се 
нај су штес тве но по вр
за ни.

Пан далф Вул кан ски
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дуп ка) има и соп ка, 
нор мал но, од СДСМ, 
од тран зи ци о ни не 

бо га та ши, а бо га ми и од пе то ко ло на шки те со ро со и ди; ама 
ва ка тре ба да од го во ри ме: за не кој бил мез да не ја штип ка 
стрип ти зе та се при ви ва уз шип ка; вто ро, то чак коа во зиш - со 
шип ка, нор мал но, ко прав маж - ста аш штип ка на пан та ло на, 
та ка?!

;тре то, се ко ја ле бар ка што ти за ба суе у дуп ка не е ко ле дар-
ка, шта ви ше се ко ја ле бар ка би ре кол де ка е ко ле бар ка и де-
ка тре ба да се за те па! Што са кам да ка жам? Пр во: дуп ка та е 
комп лекс но по ле, со дроп ки се ре ша ва, плус коа во зиш пат 
цел со дуп ки и преп ки (еба те су ру шо и ди те, па ќе ре чам) не 
мож од теп ка да до не су е ме зак лу чо ци, или се ко ја бу да ла да 
чеп ка по дуп ки (тре ба да се има спе ци јал на ар хе о ло шка че-
тка); во тој слу чај, це ла ва ра бо та мо же да ни се из вр ти (т.е. 
зас пи нуе) во цеп ки. Вто ро: нев ла ди ни ве гна си мно гу мно гу 
да не ни се шу ња ат око лу дуп ки те; тре то, ко леб лив ци у на ши 
ре до ви - не; че твр то, коа е фр ка, коа не ко ја ле бар ка ил крт 
ил ста о рец баш е упо рен и са ка да ни ја изв ле че реп ка та од 
дуп ка та, па греп ка по ко леп ка та на ша (дуп ка та за нас е ко ко-
леп ка, би са кал да наг ла сам), и треп ка за вод ли во (у клеп ка 
про сто нѐ ебе, плус ме ди ум ска че тка ни уди ра, ко би вши от 
но же ви у грб што ни ма а ше) то гаш иа ме си ту а ци ја на оз бил на 
преп ка. И, што пра и ме то гаш? Фр ла ме ждреп ка? Игра ме тап-
ка? (по вто ру ем: све, све, са мо не од теп ка) & да а ме на стрип-
ти зе та та (Арап ка, на шип ка) шап ка и топ ка (ко на дел фин), за 
ни кој да не ја шлап ка и штип ка?! Не!!! Ка те го рич ки не! Во таа 
си ту а ци ја, коа ре чи си скроз сме сје ба ни од по со че ни те (ле-
бар ка, крт ил ста ор) се при о нуе на про це ду ра, т.е. по стап ка: 
ва де ње на та ка на ре че на та PR-пап ка. И го ка жу еш, без да пра-
иш ка ква би ло от стап ка, след ни ов текст (да се за пам ти ко ци-
јан ка лиј што се стаа у зуб коа ви ше ствар но не ма ре ше ние): 

Дуп ка та е на ша ко руп ка, дуп ка та е 
на ша пуп ка! Туп ка ме со но џи ња та по 
поч ва та, нер воз ни, коа не а ме дуп ки 
под нас! Опас но нè коп ка што има до
ле, па ма кар и да е клоп ка!
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„дуп ка ва ни има стап ка на раст од два ес ка тр љо на“. Ак цен тот 
да се стаи на „стап ка на раст“, ко кап ка да проз ву чи пос ле 
коа ќе им ги ркнеш ка тр љо ни те.

Е сеа (вмет нал: В. Ѓор чев), пре по-
ра чу е ме се кое дуп ка сто ме сто да 
поч не да рас те ко те сто! Дуп ка, а 
ба бри! Ѓа во ле сто ме сто, а?!:) (Да 
би де ме сли ко ви ти: су ру шо и ди-
те нѐ об ви ну ва ат за по ли ти ка на 
слон у стак лар ски ду ќан, т.е. еж во 
фа бри ка на кон до ми... Е, баш та-
ка тре ба да ни ба бри дуп ка та!) Не се срет нуе че сто та кво ме-
сто (кр тот кај што го го сти ежот, да се нас ме е ме мал ку, „ежот 
си го ебал“, ха ха!), вме сто што те за шра фуе (т.е. фра пи ра), па 
и са ми от ста ну ваш фи дан ка ме ѓу дуп ки те. На ме сто, зна чи, по-
пу сто (и пу сто) да се за е ба а ме со су ру шо и ди те (ио на ка ги ма-
кси мум ко ма да сто), ја по вто ру е ме стра те ги ја та во фор ма на 
сло ган: еж у фа бри ка за кон до ми - ВМРО на град ски пло штад.

На ова ме сто (вмет нал: Ј. Ја ди бу рек) од на ша та воз ви ше на 
и ге ни јал на пре род бе нич ка про гра ма (ко ја што ио на ка хро-
нич но ба бри и ти тра ко кос мич ко те сто) се чув ству ва по тре ба 
да се по ви ка ме на ед на го ле ма му дрост на Деј вид Линч, што 
фе но ме нал но ќе ни го оправ да ге ни јал ни ов кон цепт на гро-
ба ли за ци ја. Линч ед наш збо ре ше де ка за по тре би те на сни-
ма ње то на „Eraserhead” на ба вил мр тва мач ка и & ја отво рил 
утро ба та: бо и те на вна треш ни те ор га ни вид но блед не е ле под 
не го ви те очи по ра ди вли ја ни е то на воз ду хот; Линч таа сли ка 
ја спо ре ду ва со сце на та во Фе ли ни е ви от филм “Roma”: при 
ко па ње то на ту нел под Рим, гру па ар хе о ло зи про ва лу ва ат во 
ед на про сто ри ја пол на со фре ски; про би вај ќи го ѕи дот тие го 
ос ло бо ду ва ат воз ду хот и фре ски те вед наш, пред нив ни очи, 
поч ну ва ат да блед не ат. Е, Па ско наш мо же не ги знае мор-
бид ни те за е бан ции на Линч, но про сто ин стин ктив но чув ству-

Се ко ја ле бар ка што ти 
за ба суе у дуп ка не е ко
ле дар ка, шта ви ше се ко ја 
ле бар ка би ре кол де ка е 
ко ле бар ка и де ка тре ба да 
се за те па!

Пан далф Вул кан ски
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ва де ка пра ва та (обо е на) Ма ке до ни ја е под зем ја, низ дуп ки 
(„ќе из ги не те по не кои дуп ки“, ве ле ше Ни ко ла Ри ста нов ски 
во џингл; да се раз мис ли ка ко и тој сло ган да се вмет не - 
вмет нал М. Про то ѓер); от та му и про из ле гу ва ве ли чес тве но ста 
на тој ед но ста вен про грам ски збор (а се пак на би ен со тол ку 
сло е ви зна че ња): гро ба ли за ци ја.

За фи нан си ра ње на два ва ин ге ни оз ни кон цеп ти (ар хи тор ту-
ра и гро ба ли за ци ја) ќе рас пи ше ме 1) хра ма ри на и 2) хра мет, 
ама за тоа во по себ но пог ла вие.

„Ок но“, 14.08.09.

Пан далф Вул кан ски е пи са тел, стил ски ори
ен ти ран кон игри со збо ро ви и кон дру ги 
проз ни екс пе ри мен ти. Об ја вил две кни ги во 
де ве де сет ти те: „Уни вер зал но од ле пен реч
ник на ма ке дон ски збо ро ви“ и „При зрак про
тив Сен ка“ (пост мо дер ни зам за де ца). За ед
но со Ацо Стан ков ски, ко а втор е на го ле ми
от стрип про ект, „Ла брис“ (од 1996 до 2000 
го ди на око лу ед на тре ти на од стри пот, т.е. 
над 300 стра ни ци, бе ше об ја ве на во два на е
сет про дол же ни ја во спи са ни е то за стрип, 
„Лифт“).
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>> Гос по ди не Ба кал чев, кои се тие ур ба ни при ли ки од кул ту
рен, по ли тич ки и еко ном ски ас пект што сѐ уште прет ста ву
ва ат ар хи те ктон ски та буа за еден по ди на ми чен и европ ски 
раз вој на Скоп је?

 Ú Се ка ко не се „об је ктив ни те за ко ни на исто ри ја та“, ту ку 
нив на та ин тер пре та ци ја. Со дру ги збо ро ви, тоа е чо веч ки от 
фа ктор. Со тоа не мис лам на ар хи те кти те, ту ку на еден комп-
ле мен та рен, мен та лен склоп што се гра ди врз ба за на чуд ни-
от спој на иг но рант ство и итри на, на нез на е ње то и сит на та 
ко рист.

Ар хи те кту ра та  
е за гро зе на

7

раз го вор со  
Ми нас Ба кал чев,  
архитект

разговорот го водеше: Де јан Бу ѓе вац
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Кол ку ед на кул ту ра е по мал ку 
свес на за ви стин ска та про стор-
на стру кту ра, тол ку по сил ни се 
неј зи ни те си му ла ции, ви зу ел ни-
те и вер бал ни на ра ции. Во таа 
смис ла мо же ме да се се ти ме на 
иде о ло шка та ин тер пре та ци ја на 
про сто рот, на иде о ло шки те про-
стор ни мо де ли, но и на нај но ви-
от вул га рен ма те ри ја ли зам или 
исто ри ци зам во про сто рот Про-
сто рот е ап стракт на ка те го ри ја, 

за тоа за не го во раз би ра ње се по по дат ли ви на ра тив ни те, 
ви зу ел ни те и вер бал ни те кон стру кти. Кол ку ед на кул ту ра е 
по мал ку свес на за ви стин ска та про стор на стру кту ра, тол ку 
по сил ни се неј зи ни те си му ла ции, ви зу ел ни те и вер бал ни на-
ра ции. Во таа смис ла мо же ме да се се ти ме на иде о ло шка та 
ин тер пре та ци ја на про сто рот, на иде о ло шки те про стор ни мо-
де ли, но и на нај но ви от вул га рен ма те ри ја ли зам или исто ри-
ци зам во про сто рот.

>> Ко га пре ста ну ва не ко ја град ба ка ко за шти тен и кул ту рен 
спо ме ник, а ко га таа овоз мо жу ва ед на ин тер по ла ци ја, 
од нос но вкло пу ва ње на еле мен ти од со вре ме ни те ар хи те
ктон ски раз мис лу ва ња?

 Ú Ка ква е пре тсо стој ба та на ар хи те ктон ски от про стор? Ко га 
поч ну ва ед на град ба да се мис ли ка ко кул тур на вред ност? Ка-
ко ед на град ба го до би ва тој ле ги ти ми тет за да се прет ста ви 
ка ко ар хи те ктон ски при до нес на ед на кул ту ра? Или, по точ но, 
ко га поч ну ва на ша та гри жа кон ар хи те кту ра та ка ко еден тво-
реч ки и про сто рен ин те гри тет?

Ве ру вам де ка са мо пре ку по чи ту ва ње на се којд нев но то, на 
се којд нев ни те про стор ни си ту а ции, мо же ме да дој де ме и до 

Кол ку ед на кул ту ра е по
мал ку свес на за ви стин
ска та про стор на стру кту ра, 
тол ку по сил ни се неј зи ни
те си му ла ции, ви зу ел ни те 
и вер бал ни на ра ции. Во 
таа смис ла, мо же ме да се 
се ти ме на иде о ло шка та ин
тер пре та ци ја на про сто рот, 
на иде о ло шки те про стор ни 
мо де ли, но и на нај но ви от 
вул га рен ма те ри ја ли зам 
или исто ри ци зам во про
сто рот.
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ви стин ски от од нос кон по себ ни те ар хи те ктон ски вред но сти. 
За што ако во се којд нев но то, во обич ни те ку ќи, ѕи до ви, тро-
то а ри, дрв ја не гле да ме еден жи во тен про стор, не ги по чи-
ту ва ме, не ги чи сти ме се којд нев но, не ве ру вам де ка тоа ќе 
го на пра ви ме на ви стин ски на чин пред по себ ни те ме ста. Не 
ве ру вам де ка си сте мат ска та де ва ста ци ја на на ши от жи во тен 
кон текст ука жу ва на ви стин ска та на ме ра да за шти ти ме од-
дел ни де ло ви од не го.

По точ но, за шти та та ста ну ва сѐ по ве ќе ед на фор ма, а сѐ по-
мал ку со др жи на на на ше то по ве де ние во про сто рот. Не што 
што по ве ќе разд во ју ва, откол ку што 
го спо ју ва про стор ни от ин те гри тет 
на на ша та око ли на. По тре ба та од 
ед на отво ре на ло ги ка за да се мис-
ли ин те грал ни от кон текст кој би бил 
не ди скри ми ни ран во за шти те ни или не за шти те ни зо ни, и во 
таа смис ла да се има од го вор ност за не го во уна пре ду ва ње, е 
етич ко то пра ша ње на на ше то вре ме.
Да ли по чи ту ва ње то мо же да убие? Хо ланд ски от ар хи тект 
Рем Кол хас го по ста ви ова пра ша ње нас про ти кри ти ки те за 
не го ва та ин тер вен ци ја во уни вер зи тет ски от комп лекс про е-
кти ран од пи о не рот на мо дер на та ар хи те кту ра, Мис ван дер 
Рое, во Чи ка го. Ар хи те кту ра та тре ба да се за шти ти од сво и те 
бра ни те ли.

>> Се гле да ли кра јот на оваа мач на тран зи ци ја во на ше во ар
хи те ктон ско до жи ву ва ње на Скоп је?

 Ú Тран зи ци ја та нѐ вне се во еден бе ско не чен ре ла ти ви зам 
во про сто рот. За ед нич ко то ка ко по и ма ње на про сто рот се 
пов ле че, а ар хи те кту ра та ста на вул гар на зад ни на за по е ди-
неч ни по тре би. Се то тоа го гле да ме во за вр шо ци те на згра-
ди те, во пре гра ду ва ња та и во до гра ду ва ња та на бал ко ни те. 
Та кви от при стап го чув ству ва ме ка ко ед на са ди стич ка спон та-

Ар хи те кту ра та тре ба да се 
за шти ти од сво и те бра
ни те ли.

Ми нас Ба кал чев
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ност ко ја ги гол та си те ар хи те ктон-
ски до стиг ну ва ња од прет ход ни те 
пер и о ди. Ни ко гаш по ра но Скоп је 
не би ло пред мет на тол ку мно-
гу адап та ции. Скоп је се ме ну ва 
пред са ми те нас. Сѐ е доз во ле но 
во име то на на ши те по тре би, на 
на ши от ком фор. То гаш, зо што да 
не се спро ве де исти от „ме тод“ и 
на згра да та на Со бра ни е то. Иг но-
рант ство и итри на.

>> Што тре ба да се на пра ви со оние одре де ни исто ри ски ар те
фа кти во град ско то ја дро кои ве ќе не од го ва ра ат на ин тен
зив ни те ур ба ни и енер гет ски стан дар ди?

 Ú Анг ли ски от ар хи тект Се дрик Прајс ка жа де ка ар хи те кту-
ра та има рок на тра е ње. Ка ко се кој ин ду стри ски про из вод, 
та ка и ар хи те ктон ски от про из вод има рок на тра е ње. Аван-
гард на та ар хи те кту ра на ше е сет ти те го ди ни на ми на ти от век 
ја по ме сти пер цеп ци ја та на ар хи те кту ра та ка ко не што трај но 
и пер ма нент но. Ме ѓу тоа, де нес не го сфа ќам ова ка жу ва ње 
ка ко дог ма, ту ку ка ко на чин на гле да ње, ка ко отво рен кон-
цепт. Сѐ по ве ќе сум склон кон откри ва ње на есен ци јал но то 
во ар хи те кту ра та, кон дла бин ска та стру кту ра пре ку ко ја се 
гра ди и де лу ва ед но де ло. Во таа смис ла, фор мал на та по ја ва 
е важ на до кол ку го изра зу ва вна треш но то би тие. Не ка ко не-
го ва ма ска, ту ку ка ко на чин на по сто е ње.

Не о дам на на ед на из лож ба „Brave New World“ во IFA-га ле ри-
ја та во Бер лин, за ед но со про фе со рот Ми тко Ха џи Пу ља из-
ло жив ме се ри ја про е кти, прет ста ве ни ка ко иде о гра ми, што 
ги на ре ков ме от пе ча то ци - кон ли це то. Тие го прет ста ву ва ат 
ос нов но то идеј но и ма те ри јал но ре зи стент но ни во на ар хи те-

Сè по ве ќе сум склон кон 
откри ва ње на есен ци јал
но то во ар хи те кту ра та, 
кон дла бин ска та стру
кту ра пре ку ко ја се гра ди 
и де лу ва ед но де ло. Во 
таа смис ла, фор мал на та 
по ја ва е важ на до кол ку 
го изра зу ва вна треш но то 
би тие.
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кту ра та пред на ле тот на де ком по зи ци ја та на не ко гаш цвр ста-
та про стор на рам ка. Тоа е по ве ќе сим бо лич ки гест за ба ра ње-
то на гра ни ца та на ар хи те ктон ско то по сто е ње во еден тран зи-
ци ски, со ци ја лен и еко ном ски кон текст, во кој ар хи те кту ра та 
пер ма нент но се не ги ра.

>> Кои ар хи те ктон ски ос тва ру ва ња во Скоп је мо же ме да ги 
тре ти ра ме ка ко ус пеш ни мо дер ни про е кти?

 Ú Гра дот е си стем на бе ско неч-
но до гра ду ва ње, над гра ду ва ње, 
ме ну ва ње. Скоп је не е иск лу чок 
и по крај че сто ра ди кал ни те ар хи-
те ктон ски пре свр ти. Ин тер по ли-
ра ње во смис ла на по чи ту ва ње 
и уна пре ду ва ње на по сто е ње то 
мо же ме да изд во и ме и во Скоп је. 
Це ла та по во е на мо дер на во град-
ско то ја дро све до чи за мож но ста 
за ус пеш но вклу чу ва ње на но ви 
прин ци пи во по стој ни про стор ни 
си сте ми. При ме рот на Град ски от 
тр гов ски цен тар, на про фе со рот 
Жи вко По пов ски, ми се чи ни де ка 
е ан то ло ги ски за ма ке дон ска та мо-
дер на ар хи те кту ра. Тој е об јект на 
по зем јо трес на та ре кон струк ци ја 
на Скоп је, пре ку кој се про мо ви ра-
ше но ви от те о рет ски про сто рен кон цепт, а во исто вре ме се 
аси ми ли ра ше по стој ни от. Во не го се вклу че ни ар хи те ктон ска-
та ком по зи ци ја на не ко гаш на та ико на на но во то Скоп је, ком-
по зи ци ја та на пет те ку ли по крај ре ка та Вар дар на ар хи те ктот 
Але ксан дар Се ра фи мов ски, ка ко и воз др жа ни от во лу мен на 
хо те лот „Хо ли деј ин“ од ар хи те ктот Сла вко Ле ви. На тој на-
чин е по ка жа но ка ко но ви от про сто рен кон цепт, град ска та 

По ви ку ва ње то са мо на 
сли ки те од ми на то то, на 
пом пез ни те и по греш но ре
а ни ми ра ни ку ли си на не
ко гаш ни те об је кти, е по ве
ќе од на вред ли во. Та кви от 
при стап го афир ми ра 
ток му спро тив но то од одр
жу ва ње то на сопс тве ни от 
иден ти тет. Го изра зу ва 
се бе у ки ну ва ње то во еден 
одре ден про стор и вре ме. 
По да ва ње кон су ро га ти те 
на не ко гаш на та ствар ност, 
ужи ва ње во ла га та.

Ми нас Ба кал чев
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акси ја ла исток-за пад, од 
пла нот на ја пон ски от ар-
хи тект Кен зо Тан ге, мо же 
ло кал но да се обра бо ти 
од Жи вко По пов ски, а 
при тоа во не го да се вгра-
дат ос тва ру ва ња та на ар-
хи те ктот на ма ке дон ска-
та мо дер на, Але ксан дар 
Се ра фи мов ски, ка ко и 
ар хи те ктот на хр ват ска-
та мо дер на Сла вко Ле ви. 
Се раз би ра, ме ри ло то на 

Град ски от тр гов ски цен тар пре диз ви ка ре мо де ли ра ње на 
еден цел град ски кварт, но при тоа ре зул ти ра ше во но ва вред-
ност. Тоа е по зи ти вен при мер на ево лу ци ја, транс фор ма ци ја 
на гра дот. Она ков ка ков што де не ска ни не до ста су ва.

>> Да ли ве ќе не е про ма ше но и ана хро но спо ме нич на та и 
кул тур на та важ ност на одре де ни об је кти да се тол ку ва и 
оправ ду ва иск лу чи во од исто ри ски ас пект, од нив на та хро
но ло ги ја, од стил ски те опи си, без исто вре ме но да се слу чи 
нив на ин вол ви ра ност во те ко ви те на со вре ме ни те ар хи те
ктон ски ге сто ви и на пла нот на фор ма та и во ма те ри ја ли те?

 Ú На исто ри ски те ма те ри јал ни ар те фа кти ме сто то им е во 
му зеј. Нив на та су ге стив ност и раз бир ли вост, се ка ко, ќе за ви-
си и од има ги на тив но ста на му зеј ска та по ста вка. Но, на ар хи-
те ктон ски те об је кти ме сто то им е во про сто рот. Ка ко та кви, 
тие мо жат да има ат исто ри ска ре фе рен ца, но во исто вре ме, 
и актив на про стор на уло га. Све ду ва ње то на об је кти те са мо 
на исто ри ска фус но та, всуш ност, прет ста ву ва нив на про стор-
на не га ци ја. Де ни ве ла ци ја та и спу шта ње то на Ка ме ни от мост 
во од нос на при стап ни те прав ци, е пр ви от че кор кон не го во 

Сен ти мен тот кон исто ри ја та, кон 
ста ро Скоп је, не би мо жел се ри
оз но да го раз би рам, освен ка ко 
па ро ди ја. Зо што во исти от мо мент 
ко га се по ви ку ва ат ку ли си те на 
се га не по стој ни от об јект Офи цер
ски дом на ар хи те ктот Ви ли јам 
Ба ум гар тен, во исти от мо мент на 
исти от пло штад „Ма ке до ни ја“ се 
де ва сти ра об је ктот (не ко гаш ни от 
„Ме тро пол“) на ар хи те ктот Ми лан 
Зло ко виќ, ед но од ан то ло ги ски те 
мо дер ни ос тва ру ва ња во ме ѓу вој
ни от пер и од во Скоп је.
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све ду ва ње на му зеј ски екс по нат. (Мо же ме са мо да прет по-
ста ву ва ме што би ре кол Ју сти ни јан за тоа?)

