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сите градови на светот ќе бидат 
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претворени во мајмуни.
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Кога Гилгамеш, легендарниот сумерски 
принц и авантурист, се враќал од своите опеани талкања, 
најпрвин се симнувал во водата на одбранбениот круг околу 
тврдините и ја завлекувал раката во калта за да провери дали 
добро се држат темелите на градот. Веројатно се плашел од 
тонењето на својот мил град, Урук.

Оваа едиција исто така има намера да ги преиспитува и чува 
темелите пред сѐ на нашиот сопствен град, но и духовните темели 
на градот сфатен како цивилизација, пристојност и толе рантност. 
Како што потсетува големиот архитект, урбанист и писател, 
Богдан Богдановиќ, зборот урбанитет од 14 век па сѐ до денес во 
повеќето европски јазици го означува истото: артикулираност, 
стокменост, усогласеност на мислата и зборот, зборот и чувството, 
чувството и движењето...

Урбаноста на Скопје деновиве драматично е загрозена со налуд-
ничавиот императорски план архитектонски да се антиквизира 
центарот на градот. Лошото е што речиси не постојат ефикасни 
начини да му се спротиставиме на силеџиството на власта, со 
оглед на нејзината брутална и нетолерантна природа. Доброто 
е што се разбудени и мобилизирани многу мислечки луѓе и во 
земјата и во градот. И едицијата и конкретнава книга се резултат 
на разбуденоста и загриженоста и се обид да спасиме што може 
да се спаси пред походот на „архитортурата“.

Во првите две книги од едицијата „Градот“ застапени се 
вкупно 27 автори со 31 прилози. Им благодариме на сите нив 
за љубе з н оста и за правото текстовите да ги реобјавиме. Им 

п р е д г о в о р



благодариме и на медиумите каде што текстовите првично беа 
публикувани: Утрински весник, Дневник, Окно, Глобус, Сега, 
Нова Македонија, Фокус, Капитал, pab.blog.mk и femgerila.
crnaovca.mk. 

Добро е, исто така, што во јавноста имаше многу повеќе реакции 
од нашата можност сите да ги реобјавиме. Меѓу најавторитетните 
реакции сигурно спаѓа соопштението од вонредното собрание 
на „Асоцијацијата на архитектите на Македонија“, од кое го 
пренесуваме клучниот завршен дел:

„Ние, архитектите, заедно со граѓаните, сме ставени 
во недо с тој на позиција. И стручното и општото јавно 
мислење е исклучено во донесувањето на извонредно 
важни решенија од проектот СКОПЈЕ 2014. Нужно е да се 
огласат оние кои мислат и делуваат поинаку.

Нашата теза не нуди готови решенија, таа има за цел 
да отвори прашања, да развие темелни дискусии, да го 
продолжи процесот на договарање и одлучување.

ААМ се оградува од проектот СКОПЈЕ 2014 ваков како 
што е, затоа што во целост му недостига и временски, 
и географски, и политички, и економски, и културен, и 
социјален контекст. Тој е стручно неиздржан. Тој не ја 
антиципира иднината.“

издавачите

7ПРЕДГОВОР
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Ар хи те ктон ски те фа кти се мо же би нај бо га ти те риз ни ци на 
по да то ци за оп штес тва та во кои се соз да де ни.

И во со вре ме ни те ци ви ли за ции „чи та ње то“ на ар хи те ктон-
ски те фа кти во не кои си ту а ции мо же да обез бе ди по ја сен и 
под ла бок увид во ви стин ски те мо ти ви за нив но то гра де ње, 
ка ко и во ви стин ски те со стој би на оп штес тва та во кои на ста-
на ле. Тоа осо бе но ва жи за др жав ни те згра ди и спо ме ни ци во 
авто крат ски ре жи ми, во про сто ри за си те ни од др жав но-про-
па ганд ни те ла ги: та му ар хи те кту ра та ста ну ва единс тве ни от 
искрен исказ на вла ста и ма те ри ја лен све док за со стој ба та 
на ду хот на вла де те ли те. То гаш, во не вол ја, ар хи те кту ра та и 
скулп ту ра та ста ну ва ат симп то ми на бо ле ста на авто ри тар на-
та власт. Имп ли цит но, тие ста ну ва ат и симп то ми на сте пе нот 
на за тру е ност и за та пе ност на на се ле ни е то кое ја под др жу ва 

Ар хи те ктон ска 
пси хо па то ло ги ја

1

9

Ми рос лав Гр чев

Ми рос лав Гр чев Ар хи те ктон ска пси хо па то ло ги ја
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или тр пи таа власт, и ко неч но, симп то ми на 
ед на оп штес тве на пси хо со ци јал на па то ло-
ги ја.

Ма ке дон ци те де нес жи ве ат бу квал но заг-
лу ше ни од др жав на та про па ган да: се кој 
по е ди не чен исказ на вла ди ни те глас но го-
вор ни ци е ла га! Ова ре дун дант но ла же ње 
е ве што вкал ку ли ра но од вла ди ни те со-
вет ни ци за про па ган да, за што про сеч ни-
от чо век, кол ку и да е итар, со ин стин ктот 
за са мо о др жу ва ње ка ко да мо ра да ве ру-
ва во до бар дел од ла га та во ко ја се да ви. 
Единс тве ни те искре ни иска зи на на ша та 
ин фан тил но лаж ли ва власт се згра ди те и 
скулп ту ри те што гроз ни ча во и за бре фта но 
ги гра ди ка ко да стра да од гра ди тел ска ко-
ле ра. За тол ку ва ње то на овие твор би - тие 
вес ни ци на не вол ја та, се не оп ход ни исто-
ри ски ана ло гии, јас ни исто ри ски ви сти ни, 
ос ло бо де ни од при страс но ста на де нот.

Си те ре тро град ни дес по тии има ат за ед-
нич ки име ни тел: тие се отка жу ва ат од сопс тве ни от иден ти тет 
во пол за на нов, из мис лен. Тие ја бри шат единс тве на та поз-
на та, ко ди фи ци ра на исто ри ја на на ци ја та и го ба ра ат но ви от 
иден ти тет, по тек ло то на на ро дот, сим бо ли те и ју на ци те во да-
леч но то нес твар но ми то ло шко ми на то. Хит лер, на при мер, го 
пре зе мал на ци стич ки от поз драв од сред но ве ков ни от гер ман-
ски крал Фре де рик Бар ба ро са, кој пак оваа ко ре о гра фи ја ја 
пре зе мал од ан тич ко то рим ско царс тво. Же лез ни от крст е 
пре зе мен од убис тве ни от и ха риз ма ти чен ред на кр сто нос ци-
те Темп ла ри. Оре лот во гр бот и комп ле тот др жав ни ин сиг нии, 
ба не ри и амб ле ми Хит лер ги пре зе мал од рим ски те це за ри. 
За сва сти ка та, амб ле мот на на ци о нал со ци ја ли стич ка та пар-

Сите ретроградни 

деспотии имаат 

заеднички именител: 

тие се откажуваат 

од сопствениот 

идентитет во полза 

на нов, измислен. 

Тие ја бришат 

единствената позната, 

кодифицирана 

историја на нацијата 

и го бараат новиот 

идентитет, потеклото 

на народот, симболите 

и јунаците во 

далечното нестварно 

митолошко минато. 



ти ја, по сег нал уште под ла бо ко во ту ѓо то ми на то. Ве ро јат но 
нај ди на мич ни от, нај моќ ни от и нај прег нант ни от ге о ме три ски 
сим бол во исто ри ја та, бил поз нат уште во не о ли тот, а ши ро-
ко ко ри стен од нај ста ри те кул ту ри на ин ди ски те, ки не ски те 
и егеј ски те про сто ри. Иде ја та за ари ев ска та рас а на над лу-
ѓе по тек ну ва исто та ка од сред ни от исток, од пред пер си ско то 
пле ме Арии (во зна че ње: над лу ѓе) од кои се сме та ло де ка по-
тек ну ва сан скри тот и си те ин до е вроп ски ја зи ци.

Обред на та ко ре о гра фи ја, сим бо ли ка та на зна ци те, а најм но-
гу од сѐ - ар хи те кту ра та, Хит лер ги тре ти рал со страст и по све-
те ност ка ко да се ра бо ти за нај важ ни те др жав ни при о ри те ти. 
Ар хи те кту ра та би ла инс пи ри ра на од до ми нант ни те улич ни 
оски, ко ло на ди те и ку по ли те на рим ска та им пе ри ја, и овие 
мо ти ви - хи пер тро фи ра ни во ги гант ски раз ме ри, би ле бе ско-
неч но мул тип ли ци ра ни во на ци стич ка Гер ма ни ја.

Не за вис на та Др жа ва на Хр ва ти те, тој нај мон стру о зен при вр-
зок на на ци стич ка Гер ма ни ја, не ус пеа да про ду ци ра ар хи те-
кту ра - ве ро јат но по ра ди пре за фа те ност со истре бу ва ње на 
срп ско то на се ле ние и Евре и те, но (за нас Ма ке дон ци те осо-
бе но ин те рес но) ус пеа да го сме ни иден ти те тот на на ци ја та 
„до ка жу вај ќи“ го нес ло вен ско то по тек ло на Хр ва ти те. Спо-
ред ет но ге не ти ча ри те на Ан те 
Па ве лиќ, Хр ва ти те по тек ну ва ат 
од Иран, од источ но пер си ска та 
про вин ци ја ко ја во вре ме то на 
Да рие и Ксеркс се ви ка ла Ха ра-
у ва ти ја!

Са дам Ху се ин, ве ро јат но нај по-
дат ни от при мер на со вре мен 
дес пот, сво јот пог лед на на зад 
го фо ку си рал на ме со по там ска-
та ци ви ли за ци ја и на ед но од 

Ми рос лав Гр чев 11Ар хи те ктон ска пси хо па то ло ги ја

Малоумната идеја дека 

физичката големина е 

најсилната порака сама за 

себе, и дека таа е способна да 

пренесе и пораки за духовното 

и културното, во деспотиите 

станува тажно вистинита.
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најс лав ни те царс тва во исто ри ја та - Ва ви лон ско то царс тво. 
Са дам раз мис лу вал со сем ло гич но, за што вр ска та по ме ѓу 
де неш ни те Ира ча ни и Ме со по там ци те од пред 3000 го ди ни 
е исто тол ку ве ро до стој на ка ко на ша та и грч ка та по вр за ност 
со Ма ке дон ци те на Але ксан дар Ве ли ки. Елем, ед на од пр ви те 
гра ди тел ски од лу ки на мо дер ни от дес пот би ла да ја „об но ви“ 
крал ска та па ла та на На бу ко до но сор Вто ри во гли не сти те ур-
на ти ни на не ко гаш ве ли чес тве ни от Ва ви лон. На чи нот на „об-
но ву ва ње то“ бил иден ти чен со на ша та со вре ме на др жав на 
ме то да: без по да то ци за ви стин ски от изг лед на не ко гаш на та 
па ла та, но со мно гу ен ту зи ја зам во из мис лу ва ње то на исто ри-
ска та но во град ба!

Вто ро за ед нич ко својс тво на мо дер ни те дес по тии е ме га ло-
ман ска та ар хи те кту ра и скулп ту ра. Да ли при чи на за ова е 
ма ло гра ѓан ски от ки чер ски вкус на дес по ти те или мо же би се 
ра бо ти за нив но ин стин ктив но соз на ние де ка го ле ми на та, а 
не уба ви на та најм но гу ги фас ци ни ра про сти те на род ни ма си, 
или две те за ед но, ќе оста не за од гат ну ва ње. Ка ко и да е, др-
жав ни те згра ди на овие ре жи ми се пр вин го ле ми, а по тоа сѐ 
дру го. Ма ло ум на та иде ја де ка фи зич ка та го ле ми на е нај сил-
на та по ра ка са ма за се бе, и де ка таа е спо соб на да пре не се 
и по ра ки за ду хов но то и кул тур но то, во дес по ти и те ста ну ва 
таж но ви сти ни та. Ди мен зи и те на пар ти ско-др жав ни от крст на 
Вод но и на спо ме ни кот на Бу ке фал на пло шта дот Ма ке до ни ја 
се до ка зи де ка иста та пси хо со ци јал на па то ло ги ја вла дее и со 
ма ке дон ско то оп штес тво.

На ра чу вај ќи му го на Шпер про е ктот за но ва та Кан це ла ри ја 
на Рај хот, Хит лер му наг ла сил де ка са ка ар хи те ктон ски про сто-
ри кои „ќе ги им пре си о ни ра ат лу ѓе то“. Оваа на рач ка ре зул-
ти ра ла со Кан це ла ри ја дол га 400 ме три, во ко ја при ем на та 
га ле ри ја на Фи ре рот би ла дол га 145 ме три, а не го ви от ли чен 
ка би нет бил со по вр ши на од 400 ква драт ни ме три! Не из гра-
де на та На род на ха ла или Ха ла на сла ва та би ла инс пи ри ра на, 



спо ред Шпер, од Адри ја но ви от 
Пан те он во Рим, и би ла про-
е кти ра на ка ко огром на ку по-
ла со ди ја ме тар од 250 ме три, 
по ста ве на на гра ни тен по ди ум 
од 315/315 ме три, вкуп но ви со-
ка над 300 ме три (кол ку што се 
сто кат ни ци те на Гру ев ски)!

На се ту вај ќи ја сопс тве на та 
про паст во фор ма на тра ги ко-
ми чен по бед нич ки три умф, Са-
дам от поч нал со из град ба та на нај го ле ма та џа ми ја на све тот 
во 1998 го ди на - Са да мо ва та џа ми ја, ко ја е и де нес во из град-
ба под име то Алрах ма но ва џа ми ја. Џа ми ја та е во фор ма на 
цен трал на ку по ла оп кру же на со осум по ма ли ку по ли, зна чи 
ос мо а гол ник впи шан во круг со преч ник од 250 ме три и ви со-
чи на од око лу 140 ме три - со сем до вол но да прет ству ва про-
пус ни ца со ко ја Са дам од бе сил ка ве ро јат но вле гол ди рект но 
во ра јот.