Ма те ри јал но ста на ѕи до ви те, ре цеп ту ра та на мал те рот, ре де-
ње то на ка ме нот се ап со лут но важ ни за одр жу ва ње на ед на 
жи ва тра ди ци ја на гра де ње. Но, по ви ку ва ње то са мо на сли-
ки те од ми на то то, на пом пез ни те и по греш но ре а ни ми ра ни 
ку ли си на не ко гаш ни те об је кти, е по ве ќе од на вред ли во. Та-
кви от при стап го афир ми ра ток му спро тив но то од одр жу ва-
ње то на сопс тве ни от иден ти тет. Го изра зу ва се бе у ки ну ва ње то 
во еден одре ден про стор и вре ме. По да ва ње кон су ро га ти те 
на не ко гаш на та ствар ност, ужи ва ње во ла га та.

>> Што сѐ е по треб но за да про функ ци о ни ра еден ква ли те
тен и афир ма ти вен ГУП? Мож на ли е со ра бо тка со дру ги те 
умет нич ки фор ми на тво ре ња на пла нот на не го во то по до
бру ва ње?

 Ú Са мо свест кон сопс тве ни от про стор и вре ме то е ос нов-
но то на че ло во дејс тву ва ње то. Ду ри отка ко ќе ја при фа ти ме 
ре ал но ста на на ши те ам би ен ти, крај но из ме ша ни, не до гра-
де ни, си ро маш ни, скром ни, пре тен ци оз ни, со мно гу не до-
вр ше ни ку ќи, тро то а ри пол ни со во зи ла, ули ци без оз на че ни 
пар кинг-про сто ри, но исто вре ме но со ме ста со дла бо ка по-
е тич ност, ду ри то гаш ќе мо же ме кре а тив но да ра бо ти ме со 
неа. И ду ри то гаш ко га ќе ја ис цр пи ме и ќе ја за поз на е ме се-
та на ша ре ал ност, ќе мо же ме кре а тив но да ра бо ти ме со неа. 
То гаш ба нал но то се којд нев је ќе мо же да ста не ре сурс, а не-
го ва та спон та на ин ге ни оз ност ќе пре ми не во ар ти ку ли ра на 
опе ра тив на та кти ка во про сто рот. Да ли мо жат да се упо тре бат 
прин ци пи те на дог ма-фил мот во ар хи те кту ра та? Ав стри ски-
от ар хи тект Дит мар Штај нер збо ру ва ше за тоа, за ед на но ва 
дог ма ар хи те кту ра. Аме ри кан ска та шко ла „Ру рал сту дио“ ја 
пра кти ку ва со ци јал на та ми си ја на ар хи те кти те во сопс тве-
ни от кон текс т- „Ар хи те кту ра на гра ѓа ни те”. Ја пон ски от тан-

Ми нас Ба кал чев
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дем „Bow –Wоw“ го над ми ну ва ја пон ски от ми ни ма ли зам, со 
но ви от сен зи би ли тет кон ре ал но то - Кен зо Тан ге од ку че шка 
перс пе кти ва.

Во про е ктот „Град на мож ни све то ви”, со кој се пре зен ти-
рав ме на Ве не ци ско то би е на ле во 2006 и во кој учес тву ваа 
гру па мла ди ма ке дон ски ар хи те кти, се пра шав ме ка ко со вре-
ме на та комп лекс ност на гра дот Скоп је, со ста вен од кон тра-
ди ктор ни те си сте ми, мо же ме да ја пре свр ти ме во мно жес тво 
на ко ег зи сти рач ки си сте ми. Да ја за др жи ме ви зи ја та, но и се-
којд нев на та ре ал ност, ка ко еден вид фан та зи ја на ре ал но то. 
Ток му сло бо да та на по сто ја но из ме сту ва ње на перс пе кти ва та 
ја ожи ву ва ар хи те кту ра та, ја пра ви уште ед наш ви тал но за-
бав на, се којд нев на, чув стви тел на, скром на.

Ка над ски от ди зај нер Брус Мау ука жа де ка во мо мен тот на па-
дот на по пу лар но ста на поп- ѕвез да та Ма до на, таа го ме ну ва 
иден ти те тот, се пре соз да ва и со тоа оста ну ва на вр вот. Се чи-
ни де ка ма ке дон ска та ар хи те кту ра и на та му го че ка тој че кор.

>> Што мис ли те за три те стак ле ни ку по ли што тре ба да се по
диг нат врз Со бра ни е то, за шти тен спо ме ник на кул ту ра та?

 Ú Зло у по тре ба на ед на ар хи те ктон ска фор ма. Зло у по тре ба 
на се ман тич ка та и кон стру ктив на ло ги ка на еден ар хи те ктон-
ски тип. Ку по ла та оз на чу ва еден одре ден кул ту рен про стор, 
но при тоа ука жу ва на ед на про стор на и ма те ри јал на ин ге ни-
оз ност да се ста ви ма те ри ја та во ед на та ква со стој ба на под-
виг. Но, ку по ли ка ко над град ба? Ку по ли ка ко над град ба на 
еден во се бе за вр шен ар хи те ктон ски об јект. Тоа е спе ку ла-
тив на та ло ги ка на иг но рант ство то. На тој на чин, гу бат и ку по-
ла та и град ба та, од нос но до би ва ме ед на евти на сце но граф-
ска сли ка на про сто рот.

Сен ти мен тот кон исто ри ја та, кон ста ро Скоп је, не би мо жел 
се ри оз но да го раз би рам, освен ка ко па ро ди ја. Зо што во 
исти от мо мент ко га се по ви ку ва ат ку ли си те на се га не по стој-
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ни от об јект Офи цер ски дом на ар хи те ктот Ви ли јам Ба ум гар-
тен, во исти от мо мент на исти от пло штад „Ма ке до ни ја“ се 
де ва сти ра об је ктот (не ко гаш ни от „Ме тро пол“) на ар хи те ктот 
Ми лан Зло ко виќ, ед но од ан то ло ги ски те мо дер ни ос тва ру ва-
ња во ме ѓу вој ни от пер и од во Скоп је. Си сте мат ски, но си гур-
но се пре тво ра во еден вул га рен ги гант ски бил борд. Во ед на 
не га тив на ви зи ја за „ар хи те кту ра та ка ко ко му ни ка ци ја”. Да, 
тоа е ви стин ско од зе ма ње на на ша та ма те ри јал на исто ри ја. 
За тоа, се кој што ќе оста не рам но ду шен кон сѐ по а гре сив но то 
гол та ње на на ши от жи во тен про стор од стра на на за вод ли ви-
те сли ки на рек лам ни те па ноа, ста ну ва со у чес ник на на ши от 
мо ра лен пад. Си ро маш тво што во ди во уште по го ле мо си ро-
маш тво.

„Гло бус“, 15.04.08.

Ми нас Ба кал чев е про фе сор на скоп ски от Ар
хи те ктон ски фа кул тет и еден од нај уг лед
ни те ма ке дон ски ар хи те кти. Има до би е но 
де се ти на на гра ди за ар хи те кту ра и ор га ни
зи рал де се ти на из лож би со сво и те тру до ви 
(нај че сто во со ра бо тка со ар хи те ктот Ми
тко Ха џи Пу ља). Во 2004 и 2006 учес тву вал 
на пре стиж но то свет ско би е на ле за ар хи те
кту ра што се одр жу ва во Ве не ци ја.

Ми нас Ба кал чев
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Не мам по тре ба пре ку овој пост да се до ка жу вам, до об јас ну-
вам, до и ска жу вам во вр ска со ста во ви те и ре ак ци и те кои не-
ка ко ед вај ус пе ав да ги ар ти ку ли рам во еми си ја та „Отво ре но 
со на ро дот“ на То миќ. По ен та та на овој пост мо же да се сфа ти 
ка ко ре ак ци ја, но по до бро ка ко ре пор та жа, еден вид чу ден 
па те пис (три по пис). Сте би ле ли не ко гаш ста тист во прет ста ва 
ко ја ви ја ре жи ра ат на ли це ме сто и ре жи се рот, но и акте-
ри те, ко сти мо гра фи те, сце но гра фи те, шмин ке ри те, ка фе ку-
вар ка та? Ете де цо, знам де ка не сте би ле…ама за тоа јас бев. 
И нај и скре но, искус тво то и чув ство то е „збу ну вач ки чуд но“. 
Ама, ај од по че ток.

Пе то кот претп лад не до бив ин ди рект на по ка на да учес тву-
вам во еми си ја та на То миќ „Отво ре но со на ро дот“. Ми ре-
коа те ма та ќе би ла вр за на за про е ктот Скоп је 2014. Учес ни ци, 

Ед на ве чер со 
гос по дин То миќ

8

Ире на Цве тко виќ
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освен ме не и Ива на Дра гшиќ од 
„Пло штад Сло бо да“, би би ле ми ни стер ка та за кул ту ра Кан-
чев ска-Ми лев ска (Ган ка 2.0), гра до на чал ни кот на оп шти на 
Цен тар- Вла ди мир То до ро виќ-Ти некс и еден ар хи тект кој ќе 
го бра ни ар гу мен ти ра но про е ктот Скоп је 2014. Иа ко по мис-
лив во прв мо мент да про мр чам по ра ди не си ме трич на та, а 
со тоа и не ед на ква та ос но ва за де ба та (не при фат ли ва е по-
дел ба та двај ца спре ма трој ца во фер де ба та)…ама ај - пу ста 
жел ба да го ви дам То миќ. Јас и Ива на по ба рав ме пре ку чо ве-
кот кој нѐ кон та кти ра ше да му ја об јас ни на То миќ раз ли ка та 
ме ѓу Пло штад Сло бо да и Пр ва Ар хи Бри га да. Иста та му бе ше 
об јас не та. Пе ким, дој де 19.30 ча сот… го по диг нав сто ма кот и 
трк во МТВ.

А та му:

Не тре ба мно гу об јас ну ва ње за да се сфа ти де ка одед наш де-
ба та прет ста ву ва ше 7 спре ма 2. Фер, не ма штоНѐ пре че каа 
Ми ни стер ка та, Гра до на чал ни кот, Скулп то рот кој е автор на 
ла во ви те, Ко ки Ја нев, пси хи ја тар Кљу сев, Ви ша кон зер ва тор-
ка ???, ар хи те ктот Жан и се ка ко То миќ. Не тре ба мно гу об јас-
ну ва ње за да се сфа ти де ка одед наш де ба та прет ста ву ва ше 7 
спре ма 2. Фер, не ма што. Иа ко ар гу мен ти те се на на ша стра-
на, про ста та ма те ма ти ка не ви доз во лу ва да по мис ли те де ка 
кон тек стот е ба рем про сеч но океј. Еми си ја та, до кол ку ги из-
ва ди те оми ле ни те де ја ни ја на То миќ, дол га нај а ва со при лог, 
ја ву ва ња од гле да чи, ја ву ва ња во ди јас по ра, дол ги те го во ри 
пол ни со па тос на во ди те лот, трае от при ли ка еден час. Тоа 
зна чи де ка по де ле но со си те учес ни ци ед на та стра на до би ва 
45 ми ну ти, а дру га та 15. Три спре ма еден. Па се пак, пу сти ме-
рак по То миќ…

Си сед нав ме кул тур но, ко га - тра а а а а а а ас! На ја ва та ве ќе ја 
вра му ва еми си ја та и прог ла су ва пра вил на и по греш на стра-
на. Не знам од ка де да поч нам во при ло гот-нај а ва, во ко ја да 
мо жеа по еден ша мар ќе ни леп неа си те по ред на нас две те 

Не тре ба мно гу об јас ну ва ње 
за да се сфа ти де ка одед
наш де ба та прет ста ву ва ше 
7 спре ма 2. Фер, не ма што.
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и на си те „пер верз ни ци“, 
„ма ло душ ни ци“, „са та ни“ кои сме та ат де ка Скоп је 2014 не е 
нај бо љи не што на свет. И та ман не по лу дев пос ле тоа, ко га ја 
слу шам те ма та. За жал не мо жам да ја ци ти рам, ама бе ше во 
вр ска со са та ни за ци ја на ед на доб лес на ви зи ја за Скоп је. И 
та ка, пер верз ни те са та ни ве ќе беа де те кти ра ни ме ѓу го сти те 
во сту ди о то. То миќ, срц ка, за да не ис пад не еп тен хард кор 
пос ле нас ло вот на те ма та ста вил „?!“ и по ште но ни се свр те, 
ве леј ќи ни не што у сти лу: ете јас ни што не пре ју ди ци рам. Цеп-
ки! А зад нас на мо ни то ри вр ти ли вр ти тоа ви де о то…

И поч нав ме. То миќ, мал ку увре ден што се дрз на ле лу ѓе кои 
не се ар хи те кти да де ба ти ра ат за сопс тве ни от град (ко де мек 
дип ло ма та од оној ку тар ар хи те ктон ски фа кул тет да е пре дус-
лов да мис лиш за про сто рот во кој жи ве еш), без при тоа да му 
тек не де ка ни ту тој, ни ту Ми ни стер ка та, па ни Гра до на чал ни-
кот, не ма ат ни по ми ри са но учил ни ца во Ар хи Фа ксот. Па, се 
чу дам јас во тој кон текст кој ку рац ба ра Пси хи ја та ров. Ко га 
ви ди го ти То миќ, има он на се кое зо што, за тоа. Пси хи чов бил 
во Аме ри ка на не кое вре ме, жи ве ел та му и од пр ва ру ка ќе 
ни ка жел де ка Скоп је 2014 е ТОП… за тоа што ОН ЗНАЕ, БИЛ 
ВО АМЕ РИ КА, ДЕ! Ама не е ее, не е до не сен до кто ров са мо 
за тоа. То миќ мр тов ла ден му по ста ву ва пра ша ње: Ка ко вие 
од пси хи ја три ска глед на точ ка ќе го де фи ни ра те и об јас ни те 
овој (на ши ов де) чин на не ги ра ње на уба ви на та на еден ва-
ков ма ке дон ски про ект? WTF???? – си ви кам. Ај-си ве лам - не 
е ваљ да овој до тол ку луд да му од го во ри… Па, се пак е, не-
ли, до ктор. Ама не е е ее, тип че во поч ну ва се ри оз но, со се та 
про фе си о нал на од го вор ност, да нѐ ди јаг но сти ци ра нас и си те 
оста на ти „пер верз ни са та ни“ на кои не им се до па ѓа „еден 
ва ка гран ди о зен Ма ке дон ски про ект“. Ди јаг но за - де фе ти зам 
и ма ло душ ност. Фа ла мо лим. Во Аме ри ка за се ан са ва ква би 
ме реб на ле ти су чу до ла ра… кај То миќ пси хи ја три ска ди јаг но-
за до би ва те га га. Цеп ки! А зад нас на мо ни то ри вр ти ли вр ти 
тоа ви де о то…

Штом се трг нав ме ние од екра
ни те, ни се свр теа бу квал но 
си те во сту ди о то да нè ка ра ат. 
Не вас пи та ни сме би ле.
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Штом се трг нав ме ние од 
екра ни те, ни се свр теа 
бу квал но си те во сту ди о-
то да нѐ ка ра ат. Не вас пи-
та ни сме би ле Те ра еми-
си ја та, се фа лат го сти те 
ме ѓу се бе и не мо же да из др жи ср це ју нач ко, се вме шав ме 
јас и Ива на. Ток му то гаш за вр ши пр ви от блок на еми си ја та 
и поч наа рек ла ми. Штом се трг нав ме ние од екра ни те, ни се 
свр теа бу квал но си те во сту ди о то да нѐ ка ра ат. Не вас пи та-
ни сме би ле. Ми ни стер ка та за кул ту ра ме пра ша да ли имам 
кул ту ра. То миќ со бла га нас ме вка нѐ по тка ру ва, а ар хи те ктот 
Жан се ри о зен и строг, не ба ре Не бе сен Та тко, ни др жи про-
ди ки за ле по по на ша ње пред ка ме ри. Се прик лу чу ва ат Ми-
ни стер ка та и Гра до на чал ни кот. Ние збу не ти од трет ма нот ко 
ма ли де ца се вр тка ме ле во дес но на тоа стол чи ња та, ко га 
одед наш се из ба цу ва ед на те тка ко ја по ма га ту ка, ги пре ме-
сту ва ре кви зи те, а во ме ѓу вре ме и шмин ка го сти, и иста та ни 
ви ка: Ај мал ку по кул тур ни би де те, не збо ре те ве ќе до де ка не 
ве пра ша ат.

Ејјјј, си ви кам, абе ов де си те нѐ ка ра ат зо што сме се дрз на-
ле да ка же ме не што. Ако че кав ме пра ша ње по до бро ќе бе ше 
да се за фа ти ме со аси стен ци ја на ка ме ра не ка де зад ви де о то 
кое вр ти ли, вр ти.

И та ка нѐ ка раа си те за вре ме на си те рек ла ми. Ама мал ку бе-
ше, па се пре фр ли ја при ти со ци те еп тен кур наз ки и за вре ме 
на еми си ја та. Пр во се из ба ци „чо е че еп тен кул мо дер ни от чо-
е че“ Скулп тор Ја нев, кој ни се обра ќа ше ка ко цу ци, цу ри, шо 
ве па ли бе ка же те, сре ќо и слич но. Со се ма ле ги тим но Ива на 
ре а ги ра ше ба рај ќи од во ди те лот и до ма ќин (ка ко што ми лу-
ва да се на ре че) да ре а ги ра на овој стил на обра ќа ње, ко га 
се фр ли ја си те го сти по втор но бра неј ќи го чо е че Ја нев ка ко 
кул ту рен за раз ли ка од нас. Океј те ра ме, те ра ме ние две цу-
ци (исти от ко га го пра шав да ли на Гра до на чал ни кот би му се 

Гос по ѓа та ви ша кон зер ва тор ка, ко
ја це ла еми си ја бле бе та ше праз на 
сла ма (не шо у сти лу по зи тив на 
мис ла ако се има сè ќе би де до
бро…ап со лут но вон кон текст), нè 
ис пра ти од згра да та на МТВ со ур
ла ње  Ка же те бе де вој ки шо са ка те 
да ви из гра ди ме е е ее!!!

Ире на Цве тко виќ
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обра тил ка ко Деч ки, а на Ми ни стер ка та со Цу ро ми од го во ри 
де ка не сум мо дер на. Је би га чо е че не сум), и та ман до бив ме 
шан са да си по му а бе ти ме со Ми ни стер ка та (за ко ја искре но и 
оти дов ме) поч на ве ле леп ни от ар хи тект Жан (автор на Ми ле-
ни ум ски от Крст и мо стот Влај ко…ле по ти ци две) без о браз но 
да & ху шка и шеп ка на уво на Ива на ед но те исто: Лош мен тор 
има те, лош мен тор има те, лош мен тор има те, и та ка бр зо и 
по сто ја но по вто ру вај ќи го исто во… а ме ѓу две три ман три за 
ло шио мен тор го уба цу ва ше име то Гр чев.

гос по ѓа та ви ша кон зер ва тор ка, ко ја це ла еми си ја бле бе та ше 
праз на сла ма (не шо у сти лу по зи тив на мис ла ако се има сѐ 
ќе би де до бро…ап со лут но вон кон текст), нѐ ис пра ти од згра-
да та на МТВ со ур ла ње - Ка же те бе де вој ки шо са ка те да ви 
из гра ди ме е е ее!!!! Во ме ѓу вре ме, Ми ни стер ка та му ка жу ва ше 
на То миќ кол ку гле да чи да вклу чи, Жан се вр те ше и на из ме-
нич но ме не и на Ива на про дол жу ва ше да ни ман тра, То миќ 
ни вр те ше грб, а нај чуд на та од си те - гос по ѓа та ви ша кон зер-
ва тор ка, ко ја це ла еми си ја бле бе та ше праз на сла ма (не шо у 
сти лу по зи тив на мис ла ако се има сѐ ќе би де до бро…ап со лут-
но вон кон текст), нѐ ис пра ти од згра да та на МТВ со ур ла ње - 
Ка же те бе де вој ки шо са ка те да ви из гра ди ме е е ее!!!! До де ка 
Жан за ед но со неа ур ла ше по втор но за мен то ри те, са мо што 
овој пат од на ни ко го поз на ти при чи ни во еки па со Гр чев го 
вброи и Јо ван До нев - ди ре ктор на Евро Бал кан.

Лу ди ло о о о оо, а ви де о то си вр ти ли, вр ти.

femgerila.crnaovca.mk, 11.02.10.

Ире на Цве тко виќ бе ше ре до вен ко лум нист 
во вес ни кот „Днев ник“ и на пор та лот „Ок
но“. Вни ма ни е то на јав но ста го прив ле че со 
сво јот блог „фем ге ри ла“ (femgerila.crnaovca.
mk). Таа е и зна ча ен гра ѓан ски акти вист, ме
ѓу дру го то и член на здру же ни е то „Пло штад 
сло бо да“.
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>> По стои ед на при каз на де ка вие и Ми тко Ха џиПу ља сте 
ин тер ве ни ра ле во за шти та та од про па ѓа ње на ма ке та та на 
Скоп је, пра ве на спо ред ур ба ни стич ки от план на Кен зо Тан
ге... Ка де се се га тие ма ке ти?

 Ú Ма ке ти те од про е ктот за цен трал но то град ско по драч је на 
Скоп је во исто ри ска и умет нич ка смис ла се зна ча ен до ку мент 
за исто ри ја та на пла ни ра ње то на гра дот. Це ла ге не ра ци ја ар-
хи те кти беа фас ци ни ра ни од вир ту оз но ста на при ка жа ни те 
про стор ни кон цеп ти. Ма ке та ти те од по е ди неч ни те ур ба ни-
стич ко ар хи те ктон ски те ком по зи ции на клуч ни те еле мен ти од 
овој про ект се во Му зе јот на град Скоп је. Не ми е поз на то ка-
де е ин те грал на та ма ке та. Во се кој слу чај тоа е вре ден ма те-
ри јал што тре ба да би де по вод за фор ми ра ње на Ар хи те ктон-
ски цен тар на Скоп је, кој, се на де вам, ќе ја об јас ну ва и из-

Над вор од 
реално то вре ме

9

раз го вор со  
Ми нас Ба кал чев,  
архитект

разговорот го водеше: Ѕвез дан Ге ор ги ев ски
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ло жу ва ар хи те кту ра та не за вис но 
од по ли тич ки те по ла ри за ции во 
оп штес тво то.

>> Се исп ла ќа ли во оп што да се чу ва ат овие ма ке ти, за што и 
до се га пер ма нент но се от ста пу ва ше од овој ур ба ни стич ки 
план? Се пак, се чи ни де ка се га со про е ктот „Скоп је 2014“ е 
на пра ве на се ри оз на ре ви зи ја, ба рем за де лот на скоп ски от 
пло штад.

 Ú Кул ту ра та е не гу ва ње на сопс тве ни те вред но сти. Ма ке-
ти те не се са мо до ку мен ти на ед но вре ме, ту ку и при мер за 
ме то да та на об но ва на еден град. Она што де не ска не до ста-
су ва е ме то дич но ста на раз мис лу ва ње то за гра дот, а со тоа и 
на чи ни те на ре пре зен та ци ја на ар хи те ктон ска та иде ја. Па ра-
до ксал но е де ка не до ста су ва ат еле мен тар ни те ни воа и сук це-
сив ни че ко ри на ар хи те ктон ска ре пре зен та ци ја во про е ктот 
„Скоп је 2014“. Што се од не су ва за ре ви зи ја та на про е ктот на 
К.Тан ге, таа е ве ќе прет ход но про мо ви ра на со про е ктот за 
Ма ли от ринг од де ве де се ти те го ди ни од ми на тот век, но она 
што го пра ви про ект „Скоп је 2014“ по се бен, тоа е ек стрем но-
ста во ан ти-мо дер ни от про сто рен исказ.

>> Па ри те за из вед ба на овој про ект („Скоп је 2014“) очиг лед
но не се проб лем. По 1963 го ди на, ур ба ни стич ки от план на 
Скоп је се пра ве ше пре ку ме ѓу на род ни кон кур си, со учес
тво на свет ска та ар хи те ктон ска ели та. Во овој кон текст, 
сме та те ли де ка про це ду ра та е за па зе на и де ка це ли от про
ект до вол но транс па рент но се спро ве ду ва? Ка ко ви се чи ни 
на чи нот на кој е на пра вен пла нот за скоп ски от пло штад?

 Ú Пла ни ра ње то за пос ле зем јо трес на та ре кон струк ци ја на 
гра дот е па ра диг ма за об но ва на еден град. Скоп је е град на 
со ли дар но ста, за пла ни ра ње то на не го ва та ур ба на об но ва 
е упо тре бен по се бен фонд при Обе ди не ти те на ции. За цен-
трал но то по драч је на гра дот е рас пи шан по ви кан ме ѓу на ро-

Па ра до ксал но е де ка не до
ста су ва ат еле мен тар ни те 
ни воа и сук це сив ни че ко ри 
на ар хи те ктон ска ре пре зен
та ци ја во про е ктот „Скоп је 
2014“.
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ден кон курс. На не го учес тву ва ат осум 
ар хи те ктон ски фир ми од Скоп је, Бел-
град, За греб, Љуб ља на, Рим, Ро тер дам, 
Њу јорк, То кио. Ре зул та тот се осум вер-
зии на про стор ни от кон цепт на Скоп је, 
осум мо де ли на цен трал но то по драч је. 
На ба за на из бра ни от про ект на К.Тан ге се пра ви де вет ти от 
про ект. Пос лед на та фа за е изра бо тка на ур ба ни стич ко-ар-
хи те ктон ски те це ли ни на клуч ни те те ми на пла нот во ме ри ло 
1:500 и ма ке ти на тие фраг мен ти на пла нот во ме ри ло 1:500 
(оние кои се во де по а та на Му зе јот на град Скоп је). Фас ци-
нант но! Пр во се пла ни ра, по тоа се гра ди. Ако го спо ре ди ме 
пос ле до ва тел ни те че ко ри на про ект на та по стап ка на Скоп је 
1966 и Скоп је 2014, Скоп је 2014 изг ле да ре тро гард но. Ние 
гле да ме син те тич ка сли ка ка ко “ви део игра” от пос ле, ко га 
по е ди неч ни еле мен ти се ве ќе во град ба. Во таа смис ла овој 
пред лог е ка ко ре зи ме на ни за па ра лел ни ин ци ден ти и во не-
го не ма про е кти ра но си стем ско мис ле ње што е пре дус лов ко-
га се мис ли за еден град. Не се ра бо ти са мо за про це ду рал но 
пра ша ње, ту ку за не до стиг на су штес тве ни че ко ри во про е-
ктот. Пр во ин те грал но да се за мис ли, а по тоа да се раз ра бо ти.

>> Спо ред си те ен цик ло пе дии што ус пе ав да ги разг ле дам, 
под го тву вај ќи го овој текст, по и мот пло штад се де фи ни ра 
ка ко „отво рен про стор“. Ќе има ме ли ние пло штад и по 
2014 го ди на, ако се ре а ли зи ра оваа иде ја.

 Ú Пло шта дот е отво рен про стор, но отво рен про стор кој е 
про стор но де фи ни ран. Ка ко и во слу ча јот на се ко ја про сто-
рен тип, по тре бен е хо ри зон та лен, но и вер ти ка лен план. На 
при мер за де фи ни ра ње на ед на со ба, по треб на е по вр ши на, 
но и ѕи до ви што ја де фи ни ра ат таа со ба. Та ка и во слу ча јот 
на пло шта дот по тре бен е вер ти ка лен план за да се соз да де 
чув ство на за тво ре ност и одре де ност на отво ре ни от про стор 
кој го на ве ду ва те. Ме ѓу тоа пра ша ње то за ко ли чи на та и ви-

Не се ра бо ти са мо за 
про це ду рал но пра ша
ње, ту ку за не до стиг 
на су штес тве ни че ко
ри во про е ктот. Пр во 
ин те грал но да се за
мис ли, а по тоа да се 
раз ра бо ти.
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дот на за тво ра ње то е отво ре но. Не е нуж но се ко гаш да би-
дат ар ти фи ци ел ни стру кту ри, згра да... Че сто и при род ни те 
агре га ти во гра до ви те ја имат иста та функ ци ја. Осо бе но со 
по сте пе но то згус ну ва ње на око ли на та на пло шта дот во Скоп је 
зе ле на та по вр ши на на за пад ни от агол на пло шта дот ста ну ва 
мно гу ва жен би ок ли мат ски ре сурс на це ло то ова по драч је и 
мо же би по вре ден факт од би ло ко ја град ба. Се кој оној кој во 
лет ни от пер и од ми ну ва или за ста ну ва во таа зо на мо же да ја 
по чув ству ва таа бла го дет. Пра ша ње то за отво ре ни от про стор 
ста ну ва на ви сти на кри тич но со пла ни ра на та ко ло ни за ци ја 
од скулп ту ри те на пло шта дот. Ако се има пред вид ова ко ли-
чес тво еле мен ти во не го, крај ни от 
ефект на овој про ект е сво е вид на 
аго ра фо бич ност (страв од пра зен 
про стор).

>> Кој е кон тек стот на Тр гов ски от 
цен тар во Скоп је и Три ум фал на та 
ка пи ја што се пла ни ра да би де из
гра де на пред не го. Ва ши от ко ле
га Ван гел Бо жи нов ски ве ли де ка 
стил ско то ме ша ње во со вре ме
на та ар хи те кту ра не е проб лем. 
Проб лем ли е?

 Ú Ток му Скоп је 2014 е до каз за 
спро тив но то! Во не го хи по хон дрич-
но се из бег ну ва се ка кво прет по ста-
ве но стил ско ме ша ње. Ка ко град на 
„над лу ѓе“, на иде ал ни „над-згра ди“ 
од кои се трг на ти си те сом ни тел ни или „де ге не ри ра ни“ стил-
ски фор ма ции. Ка ко ина ку да се раз бе ре об ле ку ва ње то на по-
стој ни те згра ди со но ва исто ри ска об ле ка? Или фор ми ра ње 
ли ни ја на ле ви от брег од исто ри ски „су ве ни ри“ кои ди рект-
но го не ги ра ат сло же ни от про сто рен кон цепт на кул тур ни от 

Осо бе но со по сте пе
но то згус ну ва ње на 
око ли на та на пло
шта дот во Скоп је зе
ле на та по вр ши на на 
за пад ни от агол на 
пло шта дот ста ну ва 
мно гу ва жен би ок
ли мат ски ре сурс на 
це ло то ова по драч је 
и мо же би по вре ден 
факт од би ло ко ја 
град ба.
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цен тар (Ма ке дон ска та опе ра и ба лет)? Во 
овој план ре ал но то вре ме е из бри ша но со 
бри ше ње то на ре ал ни те тра ги на раз лич-
ни те про стор ни кон цеп ти и изра зи.

>> Очиг лед но е де ка пра ша ње то на пло
шта дот ста на гор ли во по ли тич ко пра ша ње. Кол ка ва е уло
га та, или од го вор но ста на ар хи те ктон ски от ес наф око лу 
ова што ни се слу чу ва?

 Ú Од го вор но ста е се ко гаш лич на. Но, ова пра ша ње ја отво-
ра те ма та на пер цеп ци ја та и упо тре ба та на ар хи те кту ра та во 
оп штес тво то, од нос но ста ну ва еви дент на мар ги нал на та по-
лож ба на ар хи те кту ра, ка ко ед на па сив на по за ди на. Ток му 
крај но ста ка ко дол го трај на та ин ди фе рент ност кон ар хи те-
кту ра та и не раз би ра ње то на кул тур но-со ци јал ни от и еко ном-
ски по тен ци јал ја има за пос ле ди ца дру га та крај ност - хи пе-
ра ктив но ста и фи зич ка та кон ге сти ја во еден мал про сто рен 
отсе чок на гра дот.

>> И, на кра јот: не са мо ка ко ар хи тект, ту ку и ка ко гра ѓа нин на 
Скоп је, па и на Ма ке до ни ја, ви се до па ѓа ли вам ре ше ни е то 
„Скоп је 2014“?

 Ú Во 1914 е да ти ран пр ви от ге не ра лен ре гу ла ци о нен план 
на Скоп је, пот пи шан од Ди ми три је Т. Ле ко. Со не го за поч ну ва 
про це сот на мо дер ни за ци ја на гра дот во XX век. Не сом не но 
тој план има клуч но вли ја ние за евро пе и за ци ја та на гра дот и 
вос по ста ву ва ње то на одре де ни про стор ни те ми по прин ци-
пи те на умет нич ко об ли ку ва ње на гра дот на Ка ми ло Зи те. Но, 
тој ја от поч ну ва се ри ја та пла но ви во кои по стој но то се гле-
да ка ко ед на праз ни на, та бу ла рас а. Се на де вав де ка XXI век 
ќе би де век на пре поз на ва ње и по вр зу ва ње на раз лич ни те 
фраг мен ти на гра дот. Но, „Скоп је 2014“, еден век по пр ви от 
ре гу ла ци о нен план на Скоп је, ја по вто ру ва иста та ма три ца, 
ка ко град кој поч ну ва од но во, град изд во ен од вре ме и про-

Во овој план ре ал
но то вре ме е из бри
ша но со бри ше ње то 
на ре ал ни те тра ги 
на раз лич ни те про
стор ни кон цеп ти и 
изра зи.
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стор. Ка те го ри ја та на до па ѓа ње ми се чи ни не е до вол на ка ко 
кри те ри ум за про ект на еден град. За тоа што не се ра бо ти 
за пред мет, ни ту за пре зен та ци ја ко ја трае де сет ми ну ти. Се 
ра бо ти за про стор на ор га ни за ци ја ко ја дол го вре ме ќе го де-
тер ми ни ра жи во тот на гра ѓа ни те во не го.

„Гло бус“, 16.02.10.

малабелешказаавторотиманастр.49
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Дра га ану ме Ше хе ре зад, ти пи шу вам од Скоп је, ед но чок чок 
уба во ме сто, си гур но си чу ла за не го? Ако по ни што дру го, то-
гаш мо ра да си слуш на ла за на ши от си мит? По крај си мит, ние 
си има ме и бу рек, бо за, бак ла ва, шер бет, ту лум би, ќе ба пи, и 
мно гу дру ги ра бо ти што ги пра ват бли ски на ши те еп тен при-
ја тел ски зем ји.

Вед наш да ти на пи шам де ка јас се ко ја ве чер ја гле дам тво ја-
та се ри ја, а за ви кен ди ду ри пра вам ви стин ски ма ра тон и не 
ста ну вам одпред те ле ви зор. До ма са мо те бе те гле да ме со 
це ла фа ми ли ја топ-тан. Ние ич не се ни за ма ра ме да сле ди ме 
не кои дру ги та му си се рии кои са ка ат де мек да сме ги са ка-
ле по ве ќе. Не, не, не ма шан си, јас, и си те мои бли ски, са мо 
те бе те са ка ме и те бе те сле ди ме. Мо же би не ма ме спо ме ник 

Пис мо до  
Ше хе ре зад

10

Ко пач



зборник текстови62 НЕРЕД И ГРОТЕСКА

за те бе, но во Скоп је има не кол ку сла-
ткар ни ци кои со гор дост го но сат тво е то 
пре у ба во име, Ше хе ре зад. 

Ете та ка, дра га ану ме, ток му за тоа што 
мно гу те са ка ме, ре шив ме ток му те бе 
да ти се обра ти ме, за ча ре, за со вет, не-
кој акал да ни уде лиш, да ни по мог неш 

дра га Ше хе ре зад, ако се мо же, оти си има ме проб ле ми што 
ете н$ сар ди са ле, па не зна е ме што да пра ви ме. Не кои н$ со-
ве ту ваа да се обра ти ме и до Со ла на,  но ние по ве ќе те са ка ме 
те бе дра га Ше хе ре зад, и мис ли ме де ка си ка де-ка де пов ли ја-
тел на ов де кај нас во Ма ке до ни ја. 

Гра до на чал ни кот на на ша та оп шти на, она ка апан сас, ре шил 
да пра ви лу на парк од спо ме ни ци сре де пло штад. И ние ете 
она ка со раз ум и ин сан ски се оби дов ме да ука же ме аман-за-
ман, не ја би ва ра бо та та, ако не ти ра бо ти бањата, не тре ба 
да ар чиш па ри за фон та ни во ав ли ја, па ако се гра ди тре ба 
со усул, со ме ра, спо ред при о ри те ти, и не му пра ви зи јан на 
гра дот, ама јок, овој ни што, не слу ша, ни тој, ни тие дру ги те 
аги со кои пие ка фе. Дра га ану ме, с$ е тоа ов де рас ка ра но, и 
не мо же да се раз бе ре чо век со чо ве ка, да ти дој де да фа тиш 
џе нем нег де ја ба на и ба та лиш с$. 

На ши от гра до на чал ник вле че ко ре ни од Пи рот, а Пи ро ќан ци-
те се дра га ану ме, поз на ти ка ко мно гу скр жа ви лу ѓе и те шки 
ци ци ја ши. И баш ка ко за бел ја, овој се по го ди за гра до на чал-
ник, и та мам кол ку што Пи ро ќа нец скр жа ви со сво и те па ри, 
тол ку па без узул тро ши ту ѓи па ри. Тро ши ту ѓо и не пра шу ва 
кол ку чи ни.

За тоа ти пи шу ва ме на те бе, ка ко мно гу уг лед на ар хи те тка ар-
хи тек тка да го иско ри стиш тво јот уг лед и ка ко екс перт да ни 
по мог неш, да нај де ме не кое ча ре. Оти ов де лу ѓе во ве ќе ги 
фа ќа с’клет и не зна ат што да пра ват. 

Не кои нè со ве ту ваа 
да се обра ти ме и до 
Со ла на, но ние по ве ќе 
те са ка ме те бе дра га 
Ше хе ре зад, и мис ли ме 
де ка си мно гу пов ли
ја тел на ов де кај нас 
во Ма ке до ни ја.



63ПИС МО ДО ШЕ ХЕ РЕ ЗАД

Ти зна еш ка ко да им об јас-
ниш на лу ѓе во што чи ни, а 
што не чи ни, а те бе тие мо-
ра да те пос лу ша ат, оти нас обич на ва ра ја ни кој ама баш ни-
кој, ич не н$ еса пи. За тоа те мо ли ме да дој деш  ов де кај нас 
да им об јас ниш на овие лу ѓе не што за ар хи те кту ра та, за тоа 
ка ко, што и ка де мо же да се пра ви и гра ди. Ти не са мо што 
зна еш нај до бро, ту ку и не ма чо век кој ов де би ти ка жал не 
или не мо же, си те пос луш но ќе им удо во лат на тво и те збо-
ро ви. 

Ти би мо же ла, ка ко што те дал Гос под па мет на и уба ва, да им 
пред ло жиш биз нис-план на на ши ве аги, да се из гра дат без-
бе ли ви стин ски ко рис ни град би, на пра ви ло ка ции, кои ти и 
фир ма та на тво јот со пруг Онур би ги из гра ди ле на нај до бар 
мо жен на чин и би при до не ле на ро дов наш да жи вее троа по-
ра ат. 

Ние за ова се ка ко мно гу би ти се заб ла го да ри ле, и иа ко не 
сме не ко ја бо га та зем ја се пак би мо же ле чес но да се од дол-
жи ме за тво ја та по мош. Еве од од ма мо же да ти ве ти ме де ка 
мо жеш На ди де и Бур хан да ги до не сеш во Ма ке до ни ја и ние 
од ма ќе им сре ди ме да до би јат бесп ла тен пре стој во ба ња, 
ка де ќе мо жат да се из на у жи ва ат. И за пре воз ќе им сре ди ме 
за џа бе, са мо гле дај не ка ко да се по го ди ко га ќе до а ѓа ат во 
Ма ке до ни ја да би де пе ток. 

Се ка ко, ти ве ту ва ме ако те бе лич но ти пре чат Ше ќе рин ска и 
Сла тка ри сти ка, ние се кун дар но ќе се по тру ди ме да ги мар ги-
на ли зи ра ме и трг не ме од јав но ста, са мо ти ка жи ако ти пре-
чат. 

Исто, да не за бо ра ви ме, би те за мо ли ле, ако мо же, да ги 
иско ри стиш тво и те вр ски и да ги за мо лиш овие од фир ма-
та ТАФ да ни го сре дат ае ро дро мот што по ско ро. Ва ка со 
овој се га што го има ме стран ци те се којд нев но ни пра ват 

За тоа ти пи шу ва ме на те бе, ка ко 
мно гу уг лед на ар хи те тка ар хи
тек тка да го иско ри стиш тво јот 
уг лед и ка ко екс перт да ни по
мог неш, да нај де ме не кое ча ре.

Ко пач
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се ир и ли чи ме на не ко ја ка са ба, а не на се ри оз на зем ја 
ко ја има та ка древ ни ко ре ња. Со нов ае ро дром ние по-
лес но ќе до а ѓа ме на ва ше то пре крас но мо ре и уште по ве-
ќе ќе при до не се ме кон збли жу ва ње то на на ши те на ро ди.  
Те поз дра ву ва ме нај топ ло и че ка ме твој брз од го вор.

„Ок но“, 24.02.10.

Ко пач е ре до вен ко лум нист на пор та лот 
„Ок но“. По ме ѓу две ко лум ни тој е скоп ја нец, 
бло гер, дип ло ми ран фи ло лог, оп штес тве но
све сен, акти вен, до бро на ме рен и кон стру
кти вен по е ди нец кој  ре дов но ја оп ко пу ва 
до маш на та бав ча во по тра га по ви сти на та. 
Се де фи ни ра се бе си ка ко гра ѓа нинбо рец за 
по до бра ид ни на, најм но гу про тив оние на кои 
и ва ка им е до бро.

  



Су за на Ми лев ска 65ЕСТЕТ СКИ ТЕ АРГУМЕН ТИ НЕ СЕ ДО ВОЛ НИ БЕЗ ЕТИЧ КИ ТЕ

>> Про е ктот „Скоп је 2014“ пре диз ви ка мно гу и раз лич ни ре
ак ции на по ве ќе ни воа. Ка ко го при ма те про е ктот на естет
ско ни во  ка ко про у чу вач на умет но ста? Ка ко го при ма те 
на ци вил но ни во  ка ко гра ѓа нин што ќе го пра кти ку ва тој 
про стор?

 Ú Прет по ста ву вам де ка по бор ни ци те на мо дер низ мот, на 
фор ма ли стич ка та есте ти ка и до не ка де на стру кту ра ли стич ки-
те те о рии на умет но ста би мо же ле да се на фа тат да ди ску ти-
ра ат за про е ктот „Скоп је 2014“ иск лу чи во од ас пект на чи сто-
та та на фор ма та и важ но ста на сти лот. По пост мо дер ни стич-

Естет ски те 
аргумен ти не 
се до вол ни без 
етич ки те

11

раз го вор со  
Су за на Ми лев ска,  
исто ри чар ка на умет ност

разговорот го водеше: Јас на Фран гов ска
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ки от пре сврт во умет но ста, те о ри-
ја та и фи ло зо фи ја та од кра јот на 
ше е сет ти те го ди ни на ми на ти от 
век, ва кви от ди хо том ски при од 
кон умет но ста, кој на ед на стра на 
ги разг ле ду ва ше пра ша ња та на 
фор ма та и сти лот ка ко есте тич-

ки ка те го рии, а на дру га стра на ги изд во ју ва ше пра ша ња та 
на со др жи на та, исто ри ско-оп штес тве ни от кон текст и ети ка та 
ка ко во не стет ски пра ша ња и ка те го рии, ста на огра ни чен и 
ире ле ван тен. Про е ктот на пост мо дер на та бе ше, на про тив, 
зас но ван на по ви кот по втор но да се обе ди нат есте ти ка та и 
ети ка та, слич но ка ко во вре ме то на ан тич ки от иде ал за спо јот 
ме ѓу уба во то и до бро то. Де нес пак мо дер на та и пост мо дер на-
та ко ег зи сти ра ат и за тоа ар гу мен ти те по зај ме ни од есте ти ка та 
и умет но ста не мо жат да би дат до вол ни за да се оправ да или 
не ги ра не кој про ект, осо бе но ко га ста ну ва збор за про ект од 
по ши ро ко оп штес тве но зна че ње ка ко што е ур ба ни зи ра ње то 
на цен трал но то град ско по драч је.

За жал, во те кот на пос лед ни ве не де ли слуш нав ме тол ку зли 
и гр ди из ја ви што мис лам де ка мно гу сме да ле ку и од два та 
иде а ла. Ка ко да ста на не мож но да се ди ску ти ра со об је кти вен 
и се ри о зен ака дем ски при стап за пра ша ња што всуш ност и се 
од ака дем ска и струч на при ро да и ка ко да ста на не мож но да 
се ди ску ти ра од ас пект на ед на гра ѓан ска за гри же ност за ид-
ни от изг лед на овој град, а да не се би де ети ке ти ран со не ко ја 
кра тен ка. На при мер, ка ко да не мо же да се би де за не кое 
дру го ур ба ни стич ко ре ше ние, а тоа да не зна чи по авто ма ти-
зам де ка чо век е при пад ник на дру ги от по ли тич ко-пар ти ски 
та бор. Или, пак, ка ко да не мо же да се би де за етич ки ак ции 
во со ли дар ност со мар ги ни ли зи ра ни те по ко ја би ло ос но ва, а 
да не се би де исто вре ме но дел од опо зи ци ја та. Ва ква та по де-
ле ност на власт/есте ти ка и опо зи ци ја/ети ка ми изг ле да ка ко 

Ваквата поделеност 
на власт/естетика и 
опозиција/етика ми 
изгледа како бесмислена 
и лажна поларизираност 
токму поради тоа што 
таквата поделба денес не 
функционира ни теоретски.
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бес мис ле на и лаж на по ла ри зи ра ност ток му по ра ди тоа што 
та ква та по дел ба де нес не функ ци о ни ра ни те о рет ски.