Дес по ти те се ко гаш дек ла ри ра ат ла жен мо тив за из град ба та 
на нив ни те згра ди и спо ме ни ци, би ло да се ра бо ти за вер ски 
или за про фа ни об је кти. Ви стин ска та при чи на за ди ја ре ич но-
то гра де ње се се ко гаш „коз ји те уши на кра лот“, тоа е јав на та 
тај на ко ја не со пир ли во и бе срам но про те ку ва и зас мр ду ва од 
нив на та кич „ар хи те кту ра и умет ност“. Се што пра ват дес по-
ти те, пра ват за се бе, за сво јот ги гант ски его и зам и су е та, за 
сво ја та единс тве на хи пер тро фи ра на страст - за сво ја та ап со-
лут на власт. Гран до ман ска та ар хи те кту ра и умет ност го хра ни 
его то на дес по ти те и го ле чи нив ни от комп лекс на ин фе ри ор-
ност. Но др жав ни от кич ја „хра ни“ и со ци о па ти ја та на раз о ча-
ра на та сред на кла са и лум пен про ле та ри ја тот, на чии чув ства 
на по ни же ност дес по ти те се иска чи ле на власт!

Ми рос лав Гр чев 13Ар хи те ктон ска пси хо па то ло ги ја

Нашите и деспотските 

споменици се изградени 

од исти мотиви, тие 

се производ на истата 

состојба на духот, тие се, 

значи, симптоми на иста 

психосоцијална патологија 

на општеството! 



зборник текстови14 КРАДАТ ГРАД!

Не кој мо же би ќе за бе ле жи де ка спо ред ба та на Гру ев ски со 
Хит лер и Са дам е не со од вет на и пре те ра на. Тоа би би ло точ но 
ако ги спо ре ду ва ме по ја ви те по нив на та го ле ми на или ма лиг-
ност. Се ко му му е јас но де ка тие згра ди се по го ле ми од на ши-
те и де ка тие ре жи ми би ле, за на ша сре ќа, мно гу по ма лиг ни 
од на ши от. Но су шти на та на ви стин ска та ана ло ги ја е што таа 
вос по ста ву ва ко рис ни и илу стра тив ни слич но сти на ед но под-
ла бо ко стру кту рал но ни во. На ши те и дес пот ски те спо ме ни ци 
се из гра де ни од исти мо ти ви, тие се про из вод на иста та со-
стој ба на ду хот, тие се, зна чи, симп то ми на иста пси хо со ци-
јал на па то ло ги ја на оп штес тво то! Не ма ни ка ква сом неж де ка 
вла ди ни те про е кти се симп том на ма лиг на бо лест, на на ци о-
нал-со ци ја ли стич ка та со стој ба на ду хот, ко ја очиг лед но не ма 
по тен ци јал да ста не смр то нос на ка ко во на ци стич ка Гер ма ни-
ја или Ирак, но мо же да би де со сем до вол но смр то нос на за 
на ша та кре вка др жа ва и бо леш ли ва де мо кра ти ја.
„Се га“, 14.05.2009.

МирославГрчевепрофесорнаскопскиот
Архитектонскифакултет



„Уло га та на ар хи те кту ра та е да сла ви. Та му ка де што не ма што 
да се сла ви, не ма ни ар хи те кту ра“, за бе ле жа Луд виг Ви тген-
штајн. Ту ка мо же и тре ба да се спом не и пси хо а на ли тич ка-
та ди јаг но за на Жи жек. Спо ред не го, гра де ње то спо ме ни ци 
(ка ко „ин ве сти ра ње во ми на то то“) не е ви стин ски по зи ти вен 
од нос кон ми на то то, ка ко што и уни шту ва ње то на спо ме ни ци-
те од ми на то то не е ви стин ска не га ци ја на ми на то то. Спо ред 
Жи жек, ста ну ва збор за „бес по мо шен passage a l’acte“, чи-
ста игра на не ус пех во ос ло бо ду ва ње то од ми на то то. Цел та на 
овие „ин ве сти ра ња во ми на то то“, спо ред Жи жек, е да не се 
про ме ни ни што, од нос но да не се слу чат ви стин ски те про ме-
ни кои му се по треб ни на оп штес тво то.

Во мо мен тов ние се со о чу ва ме со не пред вид ли ви от др жа вен 
про ект нас ло вен „Скоп је 2014“, со кој на цен трал но то ја дро 

Скоп је 2014 – 
омаж на ки чот
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Де јан Бу ѓе вац
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на гра дот му се пред ви ду ва це лос но но ва 
„ур ба ни за ци ја“, од нос но му се да ва нов 
по ли тич ки, на ци о на лен, ет нич ки, кул ту-
рен и со ци ја лен кон текст. Во пра ша ње е 
ар хи те ктон ска и спо ме нич на за мис ла ко-
ја на те рен ве ќе се ос тва ру ва, а ко ја во 
из ми на ти ов пер и од же сто ко ја ис про во-
ци ра ов деш на та струч на и јав на мис ла, и 
тоа од по ве ќе ас пе кти: од са ма та фи нал-

на прет ста ва за тоа ка ко тре ба да изг ле да овој про ект пре-
зен ти ран пре ку 3Д ани ма ци ја, од са ми те ими ња на глав ни те 
акте ри кои се вклу че ни во це ли от про ект, од не транс па рент-
но ста око лу из ме ни те на Де тал ни от план за „Ма ли от ринг“, од 
фи нан си ски те средс тва кои се пла ни ра ат за це ли от про ект, 
од не ма ње то те мел на ди ску си ја од стра на на стру ка та и це-
лос на та иск лу че ност на оп што то јав но мис ле ње... 

Од дру га стра на, уште по го ле ма воз не ми ре ност и кон фу зи ја 
пре диз ви ку ва ат и по да то ци те за тоа кој е всуш ност на ра ча-
те лот на „Скоп је 2014“. Па та ка, ни кој не ма да ви ка же или 
по твр ди, да ли на ра ча те лот на про е ктот е Вла да та, да ли автор 
на про е ктот е про е ктант ска та ку ќа „ИН ПУ МА“ или не ко ја дру-
га фир ма; ка де за поч ну ва ат а ка де за вр шу ва ат об вр ски те 
на гра дот Скоп је и оп шти на та Цен тар око лу про е ктот, ка кво 
е мис ле ње то на ин сти ту ци и те ка ко што е Аген ци ја та за про-
стор но пла ни ра ње; кој е авто рот на пред ло же ни от кон цепт за 
из ме ни те на Де тал ни от план за „Ма ли от ринг“, да ли се пре-
зе ме ни ка кви би ло или це лос ни ур ба ни стич ки ана ли зи на 
опре де ле ни от про стор, и ко неч но, зо што за ва ков огро мен 
по тфат не ма ло ме ѓу на ро ден ур ба ни стич ки кон курс... Ако са-
ка те да доз на е те по кон крет ни ин фор ма ции за оваа ар хи те-
ктон ско-ур ба ни стич ка ви зи ја на цен та рот на Скоп је вре ден 
200 ми ли о ни евра (спо ред не кои ин фор ма ции, и мно гу по-
ве ќе), не ма да до би е те ја сен од го вор, од нос но, од го во рот 

Намерата 

наречена „Скопје 

2014“ е целосно 

разминување со 

реалното време и 

опкружувањето во 

кое се случува. Тоа 

е суштествениот 

момент на овој 

проект.



е еден: „Си те сме во игра, ама пра шај го дру ги от...“ Зна чи, 
не мо же да се до бие од го вор кој ќе ја пре зе ме од го вор но ста 
(мо рал на и про фе си о нал на) од це ли от по тфат ако се ре а ли-
зи ра до крај, и ако во ид ни на дој де до не сог лед ли ви и не поз-
на ти пос ле ди ци по гра дот и не го во то функ ци о ни ра ње.

Ту ка тре ба да се спо ме не де ка со иде ја та за овој ме га ло ман-
ски про ект, не пред вид лив за гра дот Скоп је, се за поз на е ни и 
зна чај ни ими ња од свет ска та ар хи те кту ра и ур ба ни зам, кои 
ка жа но во кра тки цр ти, изра зу ва ат са мо шок и чу де ње од за-
мис ле на та иде ја за „Скоп је 2014“. Спо ред нив, ста ну ва збор 
за ло ша ко пи ја на исто ри ја та, за не о ри ги нал ност и не сфат ли-
ва ме ша ви на од сти ло ви, и де ка на овој на чин се са ка да се 
на пра ви не што страш но на еден европ ски град. Ед но став но, 
не ма да слуш не те по зи тив но мис ле ње од ре но ми ра но ар хи-
те ктон ско име. Спо ред бра зил ски от ар хи тект Пе дро Мо ре и ра 
ста ну ва збор за ло ши и не ин вен тив ни ко пии кои са мо „по тсе-
ту ва ат“ на не кои дру ги град би, до де ка спо ред Де јан Су џиќ, 
акту е лен ди ре ктор на Му зе јот за ди зајн во Лон дон, „во име 
на на ци о нал ни от иден ти тет да се соз да де не што што ли чи на 
хо тел во рим ски стил – па ла та та на Це зар во Лас Ве гас, е шо-
кант на и страш на ра бо та“. За поз на та та ар хи те кта од Бер лин, 
Ни на Не дел ков, не јас но е „зо што со вре ме на та ар хи те кту ра 
не е со ста вен дел од ур ба ни стич ки те ви зии, и зо што не ма ло 
ме ѓу на ро ден кон курс за да се из нај дат по до бри ре ше ни ја“. 
Спо ред неа, ста ну ва збор за град би и ви зии кои има ат ана-
ло ги ја со го ле ми те ур ба ни стич ки пла но ви на Ро ма ни ја (од 
вре ме то на Ча у ше ску). Спо ред слав ни от сер Нор ман Фо стер, 
ед но од во деч ки те ими ња на свет ска та ар хи те кту ра, „ар хи-
те ктот не мо же да убе ду ва би деј ќи не ма моќ, осо бе но не во 
од нос на ло кал ни те по ли ти ча ри, но мо же да бра ни не што што 
ќе би де ко рис но и ќе ги за до во ли не са мо при ват ни те, ту ку и 
јав ни те ба ра ња“.
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Се ка ко, ту ка тре ба да се истак нат и ре ак ци и те на чле но ви те 
на Асо ци ја ци ја та на ар хи те кти те на Ма ке до ни ја, кои на не о-
дам неш но то во нред но Со бра ние јас но и глас но се спро тив-
ста ви ја на про е ктот „Скоп је 2014“, од нос но пра шу ва ат „да ли 
со експ ло зив но то прет ста ву ва ње на про е ктот  ‘Скоп је 2014’ 
не е на ста на та во нред на со стој ба во ма ке дон ска та со вре ме-
на ар хи те кту ра?“, и да ли со овој про ект Скоп је е ве ќе пре тво-
рен во хо ли вуд ска дра ма. Исто та ка, од стра на на чле но ви на 
ма ке дон ско то Здру же ние на ли ков ни те кри ти ча ри „АИ КА“, е 
кон ста ти ра но де ка ста ну ва збор за по ли тич ки и др жа вен про-
ект врз ос но ва на прин ци пот на иск лу чи вост во по стап ка та, 
и на тој на чин, е по тко па на не за вис но ста и авто ном но ста на 
умет но ста. Спо ред нив, овој др жа вен про ект  изра зу ва не ка-
ков „наш“ исто ри ски кон ти ну и тет и иден ти тет, а го уки ну ва 
на ши от (со вре мен) кул ту рен и умет нич ки по тен ци јал.

И по крај си те овие (мо же би „за доц не ти ре ак ции“) ар гу мен-
ти ра ни ко мен та ри и де ба ти во јав но ста, ни кој не мо же да го 
со пре брм че ње то на кра но ви те и бул до же ри те во цен та рот 
на гра дот во ре а ли за ци ја та на про е ктот. За тоа, кри ти ки те де-
ка ре ак ци и те од стра на на струч на та мис ла во јав но ста се за-
доц не ти, се пак во це лост не се ар гу мен ти ра ни, би деј ќи ако 
не сте кон сул ти ра ни, ако не сте транс па рент но за поз на е ни 
што всуш ност стои зад це ли от про ект за „ур ба ни за ци ја“ на 
цен трал но то град ско ја дро, ако не зна е те кој е ви стин ски от 
на ра ча тел и кои се ви стин ски те авто ри на под не се но то ре-
ше ние, то гаш се ка ква ар гу мен ти ра ност и ини ци ја ти ва за 
де мо крат ски и кри тич ки де ба ти па ѓа ат во во да, од нос но со 
си гур ност ста ну ва ат смеш ни и па те тич ни во очи те на оп штес-
тве ни те иде о ло зи на про е ктот „Скоп је 2014“.  

Не е ни што спор но, и не ма ни што но во да се ка же, ако се 
спом не де ка ар хи те кту ра та отсе ко гаш слу же ла за кон кре ти-
зи ра ње на јав ни от про стор на одре де на по ли тич ка иде о ло ги-
ја или моќ. Упо тре ба та на ар хи те кту ра та во де ма го шки и по-



пу ли стич ки це ли е ве шти на ста-
ра кол ку и са ма та ар хи те кту ра. 
Неј зи но то сим бо лич ко зна че ње 
отсе ко гаш би ло кру ци јал но во 
на ста ну ва ње то на одре де ни 
сти ло ви и дви же ња во исто ри-
ја та на ар хи те кту ра та. Во пра-
ша ње е ед на тра ди ци ја ко ја ги 
кре и ра ла т.н. оп шти пра ви ла 
во соз да ва ње то на стил ско то и 
до ми нант но то „рас по ло же ние“ 
на град би те (Ми лош Бо биќ). 
За вис но ста на ар хи те кти те од (не)вку сот на (по ли тич ки те) ин-
ве сти то ри и оп шти от кул ту рен кон текст во да ден исто ри ски 
мо мент отсе ко гаш би ла тол ку сил на што вли ја е ла про би вот 
на но ви те идеи и ви зии да би де по ба вен откол ку во дру ги те 
тво реч ки и умет нич ки дис цип ли ни. За вис но ста на ар хи те кту-
ра та од за тку лис ни те по ли тич ки игри и ме ше та ре ња е нај до-
бри от при ја тел на тра ди ци о нал ни от и дог мат ски от ака де ми-
зам. Стил ски те од ли ки на „ака де миз мот“нај че сто се ре зул тат 
на по ли тич ка та ин стру мен та ли за ци ја на ар хи те кту ра та, фру-
стри рач ки от вкус на оп штес тве ни те и кул тур ни те иде о ло зи, 
ри гид ни от и не раз бир ли ви от од нос кон по и на кво то и ин ди-
ви ду ал но то, пла кат но то до жи ву ва ње на ар хи те кту ра та...