>> Има ли смис ла де ба та се га?

 Ú Се бе си не се гле дам иск лу чи во ка ко исто ри чар на умет-
ност, би деј ќи сум и те о ре ти чар на ви зу ел на та кул ту ра, ко ја 
ток му при до не се за разг ле ду ва ња та на проб ле ми те на умет-
но ста во по ши рок кул тур но-оп штес твен и со ци јал но-по ли тич-
ки кон текст. За тоа за ме не е мно гу важ но што се га прв пат во 
Ма ке до ни ја се по ве де ед на јав на де ба та за пра ша ња од об-
ла ста на ар хи те кту ра та и умет но ста што си те н$ за сег ну ва ат 
и ко ја ја гле дам ка ко по тен ци јал за гра де ње де ли бе ра тив на 
и пар ти ци па тор ска де мо кра ти ја што се зас но ву ва ток му на 
отво ра ње то на јав на та сфе ра во ко ја си те гра ѓа ни до би ва ат 
мож ност да се вклу чат во јав ни рас пра ви и мо жат да ги иска-
жат сво и те не за до волс тва или во о ду ше ву ва ња од про е кти те 
на вла ста. Са мо што тре ба да се при фа ти фа ктот де ка не ма 
ни што ло шо во тоа што во о би ча е но е ва кви те де ба ти да тра ат 
по не кол ку го ди ни, ка ко и са ма та по тра га по нај со од вет ни-
те ти мо ви со ста ве ни од ур ба ни стич ки екс пер ти, ар хи те кти, 
умет ни ци и кри ти ча ри што би тре ба ло да ги изра бо ту ва ат и 
жи ри ра ат пред ло зи те за ва кви те про е кти, сраз мер но на ка-
пи тал но ста и ам би ци оз но ста на спом на ти от про ект. За до бри 
крај ни ре ше ни ја тре ба да се би де мно гу стрп лив и под го твен 
на огром ни фи нан си ски ри зи ци и про пад на ти пред лог-про е-
кти. Ако ва кви те де ба ти поч ну ва ат ко га мно гу од лу ки се ве ќе 
до не се ни, ние гра ѓа ни те и екс пер ти те сме всуш ност ста ве ни 
пред свр шен чин и тре ба са мо не што да при фа ти ме (не знам 
во оп што да ли се оста ве ни дру ги ме ха низ ми и оп ции со кои би 
мо же ле да од би е ме освен ре фе рен дум), то гаш ло гич но е да 
се оче ку ва де ка крај ни те ре зул та ти не ма мно гу да се раз ли ку-
ва ат од пр вич ни те 3Д-си му ла ции, па и са ма та де ба та изг ле да 
бес при чин ска и мо же лес но да за вр ши ка ко си му ла ци ја.
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>> Про е ктот е нај а вен ка ко про цес што од пло шта дот ќе соз да
де про стор низ кој ќе про ник ну ва ма ке дон ски от иден ти тет. 
Мо же те ли да се сог ла си те со тоа?

 Ú Иден ти те тот е оп штес тве но-кул ту рен кон структ, кој мо же 
ин ди рект но да би де ин тер пре ти ран и пре поз на ен во ед на ло-
кал на ар хи те кту ра и умет ност, но и обрат но, умет но ста мо же 
да обез бе ди воз буд лив нов иден ти тет на еден град. Не знам 
по до бар при мер за ова вто ро то од ар хи те ктон ски от про ект 
на Френк Ге ри за из град ба та на му зе јот „Со ло мон Гу ген хајм“, 
кој го оз на чи Бил бао со ед на иск лу чи тел на ар хи те ктон ска 
атрак ци ја и му до да де но ва ви зу ел на пре поз нат ли вост, иа ко 
не ма не ко ја ди рект на вр ска со Ба ски те и нив ни от проб ле ма-
ти зи ран и по тис ну ван мал цин ски иден ти тет. Умет но ста и ар-
хи те кту ра та има ат по тен ци јал да би дат и ме та фо рич ко ехо на 
иден ти те тот и актив ни кре а то ри на но ви иден ти те ти, со што 
се отво ра ат не кои ре ле вант ни пра ша ња, но за жал не ма ат 
та ква моќ фун да мен тал но да ги ре ша ва ат гор ли ви те етич ки 
проб ле ми на не ста бил ни те иден ти те ти во мул ти кул тур ни те 
оп штес тва пот тик на ти од сов па ѓа ња та или спро тив ста ве но-
ста на раз лич ни те ин те ре си, би деј ќи иден ти тет ни те по ли ти ки 
и иде о ло гии се по комп лекс ни од пра ша ње то на сти лот и го 
над ми ну ва ат до ме нот на умет но ста. Иа ко ве ру вам во ре ле-
вант но ста на со ци јал но-по ли тич ки ан га жи ра на та умет ност, 
мис лам де ка се кој про ект што оче ку ва од умет но ста да ни ги 
ре ши пра ша ња та на иден ти те тот е осу ден на не ус пех - ед но-
став но прет ста ву ва не воз мож на ми си ја би деј ќи за умет но ста 
по ста ву ва од на пред не ос твар ли ва за да ча.

>> „Скоп је 2014“ со др жи град би што, ус лов но, им при па ѓа ат 
на умет нич ки сти ло ви не поз на ти во на ша та гра ди тел ска, па 
и умет нич ка тра ди ци ја. Има ли Ма ке до ни ја ба рок? Има ли 
не ок ла си ци зам?

 Ú Овие пра ша ња се пра ша ња за се ри оз на рас пра ва ме ѓу 
исто ри ча ри те и те о ре ти ча ри те на ма ке дон ска та ар хи те кту-
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ра, ко ја би се во де ла 
врз ар гу мен ти ба зи ра ни 
врз истра жу ва ња. Не би 
се ос ме ли ла во де фи ни-
ра ње на вли ја ни ја та на 
ба ро кот врз ло кал на та и 
ре ги о нал на та ар хи те кту-
ра, би деј ќи за да се де те-
кти ра ат та кви вли ја ни ја 
пр во би тре ба ло мно гу 
да се про ши ри са ма та де-
фи ни ци ја на ба ро кот, а 
за тоа тре ба да се нај дат 
мно гу ар гу мен ти, а не са мо не кол ку фа са ди, пар шту ка ту ри и 
не кои по ет ски ап ли ка ции на тер ми нот упо тре бен ка ко атри-
бут. Јас но е са мо ед но: де ка кој би ло евен ту а лен об јект ло ци-
ран во Ма ке до ни ја не бил из гра ден во автен тич но то вре ме и 
кул ту ра на исто ри ски от ба ро кен стил, па от та му се кој евен ту-
а лен ба ро кен об јект или еле мент би бил не ко ја ло кал на или 
ре ги о нал на ре ин тер пре та ци ја, ос тва ре на по доц на и над вор 
од кон тек стот на исто ри ски от ба рок. А впро чем, мис лам де ка 
со од го во рот на тоа пра ша ње и она ка во оп што не ма да дој де-
ме поб ли ску до од го во рот на етич ка та ди ле ма: да ли про е ктот 
„Скоп је 2014“ е во оп што ос твар лив, по ле зен за оп штес тво то 
и до бро тем пи ран во од нос на нај ур гент ни те и нај ре ле вант ни 
по тре би на на ше то оп штес тво, кул ту ра и умет ност де нес.

>> Ка де да го ба ра ме од го во рот на тоа пра ша ње?

 Ú Мо же ме да го про нај де ме са мо си те за ед но: екс пер ти-
те и не екс пер ти те, есте ти ча ри те и ети ча ри те, си ро маш ни те 
и бо га ти те, по ли тич ки де тер ми ни ра ни те и по ли тич ки суб-
вер зив ни те, де мо кра ти те и не о ли бе рал ни те кон зер ва тив ци, 
мар ги ни ли зи ра ни те и оние на власт. Се кој од го вор да ден од 
стра на та на са мо ед на од овие ка те го рии на гра ѓа ни не ма да 

за мене е многу важно што сега 
првпат во Македонија се поведе 
една јавна дебата за прашања 
од областа на архитектурата и 
уметноста што сите нé засегнуваат 
и која ја гледам како потенцијал 
за градење делиберативна и 
партиципаторска демократија што 
се засновува токму на отворањето 
на јавната сфера во која сите 
граѓани добиваат можност да 
се вклучат во јавни расправи 
и можат да ги искажат своите 
незадоволства или воодушевувања 
од проектите на власта.
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би де аде ква тен на комп лекс но то вре ме што го жи ве е ме и на 
комп лекс на та и ам би ци оз на за да ча што са ма та вла да на ви-
дум ве ли ко душ но си ја по ста ви ла пред се бе.

>> Ка ко мо дер на та те о ри ја на умет но ста го тре ти ра „во скрес
ну ва ње то“ на умет нич ки сти ло ви во нов кон текст?

 Ú Мо дер на та епо ха и мо дер низ-
мот се ко гаш се за ла гаа за но ви и 
ра ди кал ни по че то ци зас но ва ни на 
ру ше ње на прет ход ни те сти ло ви и 
на ре ду ци ра ње или отфр ла ње на 
се кој ор на мент (став со др жан во 
ма кси ма та на Ал фред Лос и Мис 
ван де Рое - по мал ку е по ве ќе). 
Пост мо дер на та те о ри ја бе ше мно гу 
по ве ќе за ин те ре си ра на за кри тич-
ки от ре ги о на ли зам, т.е. кри тич ко то 
пре ис пи ту ва ње на ис преп ле ту ва-
ње на ре ги о нал ни те сти ло ви, и за 
па сти шот на раз лич ни те сти ло ви 
ка де што сти лот, фор ма та и функ-
ци ја та не се во не кој ака дем ски де-
фи ни ран со од нос или спо ред не кој 
поз нат ре цепт (Ро берт Вен ту ри се 
ше гу ва ше со мо дер ни сти те: по мал-
ку то е до сад но). Со вре ме ни те те о-
рии, пак, не се тол ку иск лу чи ви во 
од нос на из бо рот ме ѓу мо дер низ-
мот и пост мо дер низ мот, но тоа не е 
од бра на на ста вот де ка с$ мо же да прој де и де ка за сти ло ви те 
тре ба да се раз го ва ра во не кој етич ки ва ку ум.

„Но ва Ма ке до ни ја“, 15.02.10.

Иако верувам во 
релевантноста на 
социјалнополитички 
ангажираната 
уметност, мислам 
дека секој проект 
што очекува од 
уметноста да ни 
ги реши прашањата 
на идентитетот е 
осуден на неуспех 
 едноставно 
претставува 
невозможна мисија 
бидејќи за уметноста 
поставува однапред 
неостварлива задача.
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Су за на Ми лев ска е про фе сор ка на Ака де ми
ја Ита ли ја на во Скоп је. За вр ши ма ги стер ски 
сту дии во Пра га, по све ту вај ќи се на те о рет
ски истра жу ва ња на де кон стру кти ви стич
ка та и фра ктал на та шко ла во ар хи те кту
ра та (с$ уште акту ел на, со неј зи ни те глав ни 
прет став ни ци За ха Ха дид, Пи тер Ај зен ман, 
Бер нард Чу ми, Рем Кол ха ас, Да ни ел Ли бе скинд 
и слав ни от Френк Ге ри). Ду ри и ма ги стер
ска та те за & бе ше по све те на на де кон стру
кти ви стич ка та те о ри ја на фраг мен тот во 
умет но ста и ар хи те кту ра та, а во рам ки те 
на кур се ви те по исто ри ја на умет ност и по 
ана ли за на сти ло ви го пре да ва ба ро кот ка ко 
исто ри ски пра вец и стил во сли карс тво то, 
скулп ту ра та и ар хи те кту ра та. 
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Таа ноќ, ка ко и се ко ја ве чер, Спа се трг на на ра бо та. Бе ше 
си тој чу вар на град ски от пло штад, и тоа ве ќе дол ги деј ги ди 
го ди ни. Ра бо та та не бе ше не што осо бе но пла те на, но ба рем 
си бе ше чес на, си ве ле ше та ка и Спа се, та за до вол но оде ше 
се ко ја ве чер да го чу ва пло шта дот и не го ва та поб ли ска око-
ли ја. Спа се бе ше и са мо хран  ро ди тел во по сто ја на тр ка да ги 
вр зе ме се ци те и сме тки те ед ни со дру ги, и да му овоз мо жи на 
сво јот син ос но вец угод но дет ство.

Ка ко и се ко ја ве чер Спа се по ми на кај сем ка ра та до пло штад 
Пе ла, си зе де гриц ки и трг на на кај пло шта дот. Ќе на пра ве-

The Night at 
the Ploshtad:  
Битката на 
скулпту ри те
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ше ед на оби кол ка, ќе при со бе ре ше 
по не ко ја ли мен ка па тем, или не кое 
дру го ѓу бре оста на то од пре ку ден, 
па ќе ја збе ре ше в кор па. По тем ќе 
ми не ше до лу по ке јот да го по чув-
ству ва Вар дар, да ги на пол ни гра ди те со све жи от здив на 
Вар дар до не сен од Ша ра. Си бе ше уба во с$ за Спа се и таа 
ве чер, но са ми от тој ку тар не ни мо же ше да прет чув ству ва 
што го оче ку ва ше таа ве чер.

Се свр те на го ре и го ви де по кој знае пат, пло шта дот ис пол-
нет со гран ди оз ни скулп ту ри од слав но то ми на то. Але ксан дар 
Ма ке дон ски на сво јот сла вен Бу ке фал, рас пос лан гран ди оз-
но на сре ди на та на пло шта дот, до не го Ни ко ла Ка рев и Го це 
Дел чев, не што по до лу Ју сти ни јан, па до нив Цар Са му ил, Ге-
ми џии, Ки рил и Ме то диј, ју нак до ју нак се збрал, ка ко све тил-
ни ци од слав но то ми на то. За Спа се бе ше неи з мер на гор дост 
да се гри жи за нив, да ги раз бр ка ху ли га ни те, да им при мав-
не со пр сте на неб ла го дар ни те, па ду ри и да ги под за чи сти 
по не ко гаш од не ко ја нев ни ма тел на птич ка или под за бо ра ве-
но ку чен це. Го пра ве ше тоа со из во нре ден ен ту зи ја зам и чест, 
Спа се про сто бе ше свој на сво е то.

Таа ве чер при сед на мал ку на ед на од клу пи те на пло шта дот и 
из мо рен од дол ги от ден си ре че, дај мал ку да ги по дод мо рам 
очи те. И та ка миц-миц, зас па Спа се. Не бе ше тоа во о би ча-
е но за се ко гаш ор ни от и на ци о нал но буд ни от Спа се, но таа 
ноќ ни што не бе ше во о би ча е но. Ка ко да му дој де не кој та ка 
сла док сон, го опи и го пре ла жа и тој под зас па мал кун ѕа. 

Раз ве ан низ об ла ци те на сво и те бла го у год ни со ни шта Спа се 
одед наш го разд ви жи и раз бу ди не кој чу ден звук. Мрд на мал-
ку, туф-туф, ко га има што и да ви ди: скулп ту ра та на Ју сти ни-
јан не што се раз мр ду ва, стре су ва троа пра ши на та од се бе, се 
вр ти кон онаа на Са му ил, па ѝ при го ва ра: „Кој ли умен ме не 
ва ков Рим ски ви со ко до стој ник ме ста вил до ове га, не знам 
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Спасе се сврте нагоре и 
го виде по кој знае пат, 
плоштадот исполнет со 
грандиозни скулптури од 
славното минато. 
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ни што е? Пи тач ли е, ски тач ли е? Ка кво 
по ни же ние, о фор ту на, о фор ту на!“ На 
ова Цар Са му ил она ка ед но вр те ње па 
му од го ва ра: „О не знај на ти бу да ло еј, 
па зна еш ли ти кој сум јас? Ко ја ли мај-
ка те ро ди ла та ка за ту па ве на, па јас сум 
Са му ил, Ца рот Охрид ски, ни шта чот на 
Ви зан ти ски и Дук љан ски вој ски!!!“ На 

ова Ју сти ни јан, ни петни шес, му до ви ку ва: „Ој ти тро шко ни-
за ед на! За рем мо жеш ти вар ва ри ну ни што жен да се ме риш 
со мо ја та раз ве ли че ност, па ти зна еш ли во мое вре ме кое 
ве ли чес тво бев бил јас? Рим ско то Царс тво и мо јот би зан ти-
ум јас ги др жев врз свои пле ќи и не ма ше по мо ќен вла де тел 
од ме не, зем ја та се тре се ше под мо и те сан да ли, еј!!!“ Са му ил 
хро нич но на дрн кан на рим ско-ви зан ти ски крем чи ња ве ќе 
бе ше при крај со тр пе ни е то, и са ка ше да трг не на кај не го, 
ко га од зад се зас луш на глас: „Ој те стој те пе зен ве ци ед ни, па 
кои сте вие ту ка со џе ва да се рас фр ла те кo пло шта дов да е 
на та тка ви?“ Беа ти тоа Ге ми џи и те на ре де ни гор до еден до 
дру ге га, про го ва ра Ор це то, па до го ва ра Ме че то: „При бе ре те 
тоа муц ки те да не ви вр ли ме два-три ди на ми та, та да ви ди-
те кој е ту ка ви стин ски вла де тел на зем ја та ма ке дон ска!“ На 
се ва оваа збр ка и фр ка, се воз не ми ри Бу ке фал, та поч на да 
фр чи сил но од сво и те ноз дри, са де искри за и скри ја, фу че ње 
се чу, па пе на му се за да де, а Але ксан дар му ги сте га уз ди те, 
па пу шта глас: „Ми ру вај те ој вие џу џен ца во до зем ни! За рем 
на ме не, Але ксан дра Ве ли ко га со нот му го кр ши те! Па зна е те 
ли вие акре пи шта зем ски де ка со еден по тег на мо јот меч, 
ќе на пра вам од вас гор ди е ва са ла та?!? Ми ру вај те, ми ру вај те, 
оти му ре ков на Бу ке фа ла да ве раск ло ца, та ни Ка ле то не ма 
да ве при бе ре!“ 

Спа се гле да што се слу чу ва, не му се ве ру ва на очи те сопст-
ве ни, па вчу до не ви ден од оваа гле тка, го за гу би зди вот и не 

 „Ојте стојте 
пезенвеци едни, 
па кои сте вие 
тука со џева да 
се расфрлате к’o 
плоштадов да е на 
татка ви?“



зна е ше што да пра ви. Кај да се ја ви, ко го да по ви ка, што да 
пра ви? Да се ја ви на сво јот шеф, овој ќе го сме сти во Бар-
дов ци по бр гу откол ку си из го во рил „кни шка“, а друг не кој да 
ба ра во ова вре ме-не вре ме и да не ма ше. 

Одед наш од дру га стра на се за чу про до рен по вик, бе ше тоа 
Ни ко ла Ка рев, пу шта глас-прог лас: „Бра ќа зем ља ци и ми ли 
ком шии, без раз ли ка на ве ра, на род ност, пол и убеж де ни ја, 
ние ве има ме ка ко сфои бра ќа, дај те да се збе ре ме и обе ди-
ни ме про тив за ед нич ки те фа на ри от ски душ ма ни! Ве жа ља ме 
ка ко сфои бра ќа, би деј ќи раз би ра ме оти и вие сте роб је ка ко 
нас, роб је на бо га ти те и на сил ни те, роб је на на сил ни ци те и 
на зу лум ќа ри те, шчо ја за па ли ја царш чи на та ма ке дон ска од 
че ти ри те стра ни и шчо н$ на те раа нас да диг ни ме гла ва за 
пра во, за сло бо да и за чо еч ки жи вот. За пра во, за сло бо да и 
за чо еч ки жи вот ве ка ни ме и вас да дој ди те за ед но да во ди-
ме бор ба!“

Про дор ни от прог лас на Ка рев ги под за пре мал ку и Ге ми џи и-
те и Са му и ла кои ско ро да беа на по лу че кор да за мав нат со 
сво и те ра чи шта и да удрат по дру ги те, Ју сти ни јан уште она ка 
во бра да не што си бро е ше, а Але ксан дар с$ уште не го бе ше 
спу штил сво јот меч, но ка ко да про це ну ва ше што да пра ви. И 
ко га си ту а ци ја та се бе ше не ка ко потс ми ри ла, а Спа се се го-
тве ше да им приј де да ги потс ми ри скулт пу ри те, од не на деж од 
стра на на Ри сти ќе ва се за чу тре мор те го бен: Шмиз ла та рас-
тр ча на, бе га, мо бил ни от пре ку гла ва, таш ни че то раз ве а но, а 
зад неа Би кот! Спа се за ле ле ка, си по мис ли „Ај дее, оваа пак 
му на би ла ро го ви на би кот, не нор мал на!“ Тр ча Би кот, бе га 
Шмиз ла та ку тра, а Спа се она ка што да пра ви зи ма на ме тка-
та од Ки ри ла, за мав ну ва на ле во, за мав ну ва на дес но, па му 
сви ку ва на Би кот „Оле, оле, во ле, оле, оле!“ Би кот троа збу-
нет, но се по вра ти бр гу, па му се за да де на Спа се та. А Спа се, 
ни сам не зна еј ќи де ка од ед но гле да ње фил мо ви се ста ну ва-
ло ем то ре а дор ем ма та дор, охра брен, вр ти ле во, вр ти  дес-
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но, пи ру е та, 360, 720 сте пе ни, вир ту оз но, а Би кот об ле ан во 
пе на, збу нет ку три от не зна е ше кај да се свр ти. За мав ну ва со 
ро го ви те, но по пу сто, Спа се фа тил мо мен тум, што шпан ска та 
крал ска гар да би му по за ви де ла на до стој но ста и еле гант но-
ста во дви же ња та. На тоа ту ка го по не се жа рот на сце на та, а 
Але ксан дар она ка со ле сен зглоб под за мав на, па му ги ску си 
ро го ви те на би кот, она ка оп, во еден цар ски по тег. Би кот ви де 
де ка „овај ноч ни је ње гов дан“, па се по тко па мал ку и по тем 
за тр ча на зад кон ули ца Ма ке до ни ја, да си ги ле чи ра ни те и 
су е та та. Спа се му се свр те 
на Але ксан дар и му ви ка: 
„Фа ла ти, им пе ра тор си!“ 
Ко га од та му му се обра ќа 
Са му ил: „А јас што сум?“ 
Спа се се под нас мев на, па 
му ка жа: „Ти си цар, не маш 
гај ле, ствар но си цар“. Са-
му ил ким на за до вол но со 
гла ва та и се пов ле че че кор 
на зад на сво е то ме сто.