На ме ра та на ре че на „Скоп је 2014“ е це лос но раз ми ну ва ње со 
ре ал но то вре ме и оп кру жу ва ње то во кое се слу чу ва. Тоа е су-
штес тве ни от мо мент на овој про ект.

Ва ка пред ви ден, овој ар хи те ктон ски про ект кој се те ме ли 
иск лу чи во врз па ктот со акту ел ни от ди ктат на вла де јач ка та 
по ли тич ка моќ, со се ма е си гур но де ка ќе би де за пи шан во 
исто ри ја та на ар хи те кту ра та ка ко опас на по ли тич ка, но и ка ко 
без на чај на ар хи те ктон ска вред ност. Ќе прет ста ву ва нај ба на-
лен при мер на по и сто ве ту ва ње на ар хи те кту ра та со по ли тич-
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ка та иде о ло ги ја. Про е ктот „Скоп је 2014“ има са мо ед на цел, 
освен огром на та фи нан си ска игра – де ма го шко осво ју ва ње 
на про стор за по бор ни ци те и след бе ни ци те кои пре ки на ле да 
се од не су ва ат во сог лас ност со со вре ме но то и ре ал но вре ме 
и да се ори ен ти ра ат кон ид ни на та. Нив на та „ба рок но-ан ти-
кви за тор ска“ не пред вид ли ва ори ен та ци ја, ко ја сил но за го-
ва ра уни тар на и иден ти фи ка ци ска „ре ин тер пре та ци ја“ на 
одре де ни ар хи те ктон ски и умет нич ки „сти ло ви“ во не ка ква 
про вин ци ска „пост мо дер на син та кса“, зна чи са мо спро тив-
ста ву ва ње и од би ва ње на си те мож ни со вре ме ни, гра ѓан ски, 
де мо крат ски за ла га ња и ди ску сии во на ше то оп штес тво; оп-
штес тво во кое вла дее ди кта ту ра та на ири ти рач ки вул гар на та 
лич на „диз ни фи ка ци ја“ вов ле че на во си те по ри на жи во тот, а 
во ар хи те кту ра та до крај ност и нед вос мис ле но. 

Ед но став но, „Скоп је 
2014“ е во це ло сен 
рас че кор со ре ал но-
сти те и ид ни на та на 
гра дот. Овој про ект се 
сме сту ва ка ко „нес-
нос ли ва веч ност“ во 
на ши от град, без на-
деж де ка не ко гаш 
ќе се ин те гри ра во 

це ли на та на гра дот. „Скоп је 2014“ е ло шо си му ли ра на пре-
зен та ци ја на раз ни исто ри циз ми, „праз на па ро ди ја“; про ект 
кој коп нее да ста не то та лен про стор – не кој вид ми ни ја ту рен 
град со ма сив ни, ди кта тор ски и воз не ми ру вач ки ди мен зии. 
Со овој про ект, ние де фи ни тив но при сус тву ва ме на ис чез-
ну ва ње то на сен зи би ли те тот за ста би лен изг лед:  со „Скоп је 
2014“ се за тво ра кру гот на две де це ни ска та кон фуз на де ре гу-
ла ци ја на ар хи те кту ра та, и се по твр ду ва ат ло ши те и су ро ви 
ар хи те ктон ски им про ви за ции ка ко единс тве ни ме ро дав ни 

„Скопје 2014“ е лошо симулирана 

презентација на разни историцизми, 

„празна пародија“; проект кој копнее 

да стане тотален простор - некој 

вид минијатурен град со масивни, 

диктаторски и вознемирувачки 

димензии.



фор ми на за ед нич ки от ја вен про стор, од нос но се по твр ду ва 
ар хи те ктон ско то на силс тво и не ма ње то гра ѓан ско то чув ство 
за ја вен ин те рес. 

Про е ктан ти те на „Скоп је 2014“ очиг лед но не раз бра ле де ка 
су шти на та на Скоп је е во не го ва та ба зич на мо дер ност (кол ку 
и да е таа по ни ште на и про вин ци ја ли зи ра на во пос лед ни ве 
две де це нии), од нос но во не го ва та по сто ја но со вре ме на не-
до вр ше ност. Скоп је ка ко не до вр шен град, со ед на ар хи те-
ктон ска од го вор ност ко ја по драз би ра де фи ни ра ни/отво ре ни 
про це си, кон цеп ции, соз да ва ња и ре а ли за ции кои од го ва ра-
ат на со вре ме на та свест и акту ел на та ре ал ност, мо же да до-
жи вее ква ли тет на ар хи те ктон ска и тех но ло шка „рам ка“ на 
функ ци о ни ра ње.

Друг ба зи чен проб лем на овој про ект, ако мо же да се име ну-
ва ка ко проб лем, е што тој не овоз мо жу ва и не то ле ри ра ни-
ка ква кри ти ка. Во про е ктот не ма што да се ана ли зи ра и кри-
ти ку ва. За што и да се за ка чи те - од ар хи те ктон ски, естет ски, 
ур ба ни стич ки, кул ту ро ло шки, исто ри ски ас пект - оста ну ва те 
во со стој ба на не сфат ли ва за не ме ност. Са ма та прет ста ва, 
са мо то оправ ду ва ње на про е ктот, од нос но са ма та ви зи ја за 
цен трал но то град ско по драч је, е тол ку шо кант на и на дре ал на 
во сво ја та ар хи те ктон ска и естет ска на ме на што не оста ну ва 
ни што дру го, освен да го при фа ти те огром ни от не над мин лив 
ам бис ме ѓу не мож но ста за ква ли тет на, отво ре на и до бро-
на мер на кри ти ка и ап со лу ти стич ка та и бру тал на/иск лу чи ва 
иде ја на про е ктот изед на чен со ра вен ка та: „Скоп је 2014“ = 
на ци о на лен иден ти тет. Ту ка, ед но став но, не по стои мож ност 
за кон стру ктив на оп сер ва ци ја. Да не ги за бо ра ви ме и се га 
ве ќе ле ген дар ни те кон струк ции „ба рок – хе ле ни зам“ (пар-
дон, ма ке до ни зам), или не ве ро јат на та спо ред ба со Ај фе ло-
ва та ку ла во од нос на (не)при фа ќа ње то на „но ви“ и „не раз-
бир ли ви“ ар хи те ктон ски ре ше ни ја!
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Или из ја ви те на бра ни те ли те на „Скоп-
је 2014“ де ка „на не ко го мо же би не ма 
да му се до пад не про е ктот, но на дру ги 
ќе им се до пад не“; де ка ста ну ва збор за 

„стил ски конф ли кти во до жи ву ва ње то на про е ктот“, од нос-
но де ка е во пра ша ње раз лич но тол ку ва ње ме ѓу тра ди ци о-
на ли сти те и мо дер ни сти те... “  Про ект те жок сто ти ци ми ли о-
ни евра, про ект кој се раз ви ва со мол ска вич на бр зи на и во 
огром ни ди мен зии, про ект со не сог лед ли ви пос ле ди ци за 
Скоп је - све ден на ни во на до па ѓа ње и не до па ѓа ње!

Во овој про ект не ма стил ски конф ли кти, не ма раз ли ки во 
раз мис лу ва ње то, има са мо не по дос ли во ко ли чес тво из мис-
ле на исто ри ска ар хи те кту ра, ко ја не прет ста ву ва ни ту кон ти-
ну и тет, ни ту ди скон ти ну и тет.   

На Скоп је му тре ба стрп ли ва ур ба на стра те ги ја, со од ве тен 
со о бра ќа ен кон цепт, со вре мен бе ском про ми сен ди скурс, 
„есте ти ка што про из ле гу ва од нај со вре ме ни те тех но ло шки 
си сте ми, од ни ско-енер гет ска та ар хи те кту ра, есте ти ка од ова 
вре ме на ин фор ма тич ко оп штес тво“ (Ми ха ил То ка рев). На 
Скоп је му тре ба ат ур ба ни сти, ар хи те кти, пла не ри, исто ри ча-
ри на умет ност, умет ни ци, кои ќе зна ат да од го во рат на мул-
ти функ ци о нал ни те по тре би и на транс фор ма ци и те, кои му се 
слу чу ва ат во не го во то ег зи сти ра ње. На Скоп је му тре ба кул ту-
ро ло шки, а не са мо ба гер ски за фат. 

На на ше то оп штес тво и на Скоп је, ако не што му е по треб но, 
тоа се ви стин ски, гра ѓан ски про ме ни, а не из град ба на По-
тем ки но ви се ла, фа са ди зад кои тре ба да се скрие огром на та 
бе да на ре ал ни от жи вот.
„Гло бус“, 16.03.10. 

ДејанБуѓевацеисторичарнауметности
новинарвонеделникот„Глобус“

На Скопје му треба 

културолошки, а не 

само багерски зафат. 



„Ме не баш ми се сви џа“! И, ту ка за вр шу ва се ко ја ди ску си ја 
око лу изг ле дот на но во то Скоп је. Па, не ли, за вку со ви те не се 
ди ску ти ра.

Мно гу че сто сме се наш ле во си ту а ци ја ко га по ка жу ва ме 
це лос на не моќ да до об јас ни ме не што не ко му, при што тој, 
ин си сти рај ќи на сво е то су ве ре но сопс тве но мис ле ње, не-
по ткре пе но со ни ка кви поз на ва ња за ма те ри ја та за ко ја се 
„ди ску ти ра“, од би ва да го при фа ти. Ка ко е мож но да ги об-
јас ни те се ко му „шкра ба ни ци те и мач ка ни ци те“ на го ле ми те 
сли ка ри („па, и син ми цр та та ка“)? Уште по ве ќе отко га се 
по ја ви она де тен це (ка ко ли се ви ка ше?) од пет-шест го ди ни 
со сво и те „де ла“ што не ко му му ли чат мо же би на По лок, па 
исфру сти ра ни од син дро мот „ге ни јал ци сме, ама нас ни кој 
не нѐ са ка“, си те под го тве но го про мо ви рав ме низ све тот ка-

„Па, не ка се  
бу нат...“

3

Дра ган По пов ски
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ко „ма ке дон ско чу до од де те“! И, 
уште по ве ќе ко га не го ви те де ла ќе 
би дат из ло жу ва ни пред „го сти те од 
ме ѓу на род на та за ед ни ца“, кои во о-
ду ше ве но ап ла у ди ра ат, а тие, не ли, 
се лу ѓе од све тот, па е јас но де ка 
се раз би ра ат во умет но ста. Или, се 
се ќа ва те на оној не сре ќен на и вен 
сли кар од Охрид (ка ко ли се ви ка-
ше?), кој пот тик нат од му зи те поч на 
да уди ра по кла ви рот („па, сум ви-
дел, та ка сви рат и дру ги те“) и при-
тоа на и ду ва ше на ова ции од пуб ли-
ка та, чие раз би ра ње во му зи ка та 
ве ро јат но не го пре ми ну ва ни во то 
на „Бил ја на плат но бе ле ше“. А, за 
естет ски те вред но сти на филм ска-
та умет ност? Па, ос но вен кри те ри-
ум за вред но ста на фил мот би бил 
оној што се слу ша нај че сто: „Од ли-
чен филм! Це ла са ла пла че ше“!

Во це лос но отсус тво на естет ски 
чув ства и раз би ра ње за она што 
ни се пре зен ти ра, ап ла у ди ра ме. 

За се кој слу чај. За да не из ле зе ме во очи те на дру ги те „про-
сти“. Чуд но, но ни кој не се сра ми ако приз нае де ка не знае 
да прес ме та по вр ши на на круг, а се сра ми да приз нае ко га ќе 
го срет не те за лу тан во не ко ја га ле ри ја, де ка не сфа ќа ни што 
од она што го гле да, ту ку са мо за мис ле но ќе ки ма со гла ва та, 
„нав ле гу вај ќи“ при тоа во иде ја та на авто рот. Мо же те ли са-
мо да за мис ли те сви ре жи на не кој кон церт, опе ра или ба лет?

„Па, тоа е не вос пи та но“!

Ап ла у зи!

Проблемот се јавува 

тогаш кога тој 

„некој“ се сместил во 

некоја од фотелјите 

во општинските ли, 

во градските ли, во 

републичкото Собрание 

ли, па оттаму, ревносно 

исполнувајќи нечии 

очекувања, целата 

негова домашна 

естетска какофонија 

ја истура надвор, на 

улица, на плоштад, на 

кеј, во парк, пред мојата 

врата. И, секако, сето 

тоа е поткрепено со 

објаснувањето „сето ова 

го има и во Париз, Рим, 

Венеција“. 



И, што са кам да ка жам по се то на ве де но? Ни што. Не ка си 
жи вее се кој во сво јот свет, не ка си ужи ва во сво и те сопс тве-
ни естет ски вред но сти и кри те ри у ми, не ка си слу ша му зи ка 
ка ква што са ка од пло ча та зат скри е на зад об ви вка та на Шо-
пен, не ка си ги укра су ва ѕи до ви те со сли ки ка кви што са ка 
(„Поз драв из Вр њач ке ба ње“). А то гаш, зо што па ова ме не 
ме за се га? Не ме за се га во оп што сѐ до де ка тоа се слу чу ва зад 
не го ви те ѕи до ви. Проб-
ле мот се ја ву ва то гаш 
ко га тој „не кој“ се сме-
стил во не ко ја од фо-
тел ји те во оп штин ски те 
ли, во град ски те ли, во 
ре пуб лич ко то Со бра-
ние ли, па от та му, рев-
нос но ис пол ну вај ќи 
не чии оче ку ва ња, це-
ла та не го ва до маш на 
естет ска ка ко фо ни ја ја 
исту ра над вор, на ули-
ца, на пло штад, на кеј, 
во парк, пред мо ја та 
вра та. И, се ка ко, се-
то тоа е по ткре пе но со 
об јас ну ва ње то „се то 
ова го има и во Па риз, 
Рим, Ве не ци ја“. И ка ко по сѐ да му об јас ниш де ка, на при-
мер, гон до ла та е уба ва са мо ко га е во ка на ли те на Ве не ци ја, 
а де ка на Вар дар би би ла не ви ден кич! („Не е точ но! И до ма 
над те ле ви зо рот ми стои гон до ла и, да ти ка жам, изг ле да фан-
та стич но!“).

Ка ко да се об јас ни фа ктот де ка си те оние уба ви фа са ди што 
ги гле да ме низ свет ски те ме тро по ли гра де ни во вре ме то на 

Како да се објасни фактот дека сите 

оние убави фасади што ги гледаме 

низ светските метрополи градени 

во времето на ренесансата или во 

неокласистички стил нема да бидат 

убави во нашиов амбиент и во ова 

време? Би биле смешни, исто толку 

смешни колку што би биле смешни и 

некои од дамите што го поддржуваат 

ова што ни се случува со Скопје, 

кога би се прошетале покрај нив 

со напудрени фризури, облечени со 

кринолини како во 18 век. 
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ре не сан са та или во не ок ла си стич ки стил не ма да би дат уба ви 
во на ши ов ам би ент и во ова вре ме? Би би ле смеш ни, исто 
тол ку смеш ни кол ку што би би ле смеш ни и не кои од да ми те 
што го под др жу ва ат ова што ни се слу чу ва со Скоп је, ко га би 
се про ше та ле по крај нив со на пу дре ни фри зу ри, об ле че ни 
со кри но ли ни ка ко во осум на е сет ти от век. (Оче ку вам авто-
рот на про е ктот на кон церт на та са ла на Фил хар мо ни ја та да 
се пов ле че за да не би де ста ван во исто „друш тво“ со си от 
друг по ну ден кич).

А, што се од не су ва до спо ме ни ци те и скулп ту ри те, це лос но 
сум збу нет. Ве ќе и де ла та на оној наш ака де мик-скулп тор ќе 
поч нат да ми се до па ѓа ат, ко га ќе ги спо ре дам со оние што ги 
че ка ме.

„Пра ша ње на вкус. Ме не баш ми се сви џа ат!... Не кои се бу-
нат? Па, не ка се бу нат... Ова е де мо кра ти ја, зар не?“

„Утрин ски вес ник“, 09.02.10.

ДраганПоповскиепостојан
карикатуриство„Утринскивесник“



Не знам со си гур ност зо што го пи шу вам овој текст. Ми се чи ни 
со сем не по тре бен. Оние кои гле да ат не ма ат по тре ба од не го. 
Уште по мал ку им е по тре бен на оние кои не са ка ат да ви дат, 
за што тие ни ту са ка ат да ви дат, ни ту да слуш нат, а уште по мал-
ку да про чи та ат.

Ве ро јат но го пи шу вам за ра ди са ми от се бе. Во тој се би чен 
гест мо же би се пак не кој од чи та те ли те ќе про нај де ар гу мент 
по ве ќе за да го по ткре пи сопс тве но то гле да ње. Не да го про-
ме ни. Кај нас гле ди шта та при мар но се те ме лат на апри ор ни 
ста во ви кои по пра ви ло се гра дат на (пред)убе ду ва ња, а по-
мал ку на ар гу мен ти.

Из ми на ти ве не де ли све до ци сме на иск лу чи тел но ши ро ка 
рас пра ва за изг ле дот на глав ни от град по че ти ри го ди ни, или 

ЕКС ПО 2014
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по точ но на кра јот на след ни от из бо рен ман-
дат. Одам на не ма ло те ма ко ја пот тик на ла тол ку 
мно гу ре ак ции. Тој ин те рес би тре ба ло да би де 
раз бир лив за што се ра бо ти за сли ки од на ше то 
ид но се којд не вие и за про сто ри кои не ма да 
мо же ме да ги од бег не ме.

Не де ка и по ра но не ма ло при чи на за ва ка же-
сто ка рас пра ва за па те ка та по ко ја се има за-

па те но ар хи те кту ра та кај нас и осо бе но ар хи те кту ра та ко ја го 
има пе ча тот на „зва нич на“ ар хи те кту ра, но до се га ни ко гаш 
не по сто е ла ала тка ко ја на си те со по дед на ква си гур ност би 
им го овоз мо жи ла пра во то да се чув ству ва ат без бед но, и пре-
мо сту вај ќи ја струч на та езо те ри ја, да се из јас нат за ид ни от 
изг лед на цен та рот на гра дот. Овој пат таа ала тка е ту ка - ди-
ги тал на та сли ка ко ја пот тик ну ва, про во ци ра, соз да ва си гур-
ност де ка комп ју те ри зи ра на та ви зел на по ткре па е до вол на за 
ком пе тент но про су ду ва ње.

И раз бир ли во до бив ме иск лу чи тел но ши ро ка број ка на по-
ви ка ни, за ин те ре си ра ни, ис про во ци ра ни, пот тик на ти и дру ги 
кои ги из не соа сво и те ста во ви во пе ча те ни те и во еле ктрон-
ски те ме ди у ми, во ки бер-про сто рот на со ци јал на ко му ни ка-
ци ја, на па не ли те на ста ри и но ви нев ла ди ни ор га ни за ции.

Со пра во мо же да се твр ди де ка за ни ту еден про ект до се-
га не е во де на ва ка ши ро ка рас пра ва со тол ку мно гу учес-
ни ци. И не ма ни што по ло гич но од тоа за еден вакoв за фат 
да се во дат ши ро ки, остри и пре гре а ни рас пра ви. Цен трал но 
град ски те про сто ри ни ко го не оста ва ат рам но ду шен. Тие се 
оли це тво ре ние на гра дот, а ко га гра дот е гла вен, тие се оли-
це тво ре ние на др жа ва та.

Она што ја тур ка оваа рас пра ва на ра бот на гро теск но то е 
инс це ни ра ње то на де мо крат ска рас пра ва за ид ни от изг лед на 
цен та рот на гра дот. Рас пра ви те тре ба да се во дат пред, а не 

Токму 

триумфалната 

порта е 

епитомизација 

на целиот 

проект! 



по тоа. Де нес се раз го ва ра за про ект 
од чи ја сли ка три че твр ти ни се ве ќе 
за пе ча те ни: за ра ди об је кти те што се 
ско ро из гра де ни, за ра ди об је кти те 
што се гра дат, за ра ди об је кти те кои 
се не по сред но пред из град ба, за ра-
ди спо ме ни ци те кои се из ли е ни, но 
че ка ат по го ден мо мент да би дат об-
на ро де ни, за ра ди спо ме ни ци те кои 
се ле ат, за ра ди спо ме ни ци те кои се 
под го тве ни за ле е ње, за ра ди цен-
трал ни от град ски пло штад низ кој ед вај мо же да се по ми не.

На чи нот на кој се во ди це ла та рас пра ва е во спро тив ност на 
она што е по треб но. Се кој из не сен став се по ли ти зи ра, а се-
кој актер во рас пра ва та се кон теј ни зи ра што не ми нов но до-
ве ду ва до ре ла ти ви зир ње на струч ни те ста во ви.

Не ги зна е ме или ба рем не ги ви дов ме ни ту авто ри те на овој 
план кои ќе ги образ ло жат и од бра нат ур ба ни стич ки те ас пе-
кти на пред ло же но то ре ше ние, а не мод ни те пре фе рен ции на 
вла ста во ар хи те кту ра та. Ви дов ме са мо скулп то ри кои збо ру-
ва ат за сопс тве ни те скулп ту ри и ар хи те кти кои збо ру ва ат за 
од дел ни об је кти или, по ре тко, ар хи те кти кои ја бра нат це ла та 
кон цеп ци ја, но при тоа, за да го со чу ва ат сопс тве ни от про фе-
си о на лен диг ни тет, не се сог ла су ва ат со де ло ви од пред ло гот, 
а осо бе но со три ум фал на та пор та. Па ток му три ум фал на та 
пор та е епи то ми за ци ја на це ли от про ект! Таа е вр вот на ле де-
ни от брег што го офор му ва ат си те дру ги об је кти. Таа е ви стин-
ски от одраз на ду хот на вре ме то, на мо ќта на ед на по ли тич-
ка стру кту ра го ро пад но да ја на мет не сопс тве на та ви зи ја за 
бе ле зи те на на ше то вре ме, кол ку го де тие да се про из вол ни, 
бес мис ле ни и смеш ни.

Во сво ја та бе ле жи та кни га „Ар хи те кту ра та, мо ќта и на ци о-
на ли от иден ти тет“ авто рот Lawrence J. Vale на ве ду ва три на-

Светските изложби 

познати под 

името Експо, во 

архитектонските 

кругови се познати 

како архитектонски 

зоолошки градини. Таа 

споредба во целост му 

одговара на нашиов 

проект.
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чи на на кои ар хи те кти те од го ва ра ат 
на пре диз ви кот на про е кти ра ње на 
др жав ни об је кти во кои ин хе рент-
но е оп фа тен ас пе ктот на по ли тич-
ко прет ста ву ва ње. Про е ктот за 2014 
вле гу ва во вто ри от мо жен при стап 
ко га ар хи те кти те „наг ла вач ки“, со 
упо тре ба на ико но граф ски па стиш, 
ги тре ти ра ат об је кти те ка ко ви зу е ли-

зи ран ми кро кос мос на на ци ја та на ко ја ѝ при па ѓа ат, нај че сто 
ко ри стеј ќи не ко ја од тра ди ци о нал ни те ико но гра фии. За жал, 
овој при стап пред сѐ е обе леж је на вре ми ња и про сто ри на 
кои не им при па ѓа ме или, ба рем дек ла ра тив но, не са ка ме да 
им при па ѓа ме.

А, не е де ка не мав ме при ме ри од кои мо жев ме да под на у чи-
ме. Оној што ја здог ле да ку по ла та на гер ман ски от Бун де стаг, 
си гур но не знае де ка не по сред но пред уни фи ка ци ја та СРГ 
из гра ди нов, со вре мен об јект на Бун де ста гот во Бон. Стак-
ле на та ку по ла на Бун де ста гот е исто ри ски вте ме ле на, а не е 
про из вол на и пре ди мен зи о ни ра на ка ко на ша та. Ко га во 1999 
го ди на Шкот ска го до би сво јот пар ла мент, из гра ди нов об јект 
што го про е кти ра еден ка та лон ски ар хи тект. Не ја пре-пи шу-
ваа сопс тве на та исто ри ја. Са каа да ис пи шат но ва стра ни ца.

За да се пре поз нае по лес но, про е ктот за 2014 мо же сло бод но 
да се пре и ме ну ва од Скоп је 2014 во ЕКС ПО 2014. Свет ски те 
из лож би поз на ти под име то Екс по, во ар хи те ктон ски те кру-
го ви се поз на ти ка ко ар хи те ктон ски зо о ло шки гра ди ни. Таа 
ком па ра ци ја во це лост му од го ва ра на на ши ов про ект: мно гу 
раз лич ни об је кти (ви до ви), из гра де ни (со бра ни) во ре ла тив-
но кра ток пер и од, по ста ве ни (при тес не ти) ед ни по крај дру ги, 
без сво јот ви стин ски кон текст, соз да ва ат ед на ар ти фи ци ел на 
со стој ба ко ја тре ба да го си му ли ра она што го не ма.

Некој иден аналитичар 

по сликата од 2014 ќе 

може да заклучи дека 

сме живееле во време 

загледано во минатото, 

со малку чувство за 

значењето на просторот, 

со уште помалку чувство 

за толеранција.



За жал, сли ка та од 2014 е ви стин ски одраз на вре ме то по ко ја 
не кои ид ни ге не ра ции ќе су дат за нас. Не сме ни свес ни кол ку 
ар хи те ктон ски те об је кти и слу чу ва ња мо жат јас но да го во рат 
за вре ме то и не го ва та по ли тич ка и оп штес тве на кли ма. Еден 
бу гар ски ана ли ти чар ко га ни по тре ти от обид не ус пе а ја да го 
сру шат мав зо ле јот на Г. Ди ми тров на пи ша де ка тој е ви стин-
ска сли ка на то гаш на Бу га ри ја - до по лу раз ру ше на и мал ку 
на ва ле на кон ле во. Са ми от на стан и слу чу ва ња та на 9/11 се 
уште ед на по твр да за тоа де ка ар хи те ктон ски те град би со др-
жат не ви ден по тен ци јал да изра зат раз лич на сим бо ли ка ко га 
сто јат, ко га се ру шат и ко га ги не ма. Не кој иден ана ли ти чар 
по сли ка та од 2014 ќе мо же да зак лу чи де ка сме жи ве е ле во 
вре ме заг ле да но во ми на то то, со мал ку чув ство за зна че ње то 
на про сто рот, со уште по мал ку чув ство за то ле ран ци ја и за 
мер ка та до ко ја на ши те за фа ти сме ат да го узур пи ра ат про-
сто рот на ид ни те ге не ра ции.