Отка ко мал ку се потс ми ри си ту а ци ја та Спа се му се приб ли жи 
на Го це та, па му ка жа: „Да ска ле, ти ка ко што го гле даш све тов 
ка ко кул ту рен нат пре вар, дај при ре ди им еден квиз на на ши-
ве хе рои, дај од тоа тво и те чи тан ки еден нат пре вар во зна-
е ње, а Ки рил и Ме то диј ќе би дат ко ми си ја и за пис ни ча ри“. 
„Би ва“ – ви ка Го це – „а со кол ку пра го ви да би де кви зот?“ 
„Со два пра га Го це, со два“ – му воз вра ти Спа се са мо у ве ре-
но, па Го це на тоа ти из ва ди од по ја са кни жу ле ед но и поч на 
да ги пра шу ва скулп ту ри те, од кај се што пра ват, со што се за-
ни ма ва ат, па поч на она ка си со фи ни пра ша ња, пр во лес ни, 
па мал ку пос ло же ни, и та ка ре дум. До бро се др же ше Го це, ко 
со Трен до на ист тре нинг да оде ле, бреј.

Спасе му се сврти на 
Александар и му вика: „Фала 
ти, император си!“ Кога од 
таму му се обраќа Самуил: 
„А јас што сум?“ Спасе се 
поднасмевна, па му кажа: „Ти 
си цар, немаш гајле, стварно 
си цар“. 
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Спа се ко неч но воз див на, се сми ри де ка се пот сре ди со стој-
ба ва, а од исток ве ќе Сон це то се воз ди га ше ле ка-по ле ка. Ви-
де тој де ка не го ва та ра бо та ов де е за вр ше на, ка ко што ќе за-
ру ме нее сон це то скулп ту ри те ќе се вра тат в дла бок исто ри ски 
сон, а тој воз гор де ан од сво е то лич но хе ројс тво ќе се вра ти 
до ма и ќе го по га ли син че то кое уште спие и ми ло ќе му ка же 
„ста ни син ко, пој ди на шко ло“ зна еј ќи де ка ток му тој ги спа-
сил чи тан ки те по исто ри ја во нај ма ла ра ка.

„Ок но“, 20.05.09.

малабелешказаавторотиманастр.64

Ко пач
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>> Се гле да ли кра јот на оваа при ми тив на тран зи ци ја во естет
ска та и ар хи те ктон ска та фи зи о но ми ја на Скоп је?

 Ú Те ков на та кон зер ва тив на иде о ло ги ја не ме убе ду ва де-
ка ова ќе има крај. Но, во опре де лу ва ње то на тран зи ци ја та 
ка ко „при ми тив на“ тре ба да се вни ма ва - таа е „при ми тив-
на“ од ас пект на мо дер ни стич ка та про е ктив ност и кон цеп-
тот moderni, но е „су штин ска“ од ас пект на пред мо дер ни те 
antiqui. С$ за ви си од тоа кон ко ја иде о ло ги ја прик ло ну ва те. 
До де ка сто ев пред но во по ста ве на та скулп ту ра „Шмиз ла“ од 
Ди ми тар Фи ли пов ски (за ме не пот пол но не поз нат автор), до-
де ка се згро зу вав од не у меш но ста на изра бо тка та на неј зи на-
та фи гу ра тив ност и до де ка се пра шу вав ко ја ко ми си ја ја одо-
бри ла неј зи на та изра бо тка, до ме не сто е ше еден по стар гос-
по дин, оби чен гра ѓа нин на Скоп је, це ли от вос хи тен од неа. 

Скоп је уми ра  
од не вкус

13

раз го вор со  
Не бој ша Ви лиќ

разговорот го водеше: Де јан Бу ѓе вац
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Ме пог лед ну ва и убе де но 
ми се обра ќа: „Брa’о бе, 
Гру јо, алал да ти е!“ Мо-
ја та „мо дер ност“ (ко ја 
ја вте ме лу ва иде ја та за 
про е ктив но ста од по зи-
ци ја на на пре док) се су дри не со мож ни те раз лич ни естет ски 
ас пе кти и вос при е ма ње то на скулп ту ра та на гос по ди нот, ту ку 
со не го во то по ли ти зи ра но до жи ву ва ње на иста та таа скулп ту-
ра. От ту ка, тоа што нас „мо дер ни те“ н$ бу ни е оче ку ва ње то 
тран зи ти ра ње то да се од ви ва кон по но во то (но ву мот, по крај 
про гре сив но ста, е уште ед на су штин ска осо бе ност на мо дер-
ни от про ект), та за тоа и на ша та ква ли фи ка ци ја на те ков но ста 
ка ко - „при ми тив на“. Но, од дру га стра на, пак, кон зер ва тив-
но то оче ку ва ње не е вр за но за про гре сив но ста-пре ку-но во то, 
ту ку за за чу ву ва ње и по на та мош но то раз ви ва ње на вред но-
сти те пре ку за пи ра ње и оне воз мо жу ва ње на про гре сив но-
ста во мо дер на та смис ла на збо рот, ко ја што, ка ко и да е, се 
вр зу ва за гле да ње то на на пред пре ку прет по ста ву ва ње на тоа 
што тре ба да се слу чи, во спре га со це ла та не из вес ност од 
но во то. Да, за тоа тре ба хра брост, тво реч кост и отво рен дух. 
Афир ма ци ја та на ми на то то и тра ди ци ја та е са мо за кри ла за 
не хра бри от, не тво реч ки от и не о тво ре ни от дух кон ри зич ни 
про ме ни - тоа е без бед но то оде ње по па тот на ве ќе по твр де-
ни те вред но сти.

>> На што сме ние, всуш ност, све до ци ко га е во пра ша ње 
де неш но то об ли ку ва ње на „ур ба ни от пеј саж“ на на ши от 
град? Ка кви ќе би дат јав ни те, кул ту ро ло шки те и пси хосо
ци јал ни те пос ле ди ци од ва кво то де лу ва ње? Да ли има ме 
пра во да се чув ству ва ме на вре де ни? 

 Ú Да. Јас, лич но, се чув ству вам на вре ден. Да, би деј ќи прик-
ло ну вам кон гру па та на оние кои и по на та му ве ру ва ат во мо-
дер ни от (се га ве ќе пре сто рен во пост мо де рен) про ект. Но, 

Во пр ви от миг и јас мис лев де ка 
ста ну ва збор за слу чај ни по те зи, 
по те зи од нез на е ње, не ин фор ми
ра ност или тво реч ка не моќ, ду ри 
и „са мо иг но рант ски и итри по е
ди неч ни ин те ре си“, но се га ве ќе 
сог ле ду вам де ка ста ну ва збор за 
си стем ско уни шту ва ње пре ку ед на 
се ри оз на иде о ло шка па ра диг ма
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по го ре са кав да ка жам де ка 
по стои и ед на дру га гру па ко ја-
што ве ру ва во кон зер ва тив ни те 
идеи. И тоа ток му во тол ку ва-
ње то на кон зер ва ти виз мот од 
стра на на ма ке дон ски от фи ло соф Бра нис лав Сар ка њац, во 
ед на не го ва ско реш на ко лум на во „Днев ник“, ка ко иде о ло-
ги ја на со чу ву ва ње на ми на ти те, а не раз ви ва ње и до да ва ње, 
гра де ње на но ви вред но сти. Све до ци сме на она што Сар ка-
њац, во еден не гов по стар, из во нре ден по ли тич ко-фи ло соф-
ски труд име ну ван ка ко „Иде о ло ги ја та и суб је кти ви те тот“, го 
опре де лу ва ка ко „ос тва ре на иде о ло ги ја“ - „си ту а ци ја во ко ја 
иде о ло ги ја та, ос тва ру вај ќи се, го за вр шу ва сво јот про цес, во 
ко ја се пок ло пу ва ат иде о ло ги ја та на оние што вла де ат и вла-
де јач ка та иде о ло ги ја“. Во оваа си ту а ци ја, би до дал, и за ра ди 
тоа што опо зи ци ска та, спро тив ста ву вач ка та иде о ло ги ја ве ќе 
ја из гу би ла мо ќта на и за по зи тив на ко ре ктив ност на вла де-
јач ка та иде о ло ги ја. На ши от, не са мо скоп ски, ур бан пеј заж 
е са мо прес лик, по точ но - ос тва ру ва ње, ре зул тат, пос ле ди ца 
на ос тва ре на та кон зер ва тив на иде о ло ги ја. А ка кви или кои 
ќе би дат пос ле ди ци те? Па, не тре ба да се би де мно гу умен за 
тоа - тие ќе би дат во ду хот на вла де јач ка та иде о ло ги ја: ќе се 
соз да ва ви сти ни тост врз ос но ва на вла де јач ка та иде о ло шка 
па ра диг ма ко ја ве ќе соз да ва (или, ка ко што би ре кол Сар ка-
њац, ко ја е ве ќе „де ло твор на“, а не са мо „дејс тве на“) суб је-
кти на ствар но ста со не/без-про е кти вен, не/без-нов и за тоа 
не/без-про гре си вен пог лед на ид ни на та и по на та мош но ста, 
суб је кти кои схи зо фре нич но ќе тал ка ат по ме ѓу ин стру мен ти-
ли зи ра но то из ми на то, по ли ти зи ра но то се гаш но и без и деј но-
то ид но.

>> Да ли на на ши от ур бан, жи во тен и кул ту рен кон текст му 
се слу чу ва ед на си сте мат ска де ва ста ци ја, си сте мат ско се
бе у ки ну ва ње или се во пра ша ње „са мо“ иг но рант ски и 

Тоа ќе би де по ра ка ко ја 
це лос но ќе ги упро па сти 
ид ни те ге не ра ции. Ед но 
жи го су ва ње и за пе ча ту
ва ње на без и деј но ста на 
вре ме то во кое жи ве е ме.
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итри по е ди неч ни по тре би, кои ги гол та ат си те прет ход ни 
ар хи те ктон ски до стиг ну ва ња и евен ту ал ни мож ни ви зии за 
Скоп је?

 Ú Во пр ви от миг мис лев де ка се ра бо ти за слу чај ни по те зи, 
по те зи од нез на е ње, не ин фор ми ра ност или тво реч ка не моќ, 
ду ри и „’са мо‘ иг но рант ски и итри по е ди неч ни по тре би“, 
но се га ве ќе сог ле ду вам де ка се ра бо ти за - да, си стем ско 
уни шту ва ње пре ку ед на се ри оз на иде о ло шка па ра диг ма. 
На сце на та е стап на та, ве ќе одам на, де ло твор но ста на иде-
о ло ги ја та на кон зер ва ти виз мот. Пе ри о дот на ма ке дон ска та 
но ва ви сти ност за ствар но ста нај јас но се ис цр ту ва уште со 
по ја ва та и де лу ва ње то на пр ви те му зич ки гру пи од ти пот на 
„Ми зар“ (про чи тај те ка ко е име ну ван нив ни от пос ле ден ал-
бум), „Ар хан гел“ или „Ана ста зи ја“ (но без ал бу ми те „Ли це 
го ри“ и „Но ктур нал“), пре ку из бо рот на зна ме то со ѕвез да та 
од Вер ги на, ру ше ње то на џа ми ја та врз Кли мен то ва та цр ква 
на Има рет (де неш ни от Пла ош ник) во Охрид и во зоб но ву ва-
ње то на иста та цр ква, ар хе о ло шко-иско пу вач ка та еу фо ри-
ја, ла кр ди ја та со пре и ме ну ва ња та, ду ри и на авто-па ти шта, 
во „Але ксан дар Ма ке дон ски“ или „Фи лип II“, на гра да та „23 
Октом ври“, Ми ле ни ум ски от крст на Вод но (кој, па тем, за ра-
ди сво ја та ори ен та ци ја е са мо ге о ме три ска фор ма, а ни ка-
ко не и хри сти јан ски крст), во скрес ну ва ње то на фан то ми те 
на згра ди те на Ма ке дон ски от на ро ден те а тар, Офи цер ски от 
дом, во зоб но ву ва ње то на цр ква та на пло шта дот... Ар хи те кту-
ра та на Спо мен до мот на Мај ка Те ре за на Ван гел Бо жи нов ски 
и Сло бо дан Жи вков ски, а и она са мо и ни ци ја тив но здру же-
ние на Сто јан Трен чев ски „Скоп јан ка та Мај ка Те ре за“, се са-
мо - кул ми на ци ја.

>> Зо што, на ме сто отво ре но и со вре ме но пра кти ци ра ње во 
ре ша ва ње то на по сто еч ки те ур ба ни проб ле ми на гра дот, ни 
се слу чу ва са мо агре сив но по ви ку ва ње на сли ки од ми на
то то и сце но граф ски ис праз не то ре а ни ми ра ње на не ко гаш

Не бој ша Ви лиќ
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ни об је кти? На што се дол жи ва кво то пом пез но про из водс
тво на ар хи те ктон ски исто ри циз ми во на ши от про стор? 

 Ú Хм... за ра ди по го ре ка жа но то. Ре-про из водс тво то или ре-
ани ми ра ње то на ар хи те ктон ски те исто ри циз ми се дол жи или 
на мно гу вни ма тел но по ста ве на и ум на стра те ги ја или на пот-
пол но не поз на ва ње на иде о ло шки те обрас ци во исто ри ја та 
на ар хи те ктон ска та мис ла. Тоа што ме не ми е ин те рес но во 
с$ тоа е след но то: об но ву ва ње то на три ја да та на скоп ски от 
пло штад со ста ра та згра да на Офи цер ски от дом, бан ка та и 
цр ква та. По си те де фи ни ции тоа е (воз)об но ву ва ње на сим-
бо ли те (или зна ци те) на оп штес тве но то уре ду ва ње на Кралс-
тво то на СХС или, по доц на, Кралс тво то Ју гос ла ви ја, од нос но, 
неј зи ни те три стол ба: вој ска та, ка пи та лот и ре ли ги ја та. (Пре-
на ме на та на Офи цер ски от дом во Грат ска ку ќа не ја ме ну ва 
мне мо нич но ста и се ми о ти ка та на ста ра та згра да, осо бе но 
кај „ста ри те скоп ја ни“.) Со дру ги збо ро ви, да ли ние тоа го 
во зоб но ву ва ме иде о ло шки от обра зец на ста ро то кралс тво? 
(Не е слу чај но што згра да та на те а та рот е од дру га та стра на 
на Вар дар - кул ту ра та и умет но ста и то гаш не прет ста ву ва ла 
сто жер на мо нар хи ја та.) За не чи ја жал, ар хи те кту ра та не е 
са мо ар хи те ктон ска та фор ма, ту ку, пред с$, неј зи на та кон тек-
сту а ли за ци ја. Тоа, изг ле да, или се за бо ра ва или се пре ви ду-
ва или не се знае. Уште ако на тоа се до да де и за ме на та на 
крал ски те ко ња нич ки скулп ту ри на Ау гу стин чиќ пред Ка мен 
мост со ко ња нич ки те скулп ту ри на Го це Дел чев и Да ме Гру ев, 
ла во ви те на два та кра ја на мо стот „Го це Дел чев“ и зго ра на 
тоа уште и ме га-скулп ту ра та на Але ксан дар Ма ке дон ски... Со 
нив но то „втис ну ва ње“ во ве ќе по сто еч ки от раз ли чен ар хи те-
ктон ски ко дов ам би ент соз да ден со: ква зи-не ок ла си циз мот 
на фа са да та на Ри сти ќе ва та па ла та, мо дер на та ли не ар ност 
на згра да та на Сто пан ска та и ин ду стри ска ко мо ра (по ра неш-
на та „На-Ма“), ед но став ни от те мен мо но лит на згра да та на 
ЕВН, ви зи о нер ска та транс па рент ност и мен ли вост на стак ле-
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ни те ѕи до ви на Грат ски от тр гов ски цен тар, ри зо ма ти ка та на 
по кри вот на и отво ре но ста кон пло штад на та ши ро чи на пред 
згра да та на „Лу микс“, гру па та на но ви те ул тра-мо дер ни град-
би од дру га та стра на на пло шта дот - до би ва ме пот пол на ка ко-
фо ни ја, ко дов шум и пот пол на де зо ри ен ти ра ност на по ра ка та 
што (кон цеп ту ал но и иде о ло шки) ве ќе ја ис пра ќа скоп ски от 
пло штад. Ду ри тоа ќе би де по ра ка ко ја што пот пол но ќе ги 
упро па сти ид ни те ге не ра ции. Тоа ќе го во ри за, тоа ќе ја жи го-
са, ќе ја за пе ча ти без и деј но ста на вре ме то во ко е што жи ве е-
ме. Уште од се га не ве ру вам де ка ид ни те ге не ра ции ќе би дат 
гор ди на та кви от ек ле кти ци зам (вни ма вај те - не збо ру вам за 
пост мо дер ни те: па стиш, ци тат, ре цик ли ра ње или па лимп сест, 
ту ку за 19-ве ков ни от, од исто ри ја та на ар хи те кту ра та и умет-
но ста не га тив но оце нет збир на раз лич ни ар хи те ктон ско-тек-
стов ни пред ло шки) ка ко што сум јас горд на мо дер ни стич ка та 
про е ктив ност и ви зи ја за пост зем јо трес но Скоп је, нај до бро 
и најв пе чат ли во оли це тво ре ни во би се рот на то гаш на та и та-
ква та ма ке дон ска ар хи те ктон ска мис ла - Грат ски от тр гов ски 
цен тар на ар хи те ктот Жи вко По пов ски.

>> Ка ко исто ри чар на умет но ста, ка ко ги до жи ву ва те нај но
ви те скулп ту рал ни „осво ју ва ња“ во цен та рот на гра дот? 
По ста ве ни се не кол ку скулп ту ри, се оче ку ва ат на де се ти ци 
дру ги, а ка ко топ при о ри тет на ов деш на та кул тур на моќ се 
оче ку ва по ста ву ва ње то на 30ме тар ска та скулп ту ра на Але
ксан дар Ма ке дон ски? Спро ти та ква та скулп ту ра, фон та на 
од ко ја ќе „те чат“ пес ни од То ше Про е ски, а во бли зи на и 
цр ква... 

 Ú Ка ко?! Со гор чи на во ду ша та, со бес во чув ста та и со от пор 
во гла ва та. 

Но, ко га би трг нал од Ка мен мост, вед наш би ги пре то пил: 
др во то-хер ма фро дит на Дам јан Ѓу ров (дис про пор ци ја на 
фи гу ра та и стол бот, ана то ми ја та), вљу бе ни от пар (за ра ди не-
до и ска жа но ста на фор ма та и пре го ле ма та из дол же ност) на 

Не бој ша Ви лиќ
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Ди ми тар Фи ли пов ски, спо ме ни кот на Ми сир ков на пло шта-
дот „Пе ла“ на акад. Бо ро Ми три ќе ски (за да не го гле дам тоа 
бед но ку ску ле од чо век), Мај ка Те ре за на акад. То ме Се ра-
фи мов ски (за ра ди ди сфунк ци о нал на та ана то ми ја и гре вот-
ни от изг лед), „Шмиз ла та“, по втор но на Фи ли пов ски, (за ра ди 
искич ме но ста - ре зул тат на не поз на ва ње или не у меш ност да 
се изра бо ти фи гу ра тив ност), же на та на акад. То ме Се ра фи-
мов ски спро ти Му зе јот на Град Скоп је (за ра ди пре наг ла се-
на та ро бус ност на жен ско то те ло и па те тич но ста на неј зи но то 
раз би ва ње), а онаа без и деј на ап стракт но-ли нер на ме тал на 
фор ма (не ма по да ток кој е авто рот) (нас про ти прет ход на та) 
би ја исе кол на пар чи ња, ка ко и но ва та скулп ту ра на Мај-
ка Те ре за во Спо мен до мот на Г. Зем ла [G. Zemla] ко ја би ја 
искр шил уште пред и да ја по ста ват. До де ка, ма ло то сим па-
тич но де вој че на Го ца Ка ни ко ва би го пре ме стил пред са ми от 
пе шач ки пре мин (за ра ди тоа што та му ѝ е и ме сто то, а ва ка 
„пре ми ну ва“ пре ку (не доз во ле на та) ли ни ја та за за ста ну ва ње 
на авто мо би ли те), а „мач ка та“ на То ме Аџи ев ски би ја пре-
ме стил врз не кој трев ник (за ра ди тоа што во оп што не од го во-
ра на ме сто то на ко е што е по ста ве на и за ра ди тоа што иста та 
скулп ту ра со вр ше но со од вет ству ва (ка ко ве ќе по ста ве на) во/
со пар кот на АСУЦ „Бо ро Пе тру шев ски“).

Оста на ти те скулп ту ри не би ги ко мен ти рал, би деј ќи не знам 
ни ту ка кви ќе би дат, ни ту ка де ќе би дат по ста ве ни. 

Но, би го про ко мен ти рал глав ни от иде ен про ект: брен ди-
ра ње то на Скоп је ка ко град на јав на скулп ту ра. На пе шач ка 
дол жи на не по дол га од 1,5 ки ло ме тар да се по ста ват 50-ти на 
скулп ту ри е рам но не на не вкус, ту ку на лу дост. Не раз би рам 
- зо што? Ба шка, во це ла Ма ке до ни ја не ма 50 ва ја ри кои има-
ат кон ти ну и ра на из лож бе на деј ност пре ку ко ја би мо жел да 
оце нам кои се тие 50-ти на кои би соз да ле скулп ту ри. Од овие 
пет ми на до се га, ка ко за ва јар мо жам да збо ру вам са мо за 
Аџи ев ски, Ка ни ко ва ја знам са мо ка ко дип ло ми ран сту дент 
на ФЛУ, а дру ги те се пот пол ни ано ни му си од ас пект на нив-
но то из бо ре но и до ка жа но ме сто на ма ке дон ска та умет нич ка 
сце на. Со дру ги збо ро ви, ма ке дон ска та сце на не ма тол кав 
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автор ски и тво реч ки ка па ци-
тет (не збо ру вам за број на 
дип ло ми ра ни ва ја ри) за ис-
пол ну ва ње на тол ку го ле ма 
по рач ка (кол ку и да е таа до-
бро на мер на и по зи тив на). И 
за тоа ни се слу чи ја овие мно-
гу ло ши скулп ту ри. Ка ко ли ќе 
би де со си те 50 - страв ми е ду ри и да по мис лам.