Ед на од по ви ка ни те упа ти али би по ка на да се да ва ат су ге стии 
и пред ло зи кои би мо же ле да се вгра дат во про е ктот 2014, 
ка ко да не ста ну ва збор за ве ќе „за тво рен“ про ект. Во исто 
вре ме е рас пи шан кон курс за кат на га ра жа во цен та рот ко-
ја, по крај пре циз но де фи ни ра ни те тех нич ки ре ше ни ја за ме-
ха нич ко гра жи ра ње на во зи ла та, тре ба да би де об ле че на во 
не кој од оми ле ни те нео-мод ни сти ло ви на вла ста. И иди се га 
пред ло жи по до бру ва ње... До бро е што не кој ја спом на 2018, 
од нос но вто ри от иден че ти ри го ди шен ман дат, ка ко по ме сту-
ва ње на вре мен ска та рам ка за ре а ли за ци ја на про е ктот. Та ка 
сѐ ќе оста не во ма ли от ринг, ина ку на ред е го ле ми от ринг.
„Ок но“, 19.03.10.

ВлаткоП.Коробарепрофесорна
скопскиотАрхитектонскифакултет
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По ве ле те во Ле го ленд! Зо што да се ма чи те и да па ту ва те во 
да леч ни те Ја по ни ја и САД? Зо што да тро ши те па ри за мно гу 
ави он ски кар ти или за ил јад ни ци ли три бен зин за да ги про-
ше та те Гер ма ни ја, Нор ве шка, Хо лан ди ја, Швед ска и Дан ска? 
Зо што да го „шпар та те“ кон ти нен тот це ло ле то, ко га за ед но 
поп лад не мо же да ка же те де ка сте ше тан чо век, кој ги ви дел 
си те епо хи и сти ло ви. И се то тоа за це на од са мо ед на влез-
ни ца за вас и за ва ше то се мејс тво. Име ли не што по до бро од 
ова?

Има, има. Би де те тр пе ли ви и за не ко ја го ди на ќе мо же да го 
до би е те исто то до жи ву ва ње - и тоа без влез ни ца. Во Дан ска 
мо же вте да го ви ди те ре зул та тот на 20 ми ли о ни ле го-коц ки, 
ов де во „Скоп је 2014“ ќе го ви ди те ре зул та тот на 200 ми ли о-
ни евра. Та му цел свет во ма ло, ов де це ла исто ри ја во ми ни ја-
ту ра. Та му за де ца, ов де за (или про тив) си те ге не ра ции. Та му 
за за ба ва, ов де за ма те ма ти ка.

Ле го ленд

5

Рад ми ла Ше ќе рин ска



За да би де ефе ктот по го лем, до де сти на ци ја та ќе тре ба да 
до па ту ва те со нај ска пи ави о кар ти до нај ло ши от европ ски 
ае ро дром. По тоа ќе ми не те со авто мо бил низ окол ни те оп-
шти ни, во кои не ма во до вод ни ка на ли за ци ја. Ако при сти га те 
но ќе, не оче ку вај те функ ци о нал но град ско освет ле ние ни ту 
мо дер ни со о бра ќај ни ци. Тоа го има во се кој град, па не ни 
бе ше пре диз вик да го на пра ви ме. Ќе ви ди те и трош ни ку ќи 
со чеш ми во двор, а ако е вр неж ли во, авто мо би лот ќе тре ба 
да ви ги „преп ли ва“ поп ла ви те од што ту ку ре но ви ра на та ат-
мо сфер ска ка на ли за ци ја. Град ски от пре воз ко ри сте те го на 
сопс твен ри зик, а ако сте со авто мо бил, веж бај те ре ли-во зе-
ње за да се спра ви те со кра те ри те по ули ци те, ме те жот и со 
нер во за та на ко ле ги те.

Се то тоа ќе го за бо ра ви те за еден миг, ко га ќе стиг не те пред 
глав на та атрак ци ја - ма ке дон ски от Ле го ленд! На ле ва

стра на Со бра ние со моќ ни ку по ли, на дес на парк со без жи-
чен ин тер нет. На ле во ба рок, на дес но ан ти ка. На ле во ста туи, 
на дес но уште ста туи. Па ќе по ми не те низ три ум фал на та ка пи-
ја, а по тоа низ ту не лот при мам ли ви ми риз би од „Кај чич ко 
Сто ил ко“. Пред ја де ње - се знае ка ков е ре дот. За тоа, вед наш 
до цр ква та, ко ја ќе до ми ни ра ме ѓу две те со ка чи ња што ќе 
ја дво јат од Фу фо и од На ма (по ра неш на Сто ков на, се гаш на 
Си ти га ле ри, а то гаш ЈВЦ Бил борд га ле ри). Ко га ќе из ле зе те 
пред цр ква та ви ди кот не се опи шу ва: не ма стил и не ма епо ха 
што не ма да би дат прет ста ве ни. Со еден мал круг ќе ги по ми-
не те си те исто ри ски и стил ски кур се ви. Ста ту и те ќе би дат по 
пра вич на ет нич ка за ста пе ност, а во соч ни те фи гу ри по пар ти-
ски зас лу ги и сог лас но пос лед на та, „офи ци јал на“ вер зи ја на 
исто ри ја та. Ако го по диг не те пог ле дот, Але ксан дар ќе ве спре-
чи во на ме ра та да го ви ди те ча сов ни кот на Ста ра та же лез нич-
ка. Тој мо же би ќе би де „ре стар ти ран“ и ќе „пее на род но“, но 
не ма да ви по мог не око лу ди ле ма та да ли е 49-та, 84-та или 
2014 г.?

Оваа мож на ид на рек ла ма за „Ма ке до ни ја веч на“, се раз би-
ра, е ше га на сво ја сме тка. Ки се ло се сме шкам за тоа што ра-
бо ти те се мно гу се ри оз ни и, за жал, ве ќе за бе га ни до точ ка од 
ко ја не ма вра ќа ње. Еве ба рем три при чи ни за тоа.

Пр во, „Скоп је 2014“ ќе оста не са мо пре диз бо рен спот на вла-
ста. Ка ко и ве ту ва ња та за по до бра еко но ми ја, но ви ра бот ни 
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ме ста, бесп лат но здрав-
ство... ќе оста не са мо на хар ти ја и на ви де ок ли по ви те. Да ли 
не што ќе се слу чи до 2014? Да. Не кол ку ра бо ти: ќе се „ис пе-
рат“ ми ли о ни евра за ста туи во кои вој во ди те ја ва ат на ко њи 
по ма ли од нив са ми те, ќе се из гра ди „по стар и по у бав“ стар 
те а тар со сом ни тел на аку сти ка, ќе се по де лат уло ги те на „жр-
тви“ и „убиј ци“ на сто ти на фи гу ри; ќе се иско па ат дуп ки те на 
де се ти на ме ста и го ди ни со ред цен та рот на Скоп је ќе ли чи на 
гра ди ли ште. И тоа гра ди ли ште со огра ди, ама без ра бот ни ци. 
Ка ко сто ти на та ка мел-те мел ни ци што ги нас ле див ме од ми на-
ти те кам па њи. Фа са ди те ќе се пре мач ку ва ат (ка ко и на ши те 
очи), ама не ма ни да на ли ку ва ат на оние од фил мот, би деј ќи 
тоа не се ре но ви ра ни фа са ди, тоа се со се ма но ви згра ди и 
об ли ци. И уште не што ќе се слу чи до 2014 - огром ни су ми ќе 
ис чез нат и не ма да им се нај де ни траг ни глас.

Вто ро, ова не е ур ба ни стич ки, ни ту умет нич ки про ект. Ова е 
про ект инс пи ри ран иск лу чи во од по ли ти ка та и од биз нис-ин-
те ре си те. Ка ко фо ни ја та од сти ло ви е са мо ре зул тат на тр ка та 
по па ри во гла ви те на неј зи ни те кре а то ри: бр зо-бр зо им тре-
бал филм кој ќе оправ да мно гу ми ли о ни, па зо што да раз мис-
лу ва ат за свои кре а ции ко га мо же да го при ме нат спа со нос-
ни от ре цепт „copy paste“. Мал ку ан ти ка, мал ку Рим, де та ли 
од Па риз, зрн це шмек од Ви е на и ете ти го то ва тез га. За тоа, 
таж но изг ле да ат прес-кон фе рен ци и те на ан га жи ра ни те из ме-
ќа ри што тре ба да ги за ра бо тат сво и те хо но ра ри. Ка жа но им 
е де ка се пла те ни, не за да кре и ра ат, не за да тво рат, ту ку да 
бра нат или да плу ка ат, по по тре ба и по на ред ба. За тоа, и нам, 
на гле да чи те, ни е нез год но ко га (од не мај ка де) ќе мо ра да 
се „ва дат“ на Ме рил Стрип, ко га „умет ни кот“ се обра ќа со 
„срц ка“ или ко га ќе доз на е ме де ка ба ро кот по тек ну ва од Ма-
ке до ни ја. Нез год но ни ста ну ва (а бо га ми ме не и страв ми ста-
ну ва) ко га ќе го чу е ме пси хо ло гот (кој ве лат ДПМНЕ го спре ма 
за ми ни стер) кој ве ли де ка со но ви от Цен тар вла ста са ка да 
из гра ди „чи ста на ци ја“!!! И ка ко та кво, тој тоа го под др жу ва! 
За тоа асо ци ја ци и те со Шпер, со „нај ви со ки те јар бо ли“, со 

И уште нешто ќе се случи до 2014 - 

огромни суми ќе исчезнат и нема 

да им се најде ни траг ни глас.



35Рад ми ла Ше ќе рин ска Ле го ленд

„нај го ле ми те зна ми-
ња“, со во инс тве на та 
ре то ри ка и кам пањ ски те ка у зи се тол ку жи ви. Ду ри и ан га жи-
ра ни те „екс пер ти“ ги пре поз на ва ат и ин стин ктив но ги из да-
ва ат сво и те на ло го да ва чи. Но, нај нез год но ми ста ну ва ко га и 
ре сор ни от ми ни стер и неј зи ни те „бра ни те ли на ли кот и де ло-
то“ мо ра да би дат не вос пи та ни и не кул тур ни за да ги оправ-
да ат си не ку ри те од бу џе тот за кул ту ра. Па, мо ра да из ме ша ат 
и по ли ти ка и ко му ни зам и не при ја тел ски стру кту ри и те о рии 
на за го вор... сѐ са мо да се со крие го ло ти ја та на сопс тве ни от 
ин те рес и це на (ма ла или го ле ма, се ед но).

И тре то, це ли от про ект е са мо „дим на за ве са“ и зам ка на вла-
ста, во ко ја и јас де не ска со овој текст вле гу вам, иа ко при чи-
ста свест и под пол на од го вор ност. Име но, вла ста сфа ти де ка 
ве ќе не мо же со те ма та „име“ да ги со крие по ли тич ки те по-
ра зи и кра хот на сво ја та еко ном ска по ли ти ка. Се оби де со ет-
нич ки пра ша ња да ги „над ви ка“ кри ти ки те за ко руп ци ја, кри-
ми нал и не по ти зам. Ко га и стран ски те ме ди у ми из ле гоа со 
до ка зи за ко руп ци ја на вр вот на вла ста - то гаш Гру ев ски (или 
Про то ѓер, се ед но) из ле гоа со но ва та бај ка на ре че на „Скоп је 
2014“. Со еден ви де ок лип да ги по тис нат ви де о сто ри и те за 
глад ни се мејс тва, из ла жа ни па зар џии, за бо ра ве ни свед мил-
ков ци, спе кта ку лар ни краж би и на ба вки што „вр ват“.

„Скоп је 2014“ е са мо фр ле на ко ска за за ба ву ва ње на пуб ли-
ка та, ко ја тре ба да „вле та“ во над да ва ње - да ли 5 или 15 ла ва, 
да ли со или без по ста мен ти, да ли Фи лип или Але ксан дар, да-
ли са мо ед на или „три ум фал ни пор ти во се кој град“?

Скоп је во 2014 не ма да би де Ле го ленд, ама се пла шам де ка 
ќе ни за ли чи на Не вер ленд. Со таа раз ли ка што на ши от Пе тар 
Пан во оп што не ма на и вен мо тив.

„Днев ник“, 12.02.10.

РадмилаШеќеринскаеполитичарка,
некогашнапретседателканаСДСМ

Мора да измешаат и политика и 

комунизам и непријателски структури и 

теории на заговор... сЕ само да се сокрие 

голотијата на сопствениот интерес и 

цена (мала или голема, сеедно).
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Да го скр ши ме 
сопс тве но то 
ог ле да ло

6

Са ња Ра ѓе но виќ-Јо ва но виќ

Не из беж на по ја ва на на ше то вре ме се ка ко де ка е ки чот, во 
доц ни от ка пи та ли зам и тран зи ци ја та не за мен ли ва, па та ка 
оп штес тво то на конз су ме риз мот ед но став но се да ви во кич. 
Во та ква та ре ал ност, ар хи те кту ра та, ед на од уба ви ци те на 
умет но ста, и неј зи на та исто ри ја не се иск лу чок.

До кол ку са ка ме да се освр не ме на не кои си но ни ми за кич 
низ исто ри ја та, тоа се ка ко е еден од прав ци те во умет но ста, 
фи ло зо фи ја та, ар хи те кту ра та - ек ле кти ци зам. Тој на ста нал со 
со би ра ње раз лич ни вли ја ни ја и не си сте ма тич но ап ли ци ра-
ње на не со од вет ни ком би на ции.



Ви то рио Гре го ти, ар хи тект и поз-
нат те о ре ти чар, дал од лич на 
де фи ни ци ја за ус ло ви те во кои 
ки чот мо же да жи вее. „На ки чот 
му е по треб на по себ на до маш-
на при ват на ди мен зи ја, во ко ја 
пред ме ти те, са ми по се бе, не ма-
ат спе ци фич ни обе леж ја, жи ве ат во ат мо сфе ра на про сеч ни 
и хи ро ви ти ком би на ции“. На тој на чин на ста ну ва ат но ви сим-
бо ли и вред но сти, спро тив ни на ста ро то сфа ќа ње за ужи ва-
ње то во умет но ста, од кои израс ну ва кич-чо век.