Скулп ту ра та-фон та на та-пе јач ка та Але ксан дар Ма ке дон ски е 
врв на „иди јот шти на“ уште со са ма та по мис ла. Пан дан на нај-
но ви от об јект на Ван гел Бо жи нов ски и Сло бо дан Жи вков ски. 
Се пра шу вам: мож но ли е на тол ку бо га та, тол ку прок ла ми-
ра на, тол ку фа ле на ма ке дон ска ми на та и те ков на кул ту ра да 
се ро ди еден ум што ќе смис ли и об ја ви та кво не што!!! Тоа 
зна чи кри ти ка за си те нас: не сме ус пе а ле ни што и ни ко го да 
вос пи та ме со тоа што ка ко кул ту ра го има ме и го соз да ва ме. 
По мис лу вам де ка ба ди ја ла сум ги пи шу вал кни ги те, сум ги 
пра вел из лож би те, сум ги др жел ча со ви те. Ба ди ја ла 20 го ди-
ни ја прет ста ву вам ма ке дон ска та умет ност во странс тво, ко га 
до ма еден ло ка лен функ ци о нер, Ви о ле та Ала ро ва, мо же да 
има тол ку мал ин те ле кту а лен ка па ци тет и да го пред ло жи овој 
кон цепт. И тоа ка ко ком про мис но ре ше ние?! Тол ку ли не се 
знае ка де во дат и ка ко за вр шу ва ат си те „ком про мис ни ре ше-
ни ја“? Не ви де но! Но, тоа са мо ми да ва пот тик да про дол жам. 
Бел ким, еден ден ќе се ро дат и не кои дру ги клин ци.

>> Ка де е курцш лу сот со це ла ва есте ти ка во Скоп је? Спом не те 
не кој по зи ти вен при мер?

Ко га има те ин стант или фаст-фуд кон цеп ци ја за кул ту ра, кул-
ту ра-за-еден-ден, рам ков на-кул ту ра, ка де да се ба ра курцш-
лу сот, ако не во по греш но то тол ку ва ње на су шти на та на де-
мо кра ти ја та и узур па ци ја та на мо ќта на од лу чу ва ње пре ку 
ин сти ту ци и те на си сте мот. Мно гу одам на во јав но ста тоа 
пра ша ње го по тег на ко ле га та Зла тко Те о до си ев ски, мис лам 
де ка слу ча јот бе ше со спо ме ни кот на Мај ка Те ре за на акад. 

ма ке дон ска та ли ков на сце на 
не ма тол кав автор ски и тво
реч ки ка па ци тет (не збо ру вам 
за бро јот на дип ло ми ра ни ва
ја ри) за ис пол ну ва ње на тол ку 
го ле ма по рач ка (кол ку и да е 
таа до бро на мер на и по зи тив
на). И за тоа ни се слу чи ја овие 
мно гу ло ши скулп ту ри.

Не бој ша Ви лиќ
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Се ра фи мов ски. То гаш тој пи шу ва ше за за о би ко лу ва ње то на 
за кон ски те про пи си, ко ми си и те и од лу чу вач ки те те ла во ре-
ше ни ја та за по ста ву ва ње то на скулп ту ри те и спо ме ни ци те во 
јав ни те про сто ри. Но, тоа е, да ка жам, ад ми ни стра тив ни от ас-
пект на проб ле мот. Тво реч ки от ас пект мис лам де ка се од не су-
ва на ду хов на та еро зи ја и на, а пред с$, умет ни ци те, а по тоа и 
на струч на та јав ност и неј зи но то не про из не су ва ње за ос тва-
ру ва ња та на исти те. Ви на та е за ед нич ка. Има ме со стој ба на 
за молк на ти ин сти ту ции, апа тич ни кри ти ча ри и умет ни ци кои 
не са ка ат да ин ве сти ра ат во сопс тве на та ин те ле кту ал на над-
град ба и за на ет чи ско усо вр шу ва ње. Не ма ме ан га жи ра ни, 
бун тов нич ки и бор бе ни мла ди: тра ди ци о нал ни те (зна чи - од 
на ро дот смис ле ни те) кул тур ни ур не ци од ти пот „та то но си - 
ма ма ме си“ и „на вед на та гла ва саб ја не се че“ не ни мо жат да 
соз да дат мла ди кои ќе до не сат про ме ни. По ста ри те са мо до-
да ва ат на таа си ту а ци ја со сопс тве но то пре да ва ње и пов ле ку-
ва ње за ра ди ве ру ва ње то де ка ни што не мо же да се сме ни. И 
та ка во круг: умет ни ци те ги кри ват кри ти ча ри те, кри ти ча ри те 
ин сти ту ци и те, ин сти ту ци и те и умет ни ци те и кри ти ча ри те. 

Во тој ос ло бо ден, пра зен про стор нав ле гу ва ат оние не му шти 
и без и деј ни умет ни ци (но не и авто ри) за кои е по важ но да ја 
иско ри стат мож но ста за афир ма ци ја и по дол го трај но и трај но 
при сус тво (да по вто рам, без прет ход на из ло жу вач ка и кри-
тич ка ве ри фи ка ци ја), евен ту ал но да дрп нат од фи нан си ски от 
ко лач „50 скулп ту ри“ пре ку шу ру ва ње то со пар ти и те, откол ку 
да се за ло жат за по сте пе на из град ба на сопс тве на ли ков на 
по е ти ка, па от ту ка и до да ва ње на но ви вред но сти. Ка ко по-
и на ку да си об јас нам ка де ја сне ма тво реч ка та моќ на скул-
ту ра та „Св. Кли мент Охрид ски“ на Пе тар Ха џи-Бо шков пред 
НУБ „Св. Кли мент Охрид ски“ - ед на та од мал ку те ви сти ни ски 
тво реч ко моќ ни скулп ту ри во це ла та исто ри ја на скулп ту ра та 
во Ма ке до ни ја. Па, ако са ка те, ду ри и укра де на та скулп ту ра 
на Бла гој Чу шков пред Уни бан ка на оние ве се ли му зи ча ри е 
да ле ку пред си те овие пет но ви по ста ве ни ур ба ни скул ту ри 
- ако не за дру го, то гаш си гур но за ра ди про пор ци о нал ни от 
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од нос спре ма ам би ен тот, ве се ло ста на под на пи е ни те му зи-
кан ти ко ја го раз га лу ва(ше) се кој по ми ну вач, ди скрет но ста и 
не на мет ли во ста во по ја ву ва ње то и при сус тво то...

>> Спо ред Вас, што тре ба да зна чи јав на умет ност во ја вен 
про стор, од нос но, ка кви се уло ги те на умет но ста во ур ба
но то пла ни ра ње на јав ни от про стор?

 Ú Умет но ста во јав ни от, пред с$, јав ни от отво рен про стор 
(пло шта ди, пе шач ки зо ни, ули ци, пар ко ви) е ед на од најс-
ло же ни те за да чи за умет ни кот. По стои ни за од ка те го рии 
ко и што де ло то тре ба да ги по се ду ва за тоа ви стин ски и да 
про функ ци о ни ра. Во ос но ва ста ну ва збор за три ви да и тоа: 
спо ме нич на, улич на и пар ко ва скул ту ра. Си те тие тра ба да 
во дат гри жа за те ма та, на ме на та, ло ка ци ја та и, што е нај важ-
но, про стор но-со др жин ска та кон тек сту а ли за ци ја. Таа е, пред 
с$, на ра ча на умет ност со од на пред за да де ни ба ра ња (те мат-
ски, со др жин ски, ло ка ци ски, ур ба ни стич ки итн.) Го ле ми на та 
на ус пеш но ста на оваа умет ност е врв на кул тур но то по и ма ње 
на вре ме то и про сто рот и на по ра чу ва чот и на умет ни кот. На 
при мер, во Скоп је не мо же да се слу чи по са ку ва на та „Фон-
та на Тре ви“ на гра до на чал ни кот Ко стов ски за тоа што Ма ке-
до ни ја го не ма Бер ни ни. По точ но, Ма ке до ни ја не мо же да 
соз да де еден Бер ни ни, за тоа што ни ту е во пра ша ње су ди рот 
на ре фор ма ци ја та и кон тра ре фор ма ци ја та во рам ки те на цр-
ква та ка ко ин сти ту ци ја, ни ту е во пра ша ње ве ри фи ка ци ја та 
на но ва та ка пи та ли стич ка фор ма на не сто ко ва та раз ме на, 
ни ту е пак во пра ша ње су ди рот на ка пи та лот со мо нар хи ја та 
или цр ква та. Искре но, од ас пект на со ци о ло ги ја та на умет-
но ста, ние и до би ва ме умет ност ка ква што и зас лу жу ва ме, 
умет ност ко ја е одраз на оп штес тве но ста та ква ка ква што е 
и тоа ме не не ме чу ди. За тоа, по на та му, го ле ми на та е и во 
ка па ци те тот на тво реч ки от дух да ги спои си те овие сло же ни, 
на мо мен ти и спро тив ста ве ни ба ра ња на на ра чу ва чот. Име-

Не бој ша Ви лиќ
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но, од го вор но е да се на-
фа ти те со соз да ва ње на 
умет ност и неј зи но по ста-
ву ва ње во ја вен про стор. 
За тоа и драз ни лес но ти ја та 

со ко ја на ши те умет ни ци се на фр лу ва ат во и се на фа ќа ат за 
изра бо тка та на овие на рач ки. Ко неч но, и во свет ски рам ки 
мал е бро јот на ва кви ус пеш ни ос тва ру ва ња. Ова пак, осо бе-
но ва жи за од го вор но ста за спо ме нич на та умет ност. Улич на та 
јав на умет ност тре ба да го одра зу ва ур ба ни от сен зи би ли тет 
на гра дот, до де ка пар ко ва та би тре ба ла да вни ма ва на спе-
ци фи ки те на пар кот ка ко за чу ва на оа за на на пу ште на та од 
гра дот при ро да.

От ту ка, клуч на уло га во по ста ву ва ње то на умет но ста во јав-
ни от про стор, пред си те тре ба да ја има ат ур ба ни сти те, а не 
ка ко што е кај нас - по ли ти ча ри те. Ток му за ра ди фа ктот што 
оваа умет ност, осо бе но улич на та, сме та на фа кто рот на из-
не на ду вач ки то пои: дви жеј ќи се по ур ба ни те ко му ни ка ции 
на и ду ва те на та ков еден проб ле сок на не о че ку ва на умет нич-
ка сен за ци ја. Пог лед не те ка ко се по ста ве ни се гаш ни ве пет 
- трг на ти на стра на, ка ко да се нуж но зло, та мо ра ле да ги 
по ста ват... Но, да не су дам од на пред, мо же би е оста ве но ме-
сто за скулп ту ри те ко и што до пр ва тре ба да се по ста ват... ка ко 
и да е - лош по че ток. А со си те по ста ве ни скулп ту ри- ули ца та 
„Ма ке до ни ја“ ја за мис лу вам ва ка: „скоп ска та кро а се та ка ко 
мр тва при ро да“... 

>> Да ли има ме јав на сфе ра, де мо крат ска сфе ра и кул тур но 
гра ѓанс тво кое ќе ус пее да го со чу ва кре вки от иден ти тет 
на ци ви ли зи ра но и кре а тив но до жи ву ва ње/гра де ње на 
гра дот, нас про ти до ми нант ни те за мис ле ни ар хи те ктон ски и 
си те оста на ти иден ти те ти?

 Ú Зна е те, оваа мно гу ми ли он ска евро ин ве сти ци ја ме по тсе-
ту ва на скулп ту ра та на Ро ден „Брон ѕе но до ба“ од 1876-7. Не 

Во тој ос ло бо ден, пра зен про стор 
нав ле гу ва ат оние не му шти и без
и деј ни авто ри за кои е по важ но 
да граб нат од фи нан си ски от ко
лач на ре чен „50 скулп ту ри“ пре ку 
шу ру ва ње то со пар ти и те, откол ку 
да се за ло жат за из град ба на 
сопс тве на ли ков на по е ти ка.
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са мо за ра ди то ни те брон ѕа ко и што ќе се исто пат во скулп ту-
ри. Ро ден ма шки от акт ка ко се бу ди го име ну ва со тој нас-
лов мис леј ќи на брон ѕе но то до ба (ка ко дел од исто ри ја та на 
чо веш тво то) ка ко бу де ње на чо веш тво то. Во не го ва та им пре-
си о ни стич ка фор ма вгра де на е про е ктив но ста на про гре сот, 
но ву мот и вер ба та во вре ме то ко е што до а ѓа. И ток му за тоа 
таа скулп ту ра е тол ку мно гу па ра диг ма тич на. Да ли мо же ме 
да прет по ста ви ме де ка на ша ва брон ѕе на ак ци ја са ка да ни 
го ка же исто то? Да ли по брон ѕу ва ње то на но во то брен ди ра ње 
на Скоп је на ве сту ва та ква про е ктив ност? Да ли е ова „брон ѕе-
но то до ба“ на Скоп је? Спо ред по го ре ка жа но то мис лам - не. 
Ток му за ра ди за о би ко лу-
ва ње то на јав на та сфе ра, 
на де мо крат ска та об вр ска 
на ин сти ту ци и те во од лу чу-
ва ње то и од го вор но ста на 
си те нас кои ја соз да ва ме 
и одр жу ва ме ствар но ста во 
ко ја што жи ве е ме. Но, еден 
дел од од го во рот на ова 
пра ша ње мо же да се пог лед не и во де ла та на умет ни ци те во 
рам ки те на 8 Би е на ле на мла ди во Му зе јот на со вре ме на та 
умет ност во исто то ова Скоп је. За та кво не што има ос но ва, 
би деј ќи нас ло вот, по ста вен од ку ра тор ка та Ми ра Га ќи на, нес-
лу чај но е - „Иден ти те ти“. Ве ру вам де ка овие мла ди ќе ус пе-
ат да го со чу ва ат и по на та му да го раз ви ва ат и до пол ну ва ат 
„кре вки от иден ти тет на ци ви ли зи ра но то и кре а тив но то до жи-
ву ва ње/гра де ње на гра дот, нас про ти до ми нант ни те за мис ле-
ни ар хи те ктон ски и си те оста на ти иден ти те ти“. Упат но е да го 
пог лед нат и кон зер ва тив ци те (за да се за пра ша ат што тоа тие 
пра ват и зо што) и про гре сив ци те (за да се за пра ша ат ка де тие 
во ме ѓу вре ме згре ши ле и зо што). Ве ру вам де ка не е с$ из гу-
бе но. Ова е мо јот при лог кон ова ве ру ва ње.

Одам на мис лев да по ста вам ди
на мит под об је ктот Спо мендом 
на Мај ка Те ре за и да го кре нам 
во воз дух. До тоа де ре џе ме до
те ра мо ја та, ве ќе одам на не под
нос ли ва, ствар ност.

Не бој ша Ви лиќ
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[ин терв ју то, во скра те на вер зи ја, е об ја ве но во не дел ни кот Гло бус 97 
(24.02.2009): 54-7; тек стот це лос но е об ја вен во: Ви лиќ, Не бој ша (2009) 
Си лу вај те го Скоп је! (PoD из да ние) pp 15-41. Скоп је: 3590]

др Не бој ша Ви лиќ (1962, Ве лес) (nvilic@sonet.
com.mk; www.nvilic.blogspot.com) е ре до вен 
про фе сор на Уни вер зи те тот „Св. Ки рил и 
Ме то диј“ во Скоп је, Фа кул тет за драм ски 
умет но сти.
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Из ва до ци од ме мо а ри те на Ар ви дас Кр ти на, пре тсе да тел 
на ко а ли ци ја та “Вра ќа ње во се гаш но ста” и пре ми ер на 
Се вер на Ма ке до ни ја  од 2024 до де нес. Ар ви дас Кр ти на е 
ро ден во Скоп је во 1995 го ди на ка ко син на при та ен хо мо
се ксу а лец и не вра бо те на за бо ле кар ка. Во по ли ти ка та вле
гол со сем слу чај но, пре ку прик лу чу ва ње на не ко ја Фејс бук 
гру па во 2010. За бр зо вре ме се прик лу ил на ко а ли ци ја та 
“Вра ќа ње во се гаш но ста”, ка де што на пре ду вал до по зи
ци ја та пре тсе да тел. Во 2024 ја пред во ди Ре во лу ци ја та 
про тив ВМРОДПМНЕ.

Над вор од по ли ти ка та тој е иск лу чи тел но та лен ти ран 
ин те ле кту а лец. Дип ло ми рал на за ед нич ка та про гра ма 
на ка те дра та по ин фор ма ти ка на Фа кул те тот за Комп
ју тер ски на у ки во Про би штип и со ци о ло ги ја на Фа кул те
тот за оп штес тве ни на у ки и ма ке до ни зам во с. Ча шка, фи
нан си ра на од Европ ска та Уни ја. Ма ги стри рал на Од де лот 
за Изу чу ва ње на Син гу лар ност и Транс ху ма ни зам во с. Мал

Скоп је 2024
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Ар ви дас Кр ти на
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ко ец. Се стек нал со зва ње До ктор по 
со ци јал на ан тро по ло ги ја и ро бо ти

ка на Ме ѓу на род ни от уни вер зи тет “Де до Иљо Ма ле шев
ски” не ка де во Ма ле ше ви ја та. Не го ва та ди сер та ци ја е на 
те ма та: “Ме то до ло ги ја на изу чу ва ње то на ро бо то ски те 
ка ра кте ри сти ки кај оп штес тве но зна чај ни те лич но сти. 
Ком па ра тив на сту ди ја пре ку слу ча и те на Але ксан дар Би
чик ли ски, Вла тко Ѓор чев, Ѓо ко Та не ски и Хе ле на Ро за”.

(...) До де ка чле но ви те на но ва та Вла да да ваа зак ле тва за 
вер ност во Со бра ни ска та са ла, мо ра ше да ги од ло жи ме гра-
деж ни те за фа ти за от стра ну ва ње то на ку по ли те од згра да та 
на Со бра ни е то. Во исто вре ме, ба ге ри те и бул до же ри те ве-
ќе се упа ти ја на по ве ќе ло ка ции. За час и по ло ви на бе ше 
де мон ти ран кр стот од вр вот на Вод но, а бе тон ска та ос но ва 
ур на та. Же лез ни те прач ки ги на то ва рив ме во ка ми о ни и ги 
од не сов ме во то пил ни ца та, за да би дат пре то пе ни во ши ни, 
за по тре би те за из град ба та на пру га та исток-за пад ко ја де нес 
нѐ по вр зу ва со Ал ба ни ја и Бу га ри ја. 

На пло шта дот, до де ка ја ру шев ме цр ква та, за раз ли ка од слу-
ча јот со кр стот, има ше гуж ва и про те сти. Се пак, ус пе ав ме да 
се спра ви ме со на дој де ни от на род бла го да реј ќи на со ра бот-
ка та со Сте фан, пре тсе да те лот на нев ла ди на та ор га ни за ци ја 
МПЦ-ОА, спо ред то гаш ни те за ко ни с$  у ште “цр ква”. Со не го 
се спо го див ме да би де ос ло бо ден од ше сте об ви не ни ја по-
вр за ни со мат ни те биз ни си на нев ла ди на та, ако за воз врат 
ги убе ди не го ви те пок ло ни ци де ка тоа што го пра ви ме не е 
ни што страш но.

Спо ме ни ци те и скулп ту ри те од пло шта дот и во оп што од цен-
трал но то град ско по драч је ги трг нав ме за не пол ни 48 ча са. 
Со то вар ни во зи ла беа пре не се ни во но во фор ми ра ни от Парк 
на ва јарс тво то “Ни ко ла Гру ев ски” во про сто рот на по ра неш-
на та Зо о ло шка гра ди на. Жи вот ни те кои ја имаа пре жи ве а но 
дол го го диш на та гол го та беа ос ло бо де ни од ропс тво и вра те ни 
на зад во ди ви на та.

Со фор ми ра ње то на Пар кот на ва јарс тво то, са кав ме да му 
од да де ме по чит и да му се раз дол жи ме на по ра неш ни от пре-

На пло шта дот, до де ка 
ја ру шев ме цр ква та, за 
раз ли ка од слу ча јот 
со кр стот, има ше гуж
ва и про те сти.
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ми ер, без чие де ло ние не ма-
ше да мо же ме да го пра ви ме 
тоа што го на пра вив ме. На 
вле зот на пар кот бе ше пре ме-
сте на, пар че по пар че, три ум фал на та пор та од цен та рот на 
Скоп је. Вед наш до неа беа по ста ве ни ла во ви те од мо стот “Го-
це Дел чев”. Вна тре, пак, про сто рот ре шив ме да го по де ли-
ме на не кол ку сек ции: “шмиз ли”, во де лот ка де што по ра но 
беа ка фе зи те со пти ци те и ка ми ли те, “груп ни скулп ту ри”, во 
де лот ка де што по ра но беа за то че ни ѕве ро ви те и реп ти ли те, 
“мо дер ни скулп ту ри”, во про сто рот ка де што беа меч ки те и 
го ве да та, и глав ни от дел “исто ри ски спо ме ни ци” го сме стив-
ме ка де што мај му ни те и нил ски те ко њи. Ги рас ко пав ме и 
остров чи ња та и ре кич ки те и пар че по пар че ги пре ме стив ме 
и мо сто ви те “Око”, кај ша тки те, и “Мо стот на умет но ста”, кој 
се га го по вр зу ва Пар кот на ва јарс тво то со За бав ни от парк. Се 
нап ла ќа за ед нич ка влез ни ца.

Во цен та рот на Пар кот на ва јарс тво то, пар че по пар че бе ше 
транс пор ти ран го ле ми от спо ме ник од пло шта дот, фон та на та 
на ко ја бе ше по ста вен “Але ксан дар”, но без Бу ке фал. Впро-
чем, бе ше ин тер ве ни ра но на си те спо ме ни ци кои прет ста ву-
ваа ко ња ни ци - освен Але ксан дар, оние на Кар пош, Фи лип, 
Го це Дел чев, Да ме Гру ев, Ни ко ла Ка рев, Скен дер бег и са ми от 
спо ме ни кот на Ни ко ла Гру ев ски кој ја ва ше ед но рог, из гра ден 
во 2016. Со пи ли ги отсе ков ме ја ва чи те од сед ла та, ка ко сим-
бо ли чен про тест про тив исто ри ско то уг не ту ва ње на ко њи те и 
нив но то ко ри сте ње во во е ни це ли. Ја ва чи те ги по ста вив ме на 
сај би јан ма ши ни во знак на се ксу ал но то ос ло бо ду ва ње, ед на 
од на ши те пла тформ ски опре дел би.  На ед но ро гот на Гру ев-
ски, му бе ше отсе чен и ро гот, ка ко сим бо ли чен акт на рас чи-
сту ва ње то со ми то ло шки те на ра ти ви.