Скоп је во мо мен тов се гра ди и тоа е ед на де ли кат на, уба ва и 
пре диз ви ку вач ка за да ча, ба ра ње и вос по ста ву ва ње при фат-
ли ва рам но те жа ме ѓу вред ни те тра ди ци о нал ни тра ги и со вре-
ме ни те, нуж ни и хра бри ви зии. Но, за да ча та е по греш но за-
да де на и не ус пеш но се спро ве ду ва. Гра дот тр пи не кон тро ли-
ра ни за тру пу ва ња со агре си вен, без и зра зен, те шко вклоп лив 
кич. Оби дот по се ко ја це на за са мо на ре че на гран ди оз ност и 
мо ну мен тал ност на ар хи те кту ра та, а и скулп ту ра та, не е одраз 
на естет ско-фи ло зоф ска сту ди ја. Ту ка има втка е но днев на по-
ли ти ка за ло кал на упо тре ба, не из жи ве а ни и зло у по тре бе ни 
на ци о нал ни на мет ну ва ња од раз лич ни по ри ви, при сво ју-
ва ње на ту ѓи вред но сти. Ста ну ва ме па лан ка ка де што се кој 
мо же да го до ка же сво е то ло шо вос пи ту ва ње, љу бо вта кон 
ки чот, ни ска та страст, на сил ниш тво то, не ма ње то чув ство за 
за ед ниш тво, ја вен ин те рес, об вр ски и пра ва кои од тоа про-
из ле гу ва ат и без кои гра дот го не ма.

Но во ком по ни ра на та по е ти ка на про сто рот е спре га на по-
ли тич ки моќ ни ци, гра деж но ло би, са мо на ре че ни чу ва ри на 
иден ти те тот, исто ри ча ри што сме та ат де ка све тот поч нал да 
се вр ти по ра ди нас, ин ве сти то ри со па ри од сом ни тел но по-
тек ло. Кич има прем но гу, а за тоа, пред сѐ, тре ба да му се 
заб ла го да ри на не о бра зо ва ни е то. Во гра деж ниш тво најм но-
гу вло жу ва ат оние што има ат па ри или оние што рас по ла га ат 

Стануваме паланка каде што 

секој може да го докаже 

своето лошо воспитување, 

љубовта кон кичот, ниската 

страст, насилништвото, 

немањето чувство за 

заедништво, јавен интерес, 

обврски и права кои од тоа 

произлегуваат и без кои 

градот го нема.
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со на род ни па ри, а се знае де нес 
кој го има тоа, па нуж но сле ду ва 

сом ни те лен ква ли тет. Се на мет ну ва горч лив вкус де ка не кој 
са ка да нѐ до ве де во си ту а ци ја да си по мис ли ме де ка она што 
се соз да ва е тол ку зна чај но, де ка при сус тву ва ме на зна ча ен 
мо мент во соз да ва ње то на исто ри ја та на умет но ста. Што би 
ре кол Ду шко Ра до виќ: „Кој имал сре ќа утро во да се раз бу ди 
во Скоп је мо же да сме та де ка за де нес до вол но по стиг нал во 
жи во тот. Се кое ин си сти ра ње на уште не што би би ло не скром-
но...“

Умет но ста отсе ко гаш не гу ва ла уба ви на и бла го род ност, а ка-
ква е де нес уба ви на та на но во ком по ни ра ни те об је кти, на 
ло ши те ви зу а ли за ции, на нај по пу лар ни те ек ле ктич ки мо ти-
ви - скулп ту ри што се ло ши реп ли ки на раз ни епо хи, ла во ви 
ка ко од ки не ски су пер мар ке ти, ко њи што ли чат на ма га ри ња, 
ар хи те ктон ски кон кур си со не зре ли под го то вки и пре по ра ки 
за ек ле ктич но ар хи те ктон ско об ли ку ва ње, со сом ни тел ни 
ре зул та ти, со до бит ни ци на кон кур си на об је кти ре ше ни со 
сли кич ки на 3Д-ани ма ции, без да се од го во ри на функ ци ја та, 
за по тоа не кои дру ги ар хи те кти да ги до ра бо ту ва ат про е кти-
те, за на крај об је ктот да не е оној што бил прет ста вен и из-
бран, со ко ми сии со ста ве ни од не а фир ми ра ни прет став ни ци 
на стру ка та... Ар хи те кту ра та се нај де во вир на про вин ци ска 
им пе ри јал на оп се си ја. Стру ка та, за жал, опас но спие ба рај ќи 
оправ ду ва ње во оп шта та ле тар ги ја на по ни же ни от.

Сѐ до де ка се по ја ву ва ат ар хи те кти што си ги ре а ли зи ра ат сво-
и те ни ски стра сти и лич ни ин те ре си или ар хи те кти са мо со 
сим бо лич на уло га и сѐ до де ка не се по ја ви град ски ар хи тект, 
афир ми ран, ре но ми ран, обра зо ван и ве ќе ре а ли зи ран, ка-
ко ва жен по ли тич ки и фи нан си ски со вет ник, не ма да мо же 
да ужи ва ме во бла го де тот на пра вил но офор мен и де фи ни-
ран град ски лик. Збо рот ар хи тект на свет ски те ја зи ци има са-
мо ед но, уни вер зал но, раз бир ли во и се ри оз но зна че ње на 
ши ро ка и сло бод на фи ло зоф ско-естет ска по ра ка. Ар хи тект 

Архитектурата се најде во вир 

на провинциска империјална 

опсесија.



Кај нас постои социјализација 

на сите можни загуби, а 

приватизација на сите видови 

профити. Ќе дојде ли момент кога 

изгубениот лик на градот ќе биде 

проблем на идните генерации?
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е оној што во фор ми ра-
ње то на град ски от лик е 
ге не рал, а си те дру ги се 
вој ни ци.

Пе ча тот на ар хи те кту ра та е нај вид лив, а неј зи ни те сим бо ли 
се остав ни на за пре поз на ва ње и неј зи на ид на ар хе о ло ги ја. 
Лич ни те ин те ре си, не за држ ли ва та по тре ба да се оста ви пе чат 
по се ко ја це на, да се на мет не и да се соз да де иден ти тет, да се 
на мет не при ми ти вен кри те ри ум, вне су ва ха ос што се расп ли-
ну ва, оста ну ва и по не го не ма вра ќа ње на зад. Ар хи те кту ра та 
е пр ва на удар и е ог ле да ло на моќ ни ци те и на оп штес тве-
ни от мо мент, на нив но то чув ство за есте ти ка и на ни во то на 
обра зо ва ние. Да ли по тоа ќе тре ба да ури ва ме? Зо што би го 
кр ше ле сопс тве но то ог ле да ло? Кај нас по стои со ци ја ли за ци ја 
на си те мож ни за гу би, а при ва ти за ци ја на си те ви до ви про-
фи ти. Ќе дој де ли мо мент ко га из гу бе ни от лик на гра дот ќе 
би де проб лем на ид ни те ге не ра ции?

Ве ро јат но не ма по го лем страв од оној ко га чо век ќе по чув-
ству ва де ка ќе би де за бо ра вен. Тој страв од за бо рав на те рал 
мно гу моќ ни лу ѓе во све тот да ан га жи ра ат го ле ми умет ни ци, 
па та ка Ме ди чи и мно гу па пи ги нај му ва ле Ми ке лан џе ло, Ле-
о нар до да Вин чи и дру ги за да оста нат за пи ша ни во нив ни-
те де ла и та ка да го преп ло ват мо ре то на за бо ра вот. Но, тие 
моќ ни ци зна е ле да ја пре поз на ат ви стин ска та умет ност. На-
ши те моќ ни ци са ка ат да би дат Ми ке лан џе ло и Ле о нар до, а 
на комп ле кси ра ни те ар хи те кти (шу то ви на сел ски от двор) им 
ја пре пу шта ат уло га та на па пи те-из вр ши те ли. Ки чот пло ви по 
мо ре то на лаж ни от иден ти тет, а со вре ме но ста и све тот ни се 
сме ат и не жа лат.

„Утрин ски вес ник“, 10.02.10.

СањаРаѓеновиќ-Јовановиќеархитекти
работивоархитектонското„СтудиоР“.
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Не рон имал страс на жел ба да го за па ли Рим. Цел та му би ла 
да го из го ри гра дот на свет ска та ци ви ли за ци ја за да из гра ди 
нов спо ред не го ви от ум, за да оста ви свој бе лег во исто ри ја та 
на Веч ни от град. Тоа изг ле да е па то ло шки проб лем кај мно-
гу број ни ква зи во да чи, што впро чем про из ле гу ва од нив на та 
по тре ба за ле ку ва ње лич ни фру стра ции, а тие се по твр да де-
ка свет лос ни го ди ни се да ле ку од по и мот - во дач.

Пре ми е рот ни ка ко да от ста пи од из град ба та на ан ти ка та и 
сред но ве ко ви е то на пло шта дот. Не се знае да ли тој со тоа 
ле ку ва не што или, пак, са ка да во ве де ро бов ла да телс тво во 
др жа ва та, за ед но со фе у да лиз мот кој ве ќе со го ди ни функ-
ци о ни ра во Кра то во. Или, пак, ед но став но са ка из град ба на 
сопс тве на фа ра он ска пи ра ми да, а ро бо ви за тоа има до вол-
но. Фа ра он без пи ра ми да не би ва. Поз на то е де ка за из град-
ба та на пи ра ми ди те стра да ле мно гу ро бо ви, а ние има ме два 

Не ро ни зам

7

Мер сел Би ља ли



ми ли о на ро бо ви. Тие мо ра сѐ да пра ват за до бро то на сво јот 
„бог“. Не е до бро Ту тан ка мон да има пи ра ми да, а Ни ко ла не. 
И та ка, што и да пра ви во др жа ва та, за вр шу ва пи ра ми дал но - 
пи ра ми да лен бу џет; пи ра ми дал но за дол жу ва ње; пи ра ми дал-
ни про е кти; пи ра ми дал на тр гов ска раз ме на; пи ра ми дал но 
зем јо делс тво; пи ра ми дал но мле карс тво; пи ра ми дал на ад ми-
ни стра ци ја; пи ра ми дал но ви со ко обра зо ва ние; пи ра ми да-
лен пло штад. Па чо ве кот зас лу жил ед на пи ра ми да.

Но, ше га та на стра на. Гру ев ски со го ди ни кор ми ло то на др жа-
ва та го ори ен ти ра кон опас на сан та мраз, во ден од заб лу да та 
де ка бро дот е по тврд од мра зот, ка ко што е гла ва та по твр да 
од ѕи дот. Не го во то вла де е ње се зас но ва врз бе скру пу лоз ност 
во уни шту ва ње то на тоа што е ра ци о нал но кај лу ѓе то, на ци и те 
и кул ту ри те. Тој сѐ пра ви за лу ѓе то да не изг ле да ат нор мал ни. 
Цр но то да им се при чи ну ва бе ло, ма ло то - го ле мо, ло шо то - 
до бро, не мо рал но то - мо рал но. Ло ги ка та е ве ро јат но во по-
тре ба та за за маг лу ва ње на оп шти от ум по ра ди ка та стро фал но 
ло ши те ре зул та ти во си те до ме ни, или пак се то ова има за цел 
да го скрие кри ми на лот.

Ова не ви де на ге бел сов ска ма ни пу ла ци ја се пра ви во сво е-
вид но По тем ки но во се ло без ку чи ња. Опо зи ци ја та е то тал но 
ане мич на, а пар ти и те на Ал бан ци те се жи ва ка та стро фа. Не 
сме та ле за це лис ход но да ор га ни зи ра ат ни оби чен де мо-
крат ски про тест, ба рем про тив по дел ба та, раз го ру ва ње то 
на омра за та и ди скри ми на ци ја та во др жа ва та. Вла ста це ло 
вре ме лу ѓе то ги хра ни со рек ла ми и комп ју тер ски ани ма ции, 
а ни ка ко не кој да ста ви бра на на та кви от вла дин са ди зам. 
Ни кој да не се спро тив ста ви на те шка та на вре да на обич ни-
те гра ѓа ни, тре ти рај ќи ја нив на та ин те ли ген ци ја та рам но на 
онаа кај ко ко шка та. Функ ци о ни ра са мо власт ко ја е рам на 
на под виж на не сре ќа. Таа нѐ по ду чу ва да се нас мев не ме и 
ко га ни се пла че; ни ка жу ва да би де ме сил ни ко га сто ма кот 
ни е пра зен; ни по ка жу ва на пред, а нѐ во зи на зад; ни ка жу-
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ва де ка сме на не бо то до де ка то не ме; нѐ 
по ду чу ва да би де ме со вес ни ко га ни го 
га зи до сто инс тво то; да учи ме ко га зна е-
ње то е ну ла; да ве ру ва ме во се бе ко га 
си те нѐ ла жат; нѐ убе ду ва де ка мр тви те 
спо ме ни ци се по важ ни од жи ви те лу ѓе; 
ни ка жу ва да трг не ме кон ид ни на та со 
во зот на ми на то то...

На оси ро ма ше ни те лу ѓе им се сер ви ра 
ми то ло ги ја та за да им се уб ла жи гла дот. Тоа е мож но единс-
тве но ако ви ус пее ла ги те да ги воз диг не те на ни во на јав но 
оп што до бро. Тоа го пра ват лу ѓе со праз ни гла ви и со пол ни 
сто ма ци. На кол ку ро ди те ли им е ви шок жи во тот оти не мо жат 
да обез бе дат па ри за да ги спа сат сво и те де ца. Са мо со па ри-
те за спо ме ни ци би спа си ле сто ти ци дет ски жи во ти. Тие што 
имаа ми крон вер ба во Бо га тоа мно гу до бро го зна ат. Има 
ли не што Бож јо кај вла ста, кај ре ли ги и те, кај ква зи на уч ни-
ци те, кај ква зи гра ѓан ски от се ктор. Освен ако па ра та не им е 
за ме на за Се виш ни от. Со па ри те пред ви де ни за ар хи те ктон-
ски кич би се кре ди ти ра ле мно го ком па нии и би се вра бо-
ти ле ил јад ни ци лу ѓе. Би се спа си ле ил јад ни ци се мејс тва од 
пе кол ни те тра у ми пре диз ви ка ни од го ла та си ро ма шти ја. А 
па ри те, пак, би се вра ќа ле. За мис ле те го до ма ќи нот на кој му 
гла ду ва ат чле но ви те на се мејс тво то, а тој по зај му ва па ри за 
да ку пи ска по цен ча сов ник за да се по фа ли. Тоа е ло ги ка та на 
на ше то вла де е ње.

Лу ѓе то ба ра ат кон крет ни де ла, а не тен зии, по дел би, за ка ни и 
омра за, со цел за да се ма ски ра бе скру пу лоз но то вла де е ње 
и сом ни тел но то тро ше ње на на род ни те па ри. По дел би во се-
кој до мен. Ду ри и зем јо дел ци те, на ме сто да ја ко па ат ни ва та, 
си ги ко па ат очи те. От ту ка, не ло гич но е да се ба ра ре ше ние 
од тој што ги пре диз ви ку ва проб ле ми те. За жал, пре ми е рот 
са ми от е дел од проб ле мот, а не дел од ре ше ни е то. Тој це ло 
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вре ме се слу жи со са та ни за ци ја - иде о ло ги ја што се ко гаш но-
си до ѓа во лот. Поз на то е де ка тој што ќе фа ти оро со ѓа во лот, 
пос лед но мо же да му би де. Но, лу ѓе то од вла ста жи ве ат над-
вор од ре ал но ста. Тие се оп кру же ни со ку ка ви ци, лаж гов ци и 
ла скав ци кои им да ва ат мно гу по у ба ва прет ста ва откол ку што 
е ви сти на та. Тој ни ка ко да сфа ти де ка не се во ди др жа ва со 
ло ги ка та на мар ке тин шки аген ции на кои единс тве на та цел 
им е про фи тот. За па ри тие ве ка чу ва ат ви со ко на не бо и не 
им е гри жа што ќе се слу чи ко га ќе ве пу штат от та му. Зна чи, 
др жа ва се во ди со ло ги ка та на та кви те стран ски аген ции кои 
го про у чи ле на ши от мен та лен код тре ти рај ќи нѐ ка ко да сме 
жи вот ни. За ра бо ту ва ат куп па ри од на ша та на ив ност, при ми-
ти ви зам и иди о ти зам, свес ни де ка сме та лен ти ра ни до го тре-
ти ра ме штет но то, а да го иг но ро ра ме ко рис но то. Са мо нам 
мо же да ни се слу чи, ед на обич на та комп ју тер ска ани ма ци ја, 
клеп то ма ни да ни ја про да дат ка ко кон крет но ос тва ру ва ње!

Опас но е да се игра на 
кар та та на по пу лиз мот. 
Тој е ка ко опа сен гла-
ден џин - кол ку по ве ќе 
го хра ни те, тол ку е тој сѐ 
пог ла ден, за на кра јот да 
го изе де и сво јот газ да. 
Ко га по пу лиз мот до вол-
но ќе за јак не, мно гу е 
те шко да се из нај де си ла 
што ќе го од вра ти од по-
тра га та по но ви и све жи 
из во ри за се е ње и ре ге-
не ри ра ње омра за, не до вер ба, по дел би и конф ли кти. По пу-
лиз мот е пер ма нент но во по тра га по се воз мож ни де фе кти, 
ко ри стеј ќи иди о ти зи ра ни фор ми на по ли ти кант ство во име 
на ви со ки иде а ли и јав на хи ги е на. На вла ста што се на фа-
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ќа на по пу лиз мот не ѝ тре ба ат про тив ни ци. Таа си е до вол но 
про тив ник са ма на се бе. Но це хот го пла ќа ат си те.

Ко га сме кај град би те, не е ло шо да раз мис ли ме за гра де-
ње наш автох тон Ѕид на пла чот. За се кој слу чај, мо же да има 
го ле мо исто ри ски зна че ње. Мо же да им слу жи на ид ни те по-
ко ле ни ја за пла че ње над ко ле ктив на та не сре ќа на нив ни те 
пред ци во ед но не среќ но вре ме на вла де е ње на фа ра о ни, 
кои соз да доа ро бо ви што тал ка ле по заб лу ди те 40 го ди ни.

„Днев ник“, 13.02.10.

МерселБиљалиепредавачнаФОН
универзитетотиредовенколумнистна

„Дневник“



Ре ши ле не кол ку на ши гра до на чал ни ци да про ше та ат до 
Истан бул. По ве че ра та, отка ко уба во се нај а ле и на пи ле, 
еден од нив пред ло жил со ли дар но да ја по де лат сме тка та. 
Но, единс тве на та гра до на чал нич ка се по бу ни ла: „Не е фер, 
јас сум на ди е та, по стам и на ра чав са мо са ла та и ли мо на-
да, а не кои на ра чу ваа ви ски, пе че ња и раз ни дру ги ‘со ле нѝ 
спе ци ја ли те ти“. На ши те ма жи шта са ка ле да се по ка жат ка ко 
ви стин ски џентл ме ни, па по ба ра ле за себ на сме тка. Му об-
јас ну ва ле на кел не рот на анг ли ски, фран цу ски, ита ли јан ски, 
гер ман ски, бу гар ски, на ал бан ски (ем би ле уче ни ем ше та ни 
лу ѓе), ама кел не рот ни ка ко да ги раз бе ре. Нај пос ле, отка ко 
поч на ле со ге сти ку ла ции и му на цр та ле на сал фе тка, на кел-
не рот му свет на ло: „Аа аа... ба шка есап!“ И, та ка си до би ле 
ба шка есап.

Ан ти ко ма ни ја 
на па лан ка та
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На оваа анег до та ми тек на 
пред не кој ден, чи тај ќи ги 
по ле ми ки те око лу „про-
е ктот“ на ре чен „Скоп је 

2014“. Ќе се се ти ли не кој наш гра до на чал ник (оти гра до-
на чал нич ки ве ќе не ма ме) или не кој „на ро ден“ пра те ник да 
по ба ра „ба шка есап“ за си те бу џет ски ста вки и за ос нов ни те 
еле мен ти на „про е ктот“ „Оп шти на Цен тар 2014“? Кој е но си-
тел на „про е ктот“, а кои се парт не ри те? Ко ја е цел та на „про-
е ктот“, а ко ја е цел на та гру па? Кои се из ве ду ва чи те и кол ку 
ќе чи ни из вед ба та на се кој еле мент од „про е ктот“? Мо же ли 
без де таљ ни од го во ри на овие пра ша ња да збо ру ва ме за не-
ка ков „про ект Скоп је 2014“? Или до пр ва тре ба да ги учи ме 
на ши ве „пре род бе ни ци“ што зна чи збо рот „про ект“?

Ка ко гра ѓа ни, има ме пра во да ги мо ни то ри ра ме си те про е кти 
на вла ста. Има ме пра во на де таљ на сме тка за се кој пред ви-
ден и по тро шен бу џет ски де нар. Има ме пра во на ба шка есап, 
за тоа што во па ла неч ка та ка фе а на „Скоп је 2014“ изг ле да ве-
ќе не се знае ни кој пие ни кој пла ќа. „Ви зи о не ри те“ ис по ме-
ша ле и ба би и жа би, и др жав ни и при ват ни об је кти, и спо ме-
ни ци и ста туи, и цр кви и хо те ли, и во до ско ци и „гом но ско ци“. 
Има ме пра во да зна е ме кол ку ќе чи ни се ко ја вир ту ел на ин-
ста ла ци ја од 3Д-ани ма ци ја та - вклу чи тел но и тоа кол ку чи ни 
ани ма ци ја та, за ед но со неј зи но то еми ту ва ње во удар ни те 
тер ми ни. Исто ка ко што зна е ме кол ку ќе чи ни жи чар ни ца та 
до кр стот на Вод но, са ка ме да зна е ме кол ку ќе чи ни и се ко ја 
згра да, се кој спо ме ник, се кој кон курс, се кој зе мен автор ски 
хо но рар. На при мер, во кол ку ко ми сии за спо ме ни ци учес-
тву ва Па ско Куз ман и да ли е ви сти на, ка ко што об ја ви ја не-
кои ме ди у ми, де ка сто ти ци ил ја ди евра се по де ле ни са мо за 
хо но ра ри на чле но ви те на ко ми си и те? Без ба шка есап, без 
де та лен бу џет, од го во рот де ка „Скоп је 2014“ ќе чи ни „око-
лу 0,5 до 1 от сто од бу џе тот, во за вис ност од бу џет ска та го-
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ди на, зак луч но со 2014 го ди на“ е 
бе скру пу лоз но ма ни пу ли ра ње на 
јав но ста.

Се сог ла су вам со Ели за бе та Ше ле ва де ка се га Скоп је ли чи на 
па лан ка - на „чар дак ни на не бо ни на зем ја, ни се ло ни град“ 
(што би ре кол Кон стан ти но виќ). Не ли чи на Кри ва Па лан ка, 
ту ку на пра ва па лан ка. Но, да ли „про е ктот Скоп је 2014“ ќе го 
„пре ро ди“ на ши от гла вен град од бал кан ска па лан ка во со-
вре ме на европ ска ме тро по ла? Или, по ско ро, са ма та 3Д-ви-
зу е ли за ци ја е израз ток му на не кро фил ски от па ла неч ки дух 
на ед но „пле ме во аго ни ја“, ма ѓеп са но од ви зи и те на „па сти-
рот“. Не е ли „Скоп је 2014“ одраз на на ша та са мо за тво ре-
ност, на стра вот од со о чу ва ње со дру ги от, на ска ме не та та на-
ци о нал на кул ту ра, на на ши те но ви др жа во твор ни ми то ви, на 
пле мен ски от ко ле кти ви стич ки мен та ли тет кој, спо ред авто-
рот на „Фи ло зо фи ја та на па лан ка та“, е хро нич но „за ра зен“ 
од (ква зи)исто ри зи ра ње? На ку со, т.н. „про ект Скоп је 2014“ 
не ма да го пре о бра зи на ши от гла вен град во ид на европ ска 
ме тро по ла, ту ку во ан ти ко ман ска па ла неч ка не кро по ла.

Мо же те ли да си за мис ли те европ ска ме тро по ла без ме тро, 
трам вај или ба рем тро леј бус? Со фи ја и Бу ку решт си има-
ат ме тро, Бел град гра ди лес но ме тро, Са ра е во и За греб си 
има ат трам вај, а Скоп је оста ну ва во друш тво со Под го ри ца, 
Ти ра на и со При шти на - единс тве ни европ ски глав ни гра до-
ви што не ма ат трам вај! До де ка бал кан ски те гра до ви гра дат 
су пер бр зи пру ги кон ЕУ-ме тро по ли те, „Ма ке дон ска же лез ни-
ца“ рѓо су ва. Еве, ќе по ми нат че ти ри го ди ни, а мо дер ни от воз 
од веб-стра ни ца та на ВМРО-ДПМНЕ ни ка ко да при стиг не на 
за бо ра ве на та скоп ска же лез нич ка ста ни ца, про е кти ра на од 
слав ни от Кен зо Тан ге. Ако са ка ше вла ста Скоп је на ви сти на да 
за ли чи на европ ска ме тро по ла, то гаш во ви зи ја та за Скоп је 
ќе пред ви де ше не са мо трам вај ска ли ни ја, ту ку и су пер бр зи 
во зо ви.

Трамвајот ќе остане пуста 

желба за граѓаните што 

Скопје го гледаат како 

европска метропола.
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Но, што ќе ѝ се на ед на бал кан ска тес но гра да па лан ка мо-
дер на же лез ни ца и трам вај? Трам ва јот ќе оста не пу ста жел ба 
за гра ѓа ни те што Скоп је го гле да ат ка ко европ ска ме тро по ла. 
На ме сто за трам вај и за мо дер на же лез ни ца, па ри те се изар-
чи ја на ме га ло ман ски спо ме ни ци, за не кро фил ски му зеи, за 
во соч ни фи гу ри, за ар хе о ло шки иско пу ва ња, за бил да ње на 
пар ти ски от реј тинг пре ку про па ганд ни кам па њи со кои се ко-
рум пи ра ат ме ди ум ски тај ку ни и екс пер ти по „на ра ча но но ви-
нарс тво“. За тоа не тре ба ни ко гаш да пре ста не ме да ба ра ме 
ба шка есап - де таљ на фи скал на сме тка за тоа кол ку бу џет ски 
па ри изел се кој спо ме ник, се кој не кро фил ски му зеј, се ко ја 
во соч на фи гу ра, се кое ар хе о ло шко иско пу ва ње, се кој про-
пад нат тен дер, се кое др жав но ог ла су ва ње во функ ци ја на 
мо би ли зи ра ње на па ла неч ки от се ир.

По па дот на со ци ја ли стич ки от ре жим и иде о ло ги ја та на ко-
му низ мот во 1989, по го лем дел од со ци о ре а ли стич ки те спо-
ме ни ци и ста туи беа дис ло ци ра ни во „Пар кот на ста ту и те“ во 
Бу дим пе шта, кој се пре тво ри во ту ри стич ка атрак ци ја. Ка де 
ли ќе ги сме сти ме ан тич ки те спо ме ни ци и па ла неч ки те ста туи 
по па дот на ди кта тор ски от „пре род бе нич ки“ ре жим и ми ли-
тант на та иде о ло ги ја на але ксан дриз мот? Мо јот пред лог е - на 
на ши ве бо жем ни па три о ти и па ла неч ки „ко њо љуп ци“ да им 
из гра ди ме ан тич ко ма ке дон ски пло штад на хи по дром. Му зе-
јот на жр тви те на ко му низ мот да би де и му зеј на жр тви те на 
ВМРО. Ме ѓу „Му зе и те на ма ке дон ски те илу зии“ и „Пло штад 
на ко њо љуп ци те“ да со о бра ќа ре дов на трам вај ска ли ни ја.