Од дру га стра на, на са ми от пло штад, на ме сто то на спо ме ни-
кот, по ста вив ме хо ло грам. Сме тав ме де ка со ис пол ну ва ње то 
на пла нот 2014 и со не го во то ед но де це ни ско оп сто ју ва ње, 
Ма ке до ни ја ус пеа да ги на до пол ни ис пу ште ни те фа зи од ми-
на то то, па за тоа ре шив ме да се “вра ти ме во се гаш но ста” на 

Ре шив ме со фор ми ра ње то на 
та кви от парк да му од да де ме 
по чит и да му се раз дол жи ме 
на по ра неш ни от пре ми ер, без 
чие де ло ние не ма ше да мо
же ме да го пра ви ме тоа што 
го на пра вив ме.
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21-иот век. Хо ло гра мот е со вре ме но, еко ло шко ре ше ние кое 
во оп што не за зе ма ја вен про стор. Не го ва та пер ма нент на 
про ек ци ја се со стои од ани ми ра на вер зи ја на фон та на та со 
спо ме ни кот “Але ксан дар на Бу ке фал”, но и од умет нич ки от 
филм “Але ксан дар на Хе фа сти јон”, кој е дел од но ва та вла-
ди на про гра ма “Жи во тот е мо јот пор но-филм”. Кам па ња та е 
фо ку си ран на се ксу ал ни от жи вот на ан тич ко-ма ке дон ски от 
крал и ги оп фа ќа ин тим ни те до жи ву ва ња на Але ксан дар со 
не го ви от та тко, со не го ва та мај ка, не го ви те во и ни, не го ви-
те кон ку би ни, а се при ка жу ва ат и ма сов ни сце ни во кои се 
вклу че ни еги пет ски ари сто кра ти, ро бо ви и пер си ски прин-
це зи. На ро дот от пр вин се про ти ве ше на ва ква та про ме на на 
со др жи ни те “еми ту ва ни” на град ски от пло штад, но на ско ро 
се при ла го ди.

Се раз би ра, за праз ни ци и по себ ни при го ди на хо ло гра мот 
еми ту ва ме спе ци јал ни со др жи ни, ка ко на при мер обра ќа ње-
то на до жи вот ни от пре тсе да тел Ива нов. Ина ку, со сем слу чај-
но тој се нај де на функ ци ја та до жи во тен пре тсе да тел - ар ми-
ја та ја рас фор ми рав ме (не ма ше ве ќе ко му да би де вр хо вен 
ко ман дант), ин ге рен ци и те и она ка му беа ску се ни - па ре-
шив ме да ги уки не ме пре тсе да тел ски те из бо ри и да & да де-
ме чи сто сим бо лич но зна че ње на функ ци ја та пре тсе да тел. Тој 
и она ка си функ ци о ни ра ше со се ма бе ниг но, а бе ше чо век 
од на ро дот - па за тоа ре шив ме да би де прог ла сен за до жи-
во тен пре тсе да тел и мар шал - ве ќе има ше во ве де но фан фа-
ри, и оста ну ва ше са мо да му се скрои по себ на уни фор ма, со 
све тка ви де та ли, епо ле ти, на ци о нал ни сим бо ли и шап ка со 
син те тич ки пер дув на неа. Реп ли ка та на офи цер ски от дом на-
ме сто да ја ру ши ме, ја на пра вив ме не го ва ре зи ден ци ја за да 
мо же да др жи прес кон фе рен ции и да се обра ќа до на ро дот 
од сво јот бал кон. Ко га др же ше го во ри, хо ло гра мот по ста вен 
на пло шта дот го ко ри сте ше ка ко иди от од кој ги чи та ше сопс-
тве ни те го во ри, с$ до мо мен тот ко га по ра ди из не сен гаф не 
поч на да об ви ну ва на вод на ха кер ска гру па, ко ја му под мет-
на ла спор на та фра за во хо ло гра мот.

Што се од не су ва до про гра ма та за се ксу ал на ли бе ра ли за ци ја, 
ту ка ве ќе пре зе мав ме и по на та мош ни мер ки. Ми ни тр гов ски-
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от цен тар из гра ден на ме сто то ка де што се на о ѓа ше би вша та 
“коц ка”, бе ше ур нат. На ме ѓу про сто рот од по ра неш на та цр-
ква (ур на та за не пол ни 2 де на) и ми ни-тр гов ски от, из гра див-
ме но ва спо мен-ку ќа на Скоп јан ка та Мај ка Те ре за, ко ја има 
и ху ма ни тар на на ме на. Во неа е сме сте на но ва та “Со ци јал на 
уста но ва за се ксу ал но здрав је” под ди рект на над леж ност на 
од де лот за се ксу ал но здрав је при Ми ни стерс тво то за здрав-
ство. Во неа се вра бо ти ја сто ти на се ксу ал ни ра бот нич ки и ра-
бот ни ци. Нив ни те ус лу ги се пак се до стап ни са мо со бо но ви 
од Ми ни стерс тво то, кои обич но се из да ва ат по пре по ра ка на 
ко ми си ја та ко ја има за цел да утвр ди ви со ко ни во на се ксу ал-
на фру стра ци ја. Оние нај и сфру стри ра ни те до би ва ат по ед но 
бон че ме сеч но.

Кам па ња та “Жи во тот е мо јот пор но филм” и “Со ци јал на та 
уста но ва за се ксу ал но здрав је” се ефе кту и раа мно гу бр зо.  
Спо ред не кои истра жу ва ња, ве ќе след на та го ди на Ма ке до ни-
ја ста на зем ја та во ко ја се тро шат најм но гу кон до ми по гла ва 
на жи тел во све тот, а во исто вре ме поч на за бе ле жу ва зго ле-
мен при ро ден при раст. Иа ко ние не за бе ле жав ме зна чи тел ни 
еко ном ски ре зул та ти, се стек нав ме со го ле ма под др шка и до-
вер ба ко ја се у ште н$ др жи на власт.

Ста ра та спо мен-ку ќа на Мај ка Те ре за, поз на то то скоп ско “чу-
до ви ште”, бе ше пре на ме не та во об јект за арт-пер фор манс 
на Ван гел Бо жи нов ски. Aрхи те ктот, ка ко кру ни су ва ње осо бе-
ни от при до нес во јав на та умет ност, бе ше при мо ран са ми от, 
со ко пач, дел по дел, да ја ури ва спо мен ку ќа та. За вре ме 
на пер фор ман сот но се ше ан тич ко-ма ке дон ска но си ја и збо-
ру ва ше иск лу чи во на ан тич ко-ма ке дон ски ја зик. Ка ко не го ви 
по мош ни ци беа ан га жи ра ни фи зи ча ри те Ари сто тел Тен тов и 
То мис лав Бо шев ски. Пер фор ман сот по на та му ус пеа да прив-
ле че огро мен број ту ри сти, кои ги ко ри стеа па у зи те за сли-
ка ње со за по те ни от из мо рен ар хи тект. Би деј ќи тој го во ре ше 
иск лу чи во ан тич ко-ма ке дон ски, Тен тов и Бо шев ски им пре-
ве ду ваа и на до маш ни те и на стран ски те што тој го во ри. Во 
исто вре ме, др жеа лек ции по ан тич ко-ма ке дон ски ја зик, пре-
ку об јас ну ва ње то на пис мо то од Ка ме нот на Ро зе та, чи ја реп-
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ли ка им бе ше обез бе де на 
со по се бен фонд од Ми ни-
стерс тво то за Здрав ство.

Ан тич ка та згра да на Устав ни от суд и оста на ти те ин сти ту ции 
исто та ка ја ур нав ме, но не до те мел. Ос но ва та пос лу жи за 
фор ми ра ње на “Ар хе о ло шки му зеј на отво ре но”. Це лос но 
оста ве ни беа два стол ба, три стол ба беа сру ше ни до по ло-
ви на, а оста то кот де лум но сру шен и естет ски оште тен, за да 
се до бие ефе ктот на “со вре мен ар хе о ло шки ло ка ли тет”. Во 
ло ка ли те тот го вра бо тив ме Па ско Куз ман кој до ден де нес ги 
пре че ку ва ту ри сти те ши рум све тот и им ја рас ка жу ва при каз-
на та за по тек ло то на Ма ке дон ци те. На ве чер, пак, мул ти дис-
цип ли нар ни от ло ка ли тет се пре тво ра во игра ли ште за пе инт-
бол, во кое што го сти те мо жат да из бе рат не кол ку сце на ри ја 
за игра ње, ме ѓу кои нај по пу лар но е она во кое тие се по де-
ле ни во два ти ма: СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Тие се всуш ност ба-
зи ра ни на исто ри ски те по ли тич ки пар тии чи ја дол го го диш на 
бор ба за прев ласт ја до ве де Се вер на Ма ке до ни ја до про паст. 
Тие ис чез ну ваа под на ле тот на разг не ве ни те ма си во вре ме то 
на бан кро тот со кој Се вер на Ма ке до ни ја се со о чи ко га беа 
рас пи ша ни се дум на е се ти те пред вре ме ни из бо ри од стра на 
на Вла да та на ВМРО-ДПМНЕ.

Единс тве но не ја до прев ме но ва та згра да на фил хар мо ни ја-
та. Но, згра ди те пред неа ги ур нав ме за да не го по пре чу ва ат 
ви ди кот. Згра да та на Му зе јот на ма ке дон ска та бор ба, пак, ја 
пре на ме нив ме во но во се ди ште на Ар хи те ктон ски от фа кул тет, 
кој ко неч но бе ше разд во ен од Гра деж ни от. Мла ди те сту ден ти 
на ар хи те кту ра вед наш поч наа да ин тер ве ни ра ат во изг ле дот 
на згра да та. Со те кот на вре ме то, таа пом при ми со се ма пост-
мо де рен изг лед, и не пре ста ну ва да се ме ну ва. Впро чем, дип-
лом ски те ра бо ти на сту ден ти те се со сто јат во пре пра ва ње на 
одре де ни де ло ви од ен те ри е рот и ек сте ри е рот.

Во соч ни те фи гу ри од Му зе јот, пак, ги про да дов ме на аук ци ја 
во ди јас по ра та. Има ше го ле мо над да ва ње. (...)

Це лос но оста ве ни беа два стол
ба, три стол ба беа сру ше ни до 
по ло ви на, а оста то кот де лум но 
сру шен и естет ски оште тен, за 
да се до бие ефе ктот на “со вре мен 
ар хе о ло шки ло ка ли тет”.
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>> Пре диз ви ка вте го лем ин те рес со Ва ша та те за би деј ќи ја 
бра не вте во вре ме ко га си те де ба ти ра ат за „Скоп је 2014“. 
Ма ги стри ра вте на за шти та на об је кти те од мо дер на та. Да ли 
мо же да ни об јас ни те што точ но по драз би ра таа?

 Ú Иде ја та за овој труд ле жи во ар хи те ктон ски те слу чу ва ња 
кај нас, во еден не та ка кус пер и од, во на ши от од нос кон из-
гра де на та сре ди на оп што, а осо бе но во од но сот (по пре циз-
но, не ма ње то од нос) кон об је кти те од Мо дер на та, кои оп-
сто ју ва ат во со стој ба на по сто ја на агре си ја, на крај на не чув-
стви тел ност кон из гра де но то и се вон ка ква би ло раз мис ла за 
струч но и на уч но вред ну ва ње. Во пер и од од 40 до без мал ку 
80 го ди ни од нив на та из град ба, ре чи си без иск лу чок овие 
об је кти се на о ѓа ат во ран ли ва фа за и има ат по тре ба од се-
ри оз ни ин тер вен ции кои кај нас се глав но сти хиј ни, без стра-

Не ред и 
гро те ска
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раз го вор со  
Ана Ива нов ска, 
ар хи тект

разговорот го водеше: Љу би ца Гроз да нов ска Ди ми шков ска
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те ги ја и без прет ход но де тал но истра жу ва ње, во таа смис ла 
- не струч ни, де стру ктив ни и штет ни по об је ктот.

Освен по ра ди вна треш ни те при чи ни за за гро зе ност (ста ре е-
ње на ма те ри ја лот, по тре ба за об но ва и слич но) тие уште се 
и пред мет на јав но не до па ѓа ње. Фе но ме нот на тран зи ци ја-
та кој ги за фа ти пос тсо ци ја ли стич ки те зем ји, вклу чи тел но и 
Ма ке до ни ја, ме ѓу дру го то се ма ни фе сти ра ше и со обид да се 
пре бри ше и не ги ра с$ што исто ри ски и ма те ри јал но мо же да 
ре фе ри ра кон прет ход ни от по ли тич ки си стем... (што не е иск-
лу чи во ма ке дон ски фе но мен... исти те симп то ми мо же да се 
пре поз на ат и во дру ги те пос тсо ци ја ли стич ки зем ји). Во оваа 
акту ел на по тра га по не ка ков ква зи иден ти тет, во вре ме на 
наг ла се на тен ден ци ја кон исто ри ци зам и пре по кри ва ње на 
град ско то тки во кое ге не рал но да ти ра од 60-ти те и 70-ти те, 
со уфр ла ње на об је кти со исто ри ски ин тер пре та ции се чи ни 
де ка об је кти те од Мо дер на та ни ко гаш не би ле по за гро зе ни.

>> По со чу ва те и де ка об је кти те од Мо дер на та тре ба и мо ра 
да се одр жу ва ат, но не и да би дат спо ме ни ци на кул ту ра та. 
Зо што?

 Ú Ин те ре сот за Мо дер на та и неј зи но то пре вред ну ва ње е 
гло ба лен тренд. Ар хи те кту ра та на Мо дер на та ко ја ја обе ле-
жу ва ар хи те ктон ска та мис ла во по го ле ми от дел од 20 век е 
ве ќе при фа те на ка ко кул тур на тра ди ци ја и вред ну ва на по ра-
ди ква ли та тив ни от скок кој го во ве ду ва на оп штес тве но-еко-
ном ски план, на по ле то на тех но ло ги ја и стан дар ди за ци ја, 
на функ ци о на лен и естет ски план. Нај до бри те при ме ри на 
Мо дер на та се ан то ло ги ски об је кти во кои овие по ли ња на 
зна че ње се прек ло пу ва ат. По сто е ње то ва кви иск лу чи тел ни 
об је кти во свет ски рам ки го отво ра про це сот на пре поз на ва-
ње и вред ну ва ње со цел да се со чу ва автен тич но ста и иде ја-
та вгра де на во нив. Ар хи те кту ра та на Мо дер на та и неј зи ни от 
трет ман ве ќе два е се ти на го ди ни е во фо ку сот на нај ре ле вант-
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ни те ин сти ту ции за за шти та на исто-
ри ско нас ледс тво на гло бал но ни-
во (UNESCO, ICOMOS (International 
Council on Monuments and 
Sites), DOCOMOMO (International 
Comitee for Documentation and 
Conservation of buildings, sites 
and neighbourhood of the Modern 
Movement).

Ко га ве ќе не сме во мож ност да ги кре и ра ме, до бро е ба рем 
да сме ин фор ми ра ни и да ги сле ди ме и при фа ти ме ва кви те 
свет ски дви же ња.

По важ но е она што Скоп је го до би ло по зем јо тре сот

>> Ја за ста пу ва те те за та де ка на ар хи те кту ра та на Скоп је тре ба 
по себ но да се гле да во пер и о дот по зем јо тре сот, а не прет
ход но, од нос но тре ба да се по ста ви су штин ско то пра ша ње 
што Скоп је има до би е но пос ле зем јо тре сот. Што по драз би
ра те под ова?

 Ú За го лем број жи те ли на Скоп је, пер и о дот на 60-ти те се у-
ште има ди рект на авто би о граф ска вред ност и е дел од тек сту-
ра та на нив ни те жи во ти. Во таа смис ла, на ста ни те по вр за ни 
со са ми от зем јо трес и си те актив но сти за об но ва кои сле дат 
има ат по себ на исто ри ска и ме мо ри ска вред ност. Она што 
за се ко гаш оста ну ва во ме мо ри ја та на жи те ли те на Скоп је е 
сли ка та на сру ше ни от град. От то гаш на ва му, по сто ја но и со 
но стал ги ја се ожи ву ва ме мо ри ја та и (де лум но) се иде а ли зи ра 
сли ка та за она што зем јо тре сот не по врат но го од нел со се бе, 
пред с$ имај ќи ги на ум не кол ку те нај ре пре зен та тив ни об је-
кти за кои оп шта та јав ност се чи ни не ма ди ле ма де ка прет ста-
ву ва ат вред но ар хи те ктон ско нас ледс тво (Офи цер ски от дом - 

Ин те ре сот за Мо дер на та 
и неј зи но то пре вред ну
ва ње е гло ба лен тренд. 
Ар хи те кту ра та на Мо дер
на та ко ја ја обе ле жу ва 
ар хи те ктон ска та мис ла 
во по го ле ми от дел од 20 
век е ве ќе при фа те на ка
ко кул тур на тра ди ци ја.

Ана Ива нов ска
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Ба ум гар тен (1929-1963), во мо мен тот на ру ше ње стар 34 год., 
На род ни от те а тар - Бу ка вац (1921/7-1963), стар 36 год, На род-
на та бан ка - Не сто ро виќ (1927 - 1963), ста ра 36 год.)

Не мам за цел да ги обез вред ну вам овие об је кти, са мо са-
кам да наг ла сам де ка де нес, по пер и од од ре чи си 50 го ди ни 
(пер и од со се ма до во лен за об је ктив ност во вред ну ва ње то), 
се чи ни пра вед но да се отво ри пра ша ње то за вред но ста на 
она што ка ко ди рект на пос ле ди ца на зем јо тре сот е соз да де но 
во Скоп је. Ур гент но ста на со стој ба та по зем јо тре сот и спе ци-
фич ни от фе но мен на бр за из град ба мо же да се спо ре ди со 
со стој ба та по Вто ра та свет ска вој на во мно гу европ ски гра-
до ви, по по тре ба та од ра ци о нал ни ре ше ни ја, упо тре ба та на 
ин ду стри ски про из ве де ни еле мен ти и еко но мич ни ме то ди на 
град ба. Овој мо мент ја акти ви ра свет ска та јав ност во до то гаш 
не за пам те ни раз ме ри. Кван ти та тив на та об но ва на гра дот му 
но си и зна чи те лен број ква ли тет ни об је кти, со се ма во че кор 
со со вре ме ни те ар хи те ктон ски пра кси на сво е то вре ме.

>> Ка ко млад ар хи тект, ка кви ре ше ни ја ну ди те за об је кти те 
кои се ин те рес на Ва ша та те за?

 Ú Те за та не ну ди го то ви ре ше ни ја... таа има за цел да отво ри 
пра ша ње за ед на ар хи те кту ра ко ја е над вор од пер цеп ци ја-
та во мо мен тов, а ко ја на гло бал но ни во се разг ле ду ва ве ќе 
по долг пер и од. Мно гу е опас но во ар хи те кту ра та (по дед на-
кво во про е кти ра ње то на но ви ка ко и во трет ма нот на ве ќе 
из гра де ни об је кти) да се ну дат од на пред одре де ни и го то ви 
ре ше ни ја. И про е кти ра ње то и за шти та та има ат сво ја во ста но-
ве на ме то до ло ги ја, со свои прин ци пи, по стап ки и ре дос лед, 
но се кој об јект е проб лем за се бе и ка ко та ков тре ба да се 
тре ти ра, да му се при ста пи се ри оз но и истра жу вач ки. Са мо 
на тој на чин мо же да се дој де до ква ли тет но ре ше ние.

>> Во Ва ша та те за се освр ну ва те на об је кти те гра де ни во пер
и о дот по ме ѓу 20те и 70те го ди ни на 20 век и ве ли те де ка 
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обич ни те гра ѓа ни не ги за бе ле жу ва ат низ Скоп је иа ко ги 
има. Мо же ли да по со чи те не кои та кви об је кти, зо што лу
ѓе то не ги за бе ле жу ва ат и со ка кво зна че ње се тие об је кти 
за Скоп је?

 Ú Не мож но ста оп шта та јав ност да ги пре поз нае „од пр ва“ 
овие об је кти ка ко вред ност во оп што не из не на ду ва. По себ на-
та, авто ном на есте ти ка на Мо дер на та, чи сто та та на неј зи ни от 
израз, сте пе нот на ап страк ци ја и ма те ри јал но ста со од вет на 
на то гаш но во то, ин ду стри ско вре ме ја пра ват оваа ар хи те-
кту ра „не до пад ли ва“. Про чи сте на од не по треб на де ко ра тив-
ност и све де на на со вр ше на функ ци о нал ност, чо ве ко мер на 
по сво ја та при ро да, оваа ар хи те кту ра е ли ше на од мо ну мен-
тал но ста и ре пре зен та тив но ста ко ја во о би ча е но оче ку ва ме 
да ја пре поз на е ме кај еден кул тур но-исто ри ски спо ме ник. 
Мо дер на та ар хи те кту ра е сво е вид на кри ти ка на кон тек стот 
во кој е на ста на та, а кој на по че то кот на 20 век е заг ла вен 
во ака де ми зам и ек ле кти ци зам. Таа по стој ни те фор мал ни 
и естет ски вред но сти ги за ме ну ва со но ви ин те ле кту ал ни и 
умет нич ки вред но сти. Ду ри и најз на чај ни те при ме ри на оваа 
ар хи те кту ра, по ве ќес лој ни во сво е то зна че ње, е те шко или 
не воз мож но на прв пог лед да се пре поз на ат ка ко вред ност, 
осо бе но од не кој кој е ар хи те ктон ски не е ду ци ран. Ме ѓу тоа, 
ар хи те кту ра та во таа смис ла не е оса мен слу чај. И во ли те ра-
ту ра та и во му зи ка та и во фил мот, во си те умет но сти всуш ност, 
не е ду ци ра на та јав ност е скло на да по сег не пр во кон до пад-
ли во то. За тоа и по сто јат му зич ки, филм ски, ар хи те ктон ски 
кри ти ча ри - за да ука жат на вред но сти те и да еду ци ра ат. Она 
што ме не ме за чу ду ва е не до вер ба та на на ша та јав ност кон 
ар хи те ктон ски те исто ри ча ри, те о ре ти ча ри и кри ти ча ри. Мо-
же би гре шам, но имам впе ча ток де ка во дру ги те умет но сти 
(ли ков на умет ност, филм, му зи ка, ли те ра ту ра...) по стои по го-
ле ма отво ре ност кон но ви те ко ви, до де ка све ста на јав но ста 
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за ар хи те кту ра та се чи-
ни ни ка ко не мо же да се 
по ме сти од пра гот на 19 
кон 20 век.

>> Ка ко при мер 
за об јект од Мо дер на та, 
по се бен ак цент ста ва те 
на скоп ско то ос нов но 
учи ли ште „Пе ста ло ци“. 
Зо што?

 Ú Цел та на мо јот труд бе ше вос по ста ве на та ме то до ло ги ја 
за за шти та на кул тур но нас ледс тво да ја про ве рам врз еден 
кон кре тен об јект (сту ди ја на слу чај), да ја сог ле дам неј зи на-
та при мен ли вост и спе ци фи ки те ко га се ап ли ци ра врз об јект 
од Мо дер на та, со тоа во ед но да би де и пр ви от че кор во соз-
да ва ње на дол го роч на стра те ги ја за овие об је кти. Ос нов но-
то учи ли ште „Јо хан Хај нрих Пе ста ло ци“ бе ше из бра но ка ко 
еден иск лу чи те лен при мер на Мо дер на та во Скоп је - об јект 
кој има вед наш пре поз нат ли во по ве ќес лој но зна че ње: (1) ка-
ко сим бол на свет ска та со ли дар ност за Скоп је по зем јо тре сот, 
на стан кој за се ко гаш ќе би де дел од ме мо ри ја та на не го ви те 
жи те ли; (2) об јект про е кти ран од поз нат ар хи тект - Ал фред 
Рот - кој по го лем дел од сво јот жи вот по све тил на истра жу ва-
ње на но ви кон цеп ти за учи лиш ни об је кти со од вет ни за со-
вре ме ни те прин ци пи на еду ка ци ја кои ток му Пе ста ло ци (еден 
од нај поз на ти те пе да го зи) ги по ста ву ва пред по ве ќе од 150 
го ди ни, а се у ште се ре ле вант ни и де нес; (3) об јект кој има 
из во нред но ар хи те ктон ско ре ше ние кое во Ма ке до ни ја не е 
по вто ре но, а уште по мал ку над ми на то; и (4) об јект кој во кон-
стру ктив на смис ла е пи о нер ски на гло бал но ни во и е швај-
цар ски при до нес на по ле то на асе из мич ка град ба.

Она што ме не ме за чу ду ва е не до
вер ба та на на ша та јав ност кон ар
хи те ктон ски те исто ри ча ри, те о ре ти
ча ри и кри ти ча ри. Мо же би гре шам, 
но имам впе ча ток де ка во дру ги те 
умет но сти (ли ков на умет ност, 
филм, му зи ка, ли те ра ту ра...) по
стои по го ле ма отво ре ност кон но ви 
те ко ви, до де ка све ста на јав но ста 
за ар хи те кту ра та се чи ни ни ка ко не 
мо же да се по ме сти од пра гот на 
19 кон 20 век.
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>> Тоа не е са мо при мер 
од об ла ста на ар хи те
кту ра та, ту ку е и ед но 
од мно гу те учи ли шта во 
зем ја ва за кои не ма па
ри за да се одр жу ва та ка 
ка ко што пр вич но би ло 
за мис ле но. Ка де е про
пу стот?

 Ú Про пу стот ле жи во на-
ша та ге не рал на не гри жа кон из гра де но то и во по греш но то 
ве ру ва ње де ка но ви те об је кти се бе ско неч но трај ни и не им 
тре ба те ков на гри жа. Не ка ко ти пич но за нас е да се доз во ли 
не што то да се ру и ни ра до сте пен на не у по треб ли вост, па по-
тоа да тре ба огром на ин ве сти ци ја за да се вра ти на зад во до-
бра со стој ба. При тоа не мис лам на мо јот кон кре тен при мер, 
ту ку на мно гу дру ги об је кти кои има ат слич на и по ло ша суд-
би на. Ос нов но то учи ли ште „Јо хан Хај нрих Пе ста ло ци“ во таа 
смис ла е по зи ти вен при мер. Нас про ти не до ста то кот на средс-
тва, не го ва та упра ва во те кот на це ло то ра бо те ње на об је ктот 
(во 2009 год. учи ли ште то ја прос ла ву ва ше сво ја та 40-го диш-
ни на) е свес на за не го ва та вред ност и вло жу ва ма кси мал ни 
на по ри да ја со чу ва автен тич на та со стој ба.

>> Ве ли те де ка не са мо Ма ке до ни ја са ка да за бо ра ви на со ци
ја ли стич ки от си стем пре то чен во по сто еч ка та ар хи те кту ра 
ко ја са ка да ја из бри ше таа есте ти ка. Кои се дру ги те зем ји 
кои са ка ат да ста ват но ва фа са да на по сто еч ки те об је кти и 
зо што се пра ви тоа?

 Ú Пос тсо ци ја ли стич ка та тран зи ци ја е фе но мен кој не ја за-
фа ти са мо Ма ке до ни ја. Раз лич ни те зем ји од со седс тво то на 
раз ли чен на чин ре а ги ра ат на ва ква та со стој ба ко ја глав но 
се ма ни фе сти ра со не фор мал на и че сто не ле гал на гра деж на 
актив ност, со им про ви зи ра на ар хи те кту ра во ко ја че сто па ти 

Мо ја та ме мо ри ја е вр за на за 
чев лич ки од Град ски тр гов ски 
цен тар и пан це ро та та од „Жи то 
Лукс“ пос ле тоа... за цр ве но то 
ка пут че од Сто ков на и слон чи
ња та на па рич ка пред неа... за 
ме не пр ва та из вед ба на Ле бе до во 
езе ро во „Опе ра и ба лет“ по што 
очај но са кав да ста нам ба ле ри на 
и воз бу да та од свет ла та на по
дот во тес ни от ко ри дор пред да 
се вле зе во са ла та...
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и не учес тву ва ар хи тект, со по тра га по но ва есте ти ка ко ја по 
се ко ја це на тре ба да би де раз лич на од онаа што се по и сто-
ве ту ва ше со прет ход ни от си стем. Све до ци сме на еден општ 
пад на вред но сти те, на кул ту ра та и на еду ка ци ја та. Ва ква та 
со стој ба се одра зу ва и во уре ду ва ње то на про сто рот. Евро-
па ве ќе ја истра жу ва оваа ар хи те кту ра ка ко сво е ви ден фе-
но мен. Ток му ми на та та го ди на, пр во во Ба зел, а по тоа и во 
Ар хи те ктон ски от цен тар во Ви е на бе ше по ста ве на из лож ба и 
одр жа на кон фе рен ци ја под нас лов „Бал ка но ло ги ја“ на ко ја 
се ди ску ти ра ше овој фе но мен. Во ед на ва ква сре ди на ,из во-
нред на та ар хи те кту ра на по ра неш ни те ју гос ло вен ски про сто-
ри од 60-ти те и 70-ти те го ди ни е спро тив ста ве на на но ви те, 
те ков ни слу чу ва ња.

>> Ко ја е ме мо ри ја та на/за Скоп је?

 Ú За вис но за чи ја ме мо ри ја ста ну ва збор. Мо ја та ме мо ри ја 
за Скоп је е раз лич на од таа на мо ја та мај ка и раз лич на од таа 
на мо ја та ба ба. Ба ба ми оде ла на ма ти не во офи цер ски дом... 
мај ка ми низ маг ла се се ќа ва на овие об је кти, во те а та рот 
да ли не кол ку па ти стиг на ла да вле зе... Мо ја та ме мо ри ја е вр-
за на за чев лич ки од Град ски тр гов ски цен тар и пан це ро та та 
од „Жи то Лукс“ пос ле тоа... за цр ве но то ка пут че од Сто ков на 
и слон чи ња та на па рич ка пред неа... за ме не пр ва та из вед ба 
на Ле бе до во езе ро во „Опе ра и ба лет“ по што очај но са кав да 
ста нам ба ле ри на и воз бу да та од свет ла та на по дот во тес ни от 
ко ри дор пред да се вле зе во са ла та... Мо ја ме мо ри ја е гим-
на зи ја та „Ни ко ла Ка рев“.Тоа е мо е то Скоп је. Се ка ков обид да 
се из гра ди не што но во, а во ед но „по ста ро“ од она што ве ќе 
по стои за ме не е ла га и не мо жам да сфа там ка ко мо ја та ге-
не ра ци ја мо же да се по ми ри со тоа. Таж но е да се жи вее во 
жел ба та да се би де не кој друг.
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Ап сурд но вра ќа ње во ми на то то

>> Вие сте дел од не фор мал на гру па на мла ди ар хи те кти. Што 
мис ли те за про е ктот „Скоп је 2014“?

 Ú Пак ќе ре чам... таж но е да се жи вее со жел ба та да се би-
де не кој друг. Вра ќа ње 100-150 го ди ни на зад, во вре ме то на 
не кри тич на ек ле ктич на упо тре ба на раз ни сти ло ви за ме не 
де нес е ап сурд но. Скоп је одед наш се по ви ку ва на европ ски-
те гра до ви, но не на европ ски те гра до ви де нес, ту ку пред век 
и по ло ви на. Ири ти ра те за та за во ве ду ва ње исто ри ја пре ку 
гра де ње но ви об је кти со ста ри ли ко ви, уште по ве ќе пре ку 
„пре об ле ку ва ње“ на ве ќе по сто еч ки те. Тоа соз да ва ед на гро-
теск на сли ка.

Не знам зо што се ин си сти ра на во ве ду ва ње исто ри ја во Скоп-
је, ка ко Скоп је до се га да ја не ма ше. Мис лам де ка ток му тоа 
е од ли ка на не поз на ва ње на сопс тве на та исто ри ја, тра ди ци ја 
и иден ти тет. Во таа смис ла, би ја за пра ша ла јав но ста ко ја го 
под др жу ва овој про ект, ко га пос ле ден пат го по се ти ле Ску пи 
и да ли во оп што зна ат ка де се на о ѓа, да ли зна ат ко га и зо што 
е из гра де но Ка ле то, да ли чу ле во оп што во што е вред но ста 
на фре ско жи во пи сот во Св. Пан те леј мон во Не ре зи, да ли не-
ко гаш ја заг ле да ле пре крас на та де ко ра ци ја во Да ут Па шин 
Амам, би ле на кон церт во Кур шум ли ан, или се спу шти ле по 
ска лич ки те на Св. Спас да го ви дат пре крас ни от ико но стас од 
19 век. И ту ка ќе за прам со на бро ју ва ње во кое мо же дол го 
да трае. Тоа е исто ри ја од пре ку 2000 го ди ни ко ја за жал по-
ши ро ка та ма ке дон ска јав ност ре чи си не ја поз на ва. Ток му 
глав на та од ли ка на овој град е нап ла сте но ста/нас ло е но ста на 
раз лич ни пер и о ди со сво и те раз лич ни изра зи. Тоа мо же би 
соз да ва фраг мен ти ра на сли ка за гра дот, но е све дош тво за 
кон ти ну и те тот на не го во то жи ве е ње и из гра ден до каз за тоа 
де ка се кое вре ме ја оста ва сво ја та тра га, соз да ва свој израз, 
сво ја ар хи те кту ра. Не сме е ме да доз во ли ме де нес да оста не-
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ме без и зраз ни и тра га та ко ја 
ќе ја оста ви ме да би де луз на 
врз гра дот.

>> Ка ко дел од таа гру па, 
има те ли Ва ши идеи и про е кти 
ка ко тре ба да изг ле да мо дер но 
Скоп је?

 Ú Гру па та се ви ка SCArS (Skopje Contemporary Architecture 
Studio). Таа е не фор мал на гру па, со ста ве на од мла ди лу ѓе. 
Неј зи на та бор ба е пре ку ос нов ни от ар хи те ктон ски ме ди ум 
за изра зу ва ње - цр те жот, да ги иска же ста во ви те во од нос 
на ар хи те кту ра та, во од нос на тоа ка ква тре ба да би де ар-
хи те кту ра та на Скоп је де нес... Не ста ну ва збор за не ка кви 
фу ту ри стич ки ви зии за ид ни на та, ту ку пред се“ за кон курс-
ни про е кти ра бо те ни за „ов де и се га“, кои мо же да се из ве-
дат со на ши те ру ди мен ти ра ни средс тва, ем па тич ни кон ве ќе 
из гра де ни от кон текст. За жал, ова е се у ште ар хи те кту ра на 
хар ти ја. Овие кон курс ни тру до ви, иа ко на гра ду ва ни, ве ро јат-
но ни ко гаш не ма да би дат из ве де ни. Во таа смис ла бе ше и 
ор га ни за ци ја та на из лож ба та 100.000 м2 за Скоп је на SCArS 
и би ро то Ар хи те ктри, во но ем ври 2009 го ди на, во Му зе јот на 
град Скоп је - ка ко со оп шту ва ње на на ши те лич ни ста во ви и 
мо мент ни искус тва фор му ли ра ни ка ко струч ни пред ло зи за 
ед на но ва ар хи те ктон ска, ур ба на, кул тур на и со ци јал на ме-
тро по ли за ци ја на на ши от град!!!

>> Кол ку ка ко мла ди ар хи те кти има те шан са Вие да ги ка же те 
Ва ши те раз мис лу ва ња за не ка ков нов изг лед на Скоп је ка
ко ме тро по ла?

 Ú Се ко гаш по стои на чин да се иска же ста вот, пре ку збор 
или уште по до бро, пре ку цр теж. Ви стин ско то пра ша ње е кол-
ку та кви от став ќе на и де на од зив. Ар хи те ктон ски от кон курс, 

Ви стин ска та ар хи те кту ра 
отсе ко гаш до стиг ну ва ла уба
ви на врз ос но ва на ра ци о нал
на мис ла. Ар хи те кту ра та се 
зас но ва на ред. За жал, ов де 
тоа не е слу чај.
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ин сти ту ци ја ко ја до ско ро бе-
ше во за бо рав, е ви стин ски от 
на чин мла ди те ар хи те кти да 
го иска жат сво е то мис ле ње 
во од нос на ар хи те кту ра та и 
да да дат свој при до нес во ре-
кон стру и ра ње то на за пу ште-
на та ар хи те ктон ска кул ту ра.

Она што мо же да се проб ле-
ма ти зи ра е на ка ков на чин се 
спро ве ду ва ат овие кон кур си, 
од нив но то рас пи шу ва ње, не-
ре тко са ма та по стап ка на оце ну ва ње, с$ до ло гич ни от за вр-
шен чин - гра де ње то на на гра де ни те тру до ви.

>> Што Вие би на пра ви ле по и на ку?

 Ú Би на сто ју ва ла се ко гаш да се ин си сти ра на про гре сив на 
мис ла и ква ли тет. Со вре ме ни те кон цеп ти во ар хи те кту ра та се 
единс тве на та ала тка со ко ја мо же и тре ба да се де лу ва врз 
град ско то тки во.

3Д ви зу е ли за ци ја во тер мин на ме че то Ушко!?

>> Во це ла та де ба та око лу но ви те ар хи те ктон ски ре ше ни ја за 
но ви от изг лед на на ша та ме тро по ла, се до би ва впе ча ток 
ка ко ар хи те кти те да се во де фан зи ва ве ќе по долг пер и од, 
би ло да се ра бо ти за не фор мал ни гру пи, за прет став ни ци 
на Ар хи те ктон ски от фа кул тет, би ло да се здру же ни ја на ар
хи те кти. Што мис ли те, на што се дол жи тоа?

 Ú Ова е мно гу комп лекс но пра ша ње. Ве ро јат но се дол жи на 
це ла та оваа, во су шти на не-тран зи ци ска со стој ба, на по ре ме-
те ни от си стем на вред но сти, на оп шта та апа ти ја ко ја ги има 

Единс тве но што е трај но и веч
но е про ме на та. Она кон што 
тре ба да се стре ми ме е да се 
ос ло бо ди мис ла та, а она што 
се соз да ва да би де од го вор на 
сво е то вре ме, да би де со од вет
но на об ле ка та што ја но си ме, 
те ле фо ни те со кои збо ру ва ме, 
авто мо би ли те што ги во зи ме.

Ана Ива нов ска
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за фа те но ин те ле кту ал ци те, на не до сти гот од кри тич на ма са, 
но се ка ко и на ни ско то кул тур но ни во и на од но сот кон оваа 
про фе си ја. Ре ак ции има, мо же би не на ни во на ин сти ту ции, 
иа ко лич но сме там де ка и ин сти ту ци и те тре ба да за ста нат и 
из ле зат со ја сен став би деј ќи се клуч ни во про фе си ја та. За 
жал, и по стој ни те ре ак ции зна ат да би дат по греш но тол ку ва-
ни и при пи ша ни на раз лич ни ви до ви на ин стру и ра ње.

>> Јав но ста е по де ле на око лу про е ктот „Скоп је 2014“. Што 
мис ли те, кол ку јав но ста е свес на за тоа што се пла ни ра да 
се пра ви и што тре ба за да се до бие кон стру ктив на де ба та?

 Ú Сме там де ка ди ску си ја та око лу це ло то ова пра ша ње се 
во ди во по гре шен пра вец, па се све де на тоа јав но ста, со се-
ма по врш но, да ли ци ти ра да ли „& се до па ѓа“ ли кот на „но ви-
от“ град или не. Не се ра бо ти за чи сто пра ша ње на есте ти ка 
и до пад ли вост на но ва та ар хи те ктон ска ку ли са што се за го ва-
ра. Ве лам ку ли са би деј ќи на ни ка ков на чин не е по вр за на со 
она што е зад неа. Ту ка се пре скок наа мно гу че ко ри кои се 
во ста но ве ни во пра кса - план, мо дел/ма ке та на де лот од гра-
дот, јав на рас пра ва, усво ју ва ње. 3Д ви зу е ли за ци ја та пре зен-
ти ра на во тер мин за ме че то Ушко не е на чин на пре зен та ци ја 
на ар хи те ктон ски про ект. Ар хи те кту ра та е по за ди на врз ко ја 
се од ви ва на ши от жи вот, сре ди на во ко ја се слу чу ва ат се којд-
нев ни те искус тва и во таа смис ла го ле ма е од го вор но ста ко га 
се но си од лу ка за за фат од ол ку се ри о зен обем. Ва ква та уло-
га на ар хи те кту ра та ба ра од го вор ност и од гра ѓа ни те, ба ра 
оп штес тво кое е ин фор ми ра но за вред но сти те и ква ли те тот. 
Не сум убе де на де ка тоа е сфа те но. Со се ма дру го пра ша ње 
е ис прав но ста на во ве ду ва ње ед на ва ква есте ти ка во 21 век. 
Ви стин ска та ар хи те кту ра отсе ко гаш до стиг ну ва ла уба ви на 
врз ос но ва на ра ци о нал на мис ла. Ар хи те кту ра та се зас но ва 
на ред. За жал, ов де тоа не е слу чај.



109НЕ РЕД И ГРО ТЕ СКА

>> Се пла ни ра да се сме нат и фа са ди те на об је кти око лу пло
шта дот кои се за шти те ни и се об је кти од кул тур но зна че ње. 
Да ли и тие об је кти се во ин те рес на Ва ше то истра жу ва ње?

 Ú Мо е то истра жу ва ње се од не су ва ше на ге не рал ни те на-
со ки и ме то до ло ги ја та за за шти та врз са мо еден кон кре тен 
при мер, а тоа е об је ктот на ос мо ле тка та „Јо хан Хај нрих Пе-
ста ло ци“ во Скоп је. Истра жу ва ње то бе ше со цел да би де ап-
ли ка тив но и да мо же да пос лу жи ка ко мо дел и за дру ги об је-
кти. Што се од не су ва до ме ну ва ње на фа са ди те на по стој ни те 
об је кти око лу пло шта дот, сме там де ка е крај но не се ри оз но и 
не доз во ли во да се из ве де еден та ков за фат врз ос но ва на не-
чи ја про из вол на про цен ка. Во све тот по стои про фе си о нал на 
ети ка и авторс тво. Ако не гре шам, и кај нас се за ла га ме за 
авторс тво - при тоа тоа не тре ба да се од не су ва са мо на му-
зич ки ЦД-а или пи рат ски соф твер... пра ша ње то за авторс тво 
по дед на кво тре ба да се од не су ва и на не чие ар хи те ктон ско 
тво реш тво.

>>  Ако се га се пра ви обид да „се из бри ше“ ар хи те кту ра та од 
прет ход ни от си стем, ус лов но ка жа но, утре на не ко го мо же 
да му тек не да „ја из бри ше“ пла ни ра на та ар хи те кту ра и 
та ка во не дог лед. Кој тре ба да ја по ста ви ма три ца та и ви зи
ја та за тоа ка ко Скоп је тре ба да изг ле да „веч но“?

 Ú По греш но е да ве ру ва ме де ка мо же да се по ста ви ви зи ја 
за тоа ка ко ќе изг ле да гра дот веч но. Све тот се ме ну ва со та-
ков че кор што те шко мо же да се до не се ед но та кво пред ви-
ду ва ње. Единс тве но што е трај но и веч но е про ме на та. Она 
кон што тре ба да се стре ми ме е да се ос ло бо ди мис ла та, а 
она што се соз да ва да би де од го вор на сво е то вре ме, да би де 
со од вет но на об ле ка та што ја но си ме, те ле фо ни те со кои збо-
ру ва ме, авто мо би ли те што ги во зи ме. Не смее да се за бо ра ви 
де ка она што де нес љу бо мор но го чу ва ме ка ко тра ди ци ја и 
исто ри ја сво е вре ме но би ло врв но то тех нич ко и тех но ло шко 
ос тва ру ва ње. Во од нос на пре бри шу ва ње то... Ар хи те кту ра та 

Ана Ива нов ска
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на Мо дер на та и по во е ни от пер и од во мно гу зем ји, а кај нас 
пер и о дот по зем јо тре сот во Скоп је, мно гу че сто се об ви ну ва 
за пре кин со тра ди ци ја та и обид за пре бри шу ва ње на не што 
во име на не што дру го, но во и по до бро. Де нес сме све до ци 
на обид за ед но но во пре бри шу ва ње - во слу ча јот на Скоп је, 
којз нае кое по ред.

„Фо кус“, 19.02.10.

Мла да та ар хи тек тка и аси стен тка на Ар хи
те ктон ски от фа кул тет во Скоп је Ана Ива
нов ска не о дам на ма ги стри ра ше на овој фа
кул тет, во „нај же шки от“ пер и од во зем ја ва, 
ко га го фа ти пи кот на де ба ти, рас пра ви и 
ана ли зи на про е ктот „Скоп је 2014“. Ива нов
ска ма ги стри ра ше со тру дот „Утвр ду ва ње 
ме то ди и по стап ки за за шти та на об је кти 
од пер и о дот на Мо дер на та во Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја пре ку при ме рот на ос нов но то учи
ли ште Јо хан Хај них Пе ста ло ци во Скоп је“. Таа 
е аси стент на Ин сти ту тот за исто ри ја на 
ар хи те кту ра и умет ност на стар, сре ден и 
нов век, со вре ме на ар хи те кту ра и умет ност, 
ка ко и на гру па пред ме ти за за шти та на 
гра ди тел ско то нас ледс тво. До бит ник е на 
Ин же нер ски пр стен за нај до бар дип ло ми ран 
сту дент во 2002 го ди на. 
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