„Днев ник“, 17.02.10.

ЖаркоТрајаноскиеекспертзачовекови
права,колумнистиактивиство

граѓанскиотсектор



Увод: За „Скоп је 2014“

Отка ко ја пог лед нав ме ска па та ви зу е ли за ци ја за тоа ка ко тре-
ба да изг ле да Скоп је во 2014, ста вот на Пр ва Ар хи Бри га да 
оста ну ва не про ме нет. Ние и по на та му сме та ме де ка про е ктот 
на Вла да та прет ста ву ва це лос но и по греш но раз об лу чу ва ње 
на гра дот и од ас пект на ур ба ни зам и од ас пект на ар хи те-
кту ра, а се ка ко и од ас пект на ин фра стру кту ра ко ја е це лос-
но за по ста ве на во про е ктот, а всуш ност е гла вен проб лем на 
гра дот.

Во оваа при ли ка са ка ме да истак не ме де ка не е точ но тоа што 
го из ја ви Ми ни стер ка та за кул ту ра, ко ја што од го вор но ста за 
ва ква та исто ри ска гре шка са ка да им ја пре пи ше це лос но на 

ПРО ТИВ ЅИ ДОТ 
НА КИ ЧОТ
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ар хи те кти те, под из го вор де ка кон кур си-
те би ле транс па рент ни, ар хи те кти те са ми 
ну де ле та кви ре ше ни ја во исто ри ски сти-
ло ви. Ви сти на та е де ка во до ку мен та ци и-
те на кон кур си те сто е ше „ди ктат” или ур-
нек (со сли ка или текст) од на ра ча те лот, 
за тоа ка ко тре ба да изг ле да фа са да та 
и кој стил тре ба да се при ме ну ва. За тоа 
од го вор но ста за ова исто ри ско про ма шу-
ва ње тре ба це лос но да ја пре зе ме вла-
да та-на ра ча те лот, не кои од ар хи те кти те 
пос луш ни ци ка ко и струч на та јав ност ко ја 
не е до вол но глас на во иска жу ва ње то на 
сво е то не за до волс тво од ва кви от раз вој 
во ар хи те кту ра та.

Друг ин те ре сен мо мент кој збо ру ва кол ку 
иде јава е про ма ше на е де ка са ми те лу ѓе на кои им се до па-
ѓа ви де о то, ко мен ти ра ат де ка Скоп је ко неч но ќе за ли чи на 
европ ски град, на Па риз, на Рим, на Ве не ци ја. Ја пре поз на-
ва ат ар хи те кту ра та и еле мен ти те кои ги офор му ва ат исто ри-
ски те ја дра на тие гра до ви што зна чи де ка це ла та при каз на 
ко ја вла да та са ка да ја про да де со ова ви део, за на ше то ма ке-
дон ско ми на то, на ше то нас ледс тво и автен тич на та ма ке дон-
ска ар хи те кту ра, про па ѓа. Оние кои го бра нат вла ди ни от про-
ект за раз об ли чу ва ње на Скоп је, го во рат де ка не тре ба да се 
пра ват copy/paste мо дер ни згра ди од Евро па и де ка мо ра да 
се на со чи ме кон про е кти ра ње врз ос но ва на на ши те тра ди-
ции, при тоа за бо ра вај ќи де ка всуш ност про е ктот на вла да та 
е copy/paste на европ ски те исто ри ски сти ло ви.

Ние има ме не о лит, ан тич ки гра до ви и на сел би, има ме Ви зан-
ти ја, има ме сред но ве ков на стан бе на ар хи те кту ра ко ја би ла 
инс пи ра ци ја за соз да ва ње на не кои од на че ла та на мо дер-
на та ар хи те кту ра, има ме ос ман ли ска ар хи те кту ра. Ко неч но 

проектот на Владата 

претставува 

целосно и погрешно 
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градот.



тие што са ка ат да го ви дат на ши от ма ке дон ски ба рок не ка 
пој дат во на ши те цр кви и ма на сти ри и не ка ги пог лед нат из-
во нред ни те ико но ста си - тоа е на ши от ба рок, а не пла ни ра ни-
от  об јект на Ми ни стерс тво то за над во реш ни ра бо ти. Има ме 
мо дер на ар хи те кту ра, има ме зем јо трес, има ме град на со ли-
дар но ста и об је кти на пра ве ни со до на ции од мно гу зем ји во 
све тот. Го има ме Кен зо Тан ге, еден од најз на чај ни те свет ски 
ар хи те кти. Има ме на ши авто ри кои из гра ди ле мо дер ни згра-
ди инс пи ри рај ќи се од на ша та тра ди ци ја. Тоа се ви стин ски те 
вред но сти кои ги по се ду ва ме и со кои тре ба да се гор де е ме. 
Ту ри сти те од све тот си гур но не ма да дој дат во Скоп је за да 
гле да ат ка ри ка ту ри од не ок ла си ци зам, ба рок и не о ан ти ка из-
гра де ни во 2-иот век.

Против ѕидот на кичот

Во из ми на ти ве две го ди ни Вла да-
та на Р. Ма ке до ни ја најм но гу од сѐ 
се за ни ма ва ше со раз об ли чу ва ње 
на цен та рот на на ши от град. Из го-
тви ја по ве ќе из ме ни на де тал ни от 
план за Ма ли от ринг и тоа по скра-
те на и не транс па рент на по стап ка, 
без ни ка ква јав на де ба та ко ја би 
тре ба ло да прет хо ди за ва ка круп-
ни про ме ни. Струч на та јав ност 
е сог лас на де ка во мо мен тов се 
пра ват нај го ле ми те ур ба ни стич ки 
и ар хи те ктон ски гре шки во Скоп је.

Ние ка ко сту ден ти на др жав ни от 
Ар хи те ктон ски Фа кул тет и мла ди 
ар хи те кти са ка ме да го иска же ме на ше то мис ле ње.

Со нај но ви те из ме ни на ДУ Пот про дол жу ва на па дот врз ја в-
ни  те про сто ри на ле ви от брег на Вар дар. Не се по чи ту ва рас-

Одговорноста за ова 

историско промашување 

треба целосно да ја преземе 
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од архитектите-послушници, 
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зборник текстови52 КРАДАТ ГРАД!

то ја ни е то кое мо ра да го има ат об је кти те 
од ко ри то то на ре ка та. Гра ни ца та до ко ја е 
доз во ле но да се гра ди е ос мис ле на одам на 
пред сѐ по ра ди без бед нос ни при чи ни, но и 
со цел да фор ми ра сло бод на пе шач ка зо на 
по крај са ма та ре ка. До кол ку се по чи ту ва 
таа гра ни ца при пла ни ра ње то, лес но мо-
же да се зак лу чи де ка ре чи си не ма ме сто 
за но ви гра деж ни мар кич ки на тој про стор.

На ле ви от брег на ре ка та Вар дар пред зем-
јо тре сот по сто е ле об је кти од кул ту ра та (ста ри от те а тар, фи ло-
зоф ски от фа кул тет, биб ли о те ка та), па за тоа и во пла но ви те 
по зем јо тре сот на овој про стор е пред ви ден комп ле ксот на 
Kул тур ни от цен тар. Спо ред по бед нич ки от про ект на сло ве-
неч ка та гру па „Би ро 77“, во лу ме ни те на фил хар мо ни ја та, 
опер ско-ба лет ска та згра да и ки но то, про стор но соз да ва ат 
еден вид на школ ка, од нос но пла то или лет на сце на, отво ре-
на кон ре ка та и иде ал на за раз лич ни кул тур ни слу чу ва ња. За 
жал, комп ле ксот е са мо де лум но из гра ден, за тоа што ни ед на 
до се гаш на вла да не про ја ви ин те рес во це лост да го ре а ли-
зи ра про е ктот.

Со нај но ви те из ме ни на ДУ Пот се пра ви ди ре ктен упад на пла-
то то пред МОБ -она што тре ба да се до раз вие во скоп ски кул-
ту рен цен тар. Се узур пи ра јав ни от про стор за оп шта упо тре ба 
и се пред ви ду ва из град ба на др жав ни ин сти ту ции од за тво-
рен тип (Др жа вен ар хив, Уста вен суд, Кри ви чен суд, Јав но об-
ви ни телс тво, Ми ни стерс тво за над во реш ни ра бо ти). По ме ѓу 
си те овие мар кич ки на са мо то пла то се по ста ву ва и не ка ков 
ам фи те а тар за о би ко лен со по лу круж на ан тич ка ко ло на да, 
ко ја има за цел да го со крие МОБ - еден од најз на чај ни те об-
је кти на скоп ска та ар хи те кту ра од 20-и от век и об је ктот на 
но ва та фил хар мо ни ја (во из град ба). Ко ло на да та со ам фи те-
а та рот е пред ви де на ка ко об јект со на ме на кул ту ра, ме ѓу тоа 

Стручната јавност 
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се прават 

најголемите 

урбанистички и 

архитектонски 

грешки во Скопје.



ма ла е ве ро јат но ста де ка за вре ме 
на же шки те скоп ски ле та гра ѓа ни те 
сло бод но ќе се со би ра ат во дво рот 
на Кри вич ни от суд, Јав но то об ви ни-
тел сво или пак Ми ни стерс тво то за 
над во реш ни ра бо ти, за да ужи ва ат 
под буд но то око на обез бе ду ва ње-
то на ин сти ту ци и те. Ова е са мо уште 
еден до каз за не ло гич но ста на овие 
гра деж ни по вр ши ни.

Уште еден од проб ле ми те кои се 
пров ле ку ва ат е фор си ра ње то на 
не ка ков “ан тич ки” стил во об ли ку ва ње то на но воп ла ни ра ни-
те об је кти. Овие чуд ни ка ри ка ту ри на та ка на ре че ни “ан тич-
ки” или “ба рок ни” об је кти не ма да има ат ап со лут но ни ка ква 
ар хи те ктон ска вред ност ни ту за нас, ни ту за евен ту ал ни те ту-
ри сти на кои са ка ме да им по ка же ме ан тич ко ми на то. Ду ри 
и да се из ѕи да ат со ка ме ња од Сто би, тие ни ко гаш не ма да 
прет ста ву ва ат ан тич ки град би, ту ку са мо бе лег на фру стра-
ци ја, ос нов но не поз на ва ње на исто ри ја та на ар хи те кту ра та и 
умет но ста и упор но иг но ри ра ње на мис ле ње то на струч на та 
јав ност.

Сo овие из ме ни и со прет ход ни те, се пред ви ду ва ат уште ни за 
ур ба ни стич ки и ар хи те ктон ски гре шки:

 � По ве ќе то од пред ви де ните кат ни га ра жи се не со од вет но 
по ста ве ни, за тво ра ат фа са ди и ви зу ри кон ед ни од нај-
важ ни те ар хи те ктон ски де ла во Скоп је – Те ле ко му ни ка-
ци ски от цен тар и хо те лот Хо ли деј Ин

 � По ме сту ва ње на ло ка ци ја та за мо стот на цве ќе то кој тре-
ба ше да ги по вр зе ГТЦ и Кул тур ни от цен тар. Со но ви те из-
ме ни мо стот на ле ви от брег за вр шу ва ди рект но во об јект
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 � По ста ву ва ње огро мен обе лиск во пар кот Же на бо рец, со 
што комп лет но ќе се на ру ши ху ма ни от ка ра ктер на пар-
кот. Ту ка се пла ни ра и под зе мен пар кинг, што зна чи де ка 
под пар кот ќе се бе то ни ра, а со тоа ќе се на ру ши и цен-
трал ни от град ски би о ди вер зи тет

 � Чуд на под зем на и над зем на ин фра стру кту ра, ко ја, по ло-
ги ка та на не шта та, би тре ба ло да се из гра ди пред сето 
друго, за да се овоз мо жи не пре че но функ ци о ни ра ње на 
об је кти те кои се ве ќе во из град ба или ќе се гра дат…

Ко неч но до бив ме вла да ко ја са ка да ин ве сти ра во из град ба 
на но ви ка пи тал ни об је кти, но за жал шан са та да на пра ви не-
што на ви сти на вред но, во свет ски рам ки, ја про пу шти за ра-
ди тес но пар ти ски ин те ре си, иг но рант ност и иде о ло шки фру-
стра ции. Она што ни пре о ста ну ва ка ко гра ѓа ни и ар хи те кти е 
да ги со чу ва ме про сто ри те кои се на пад на ти со пос лед ни те 
из ме ни на ДУ Пот и да не доз во ли ме да го до из гра дат ЅИ ДОТ 
НА КИ ЧОТ на ле ви от брег на Вар дар.

pab.blog.mk, 19.01.2010.

ПрваАрхи-бригада(ПАБ)ездружениена
помладиархитектиодСкопје



Ми ни стер ка та за кул ту ра на Ма ке до ни ја во по ве ќе на вра ти 
збо ру вај ќи за кри ти ки те на јав но ста упа те ни кон „но ви те” 
ви зии за Скоп је, ја рас ка жу ва при каз на та де ка и Ај фе ло ва та 
ку ла нај пр во не би ла при фа те на од јав но ста, па по тоа ста на-
ла сим бол на Па риз.

Тоа е точ но, Ај фе ло ва та ку ла не би ла при фа те на од јав но ста, 
но мно гу е зна чај но да се ка же зо што.

Ги став Ај фел (1832-1923) нај пр во учел хе ми ја, а по доц на му 
се по све тил на гра деж ниш тво то. Тој со ра бо ту вал со раз лич ни 
гра деж ни фир ми, ка де што се за поз нал со тех но ло ги ја та на 
гра де ње и ре шил да ја уна пре ди со по мош на но ви откри ти ја. 

Ми ни стер ка та за 
кул ту ра про тив 
Ај фе ло ва та ку ла

10
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Ај фел кон ста ти рал де ка ма сив но то ли-
е но же ле зо тре ба да се за ме ни со кон-
струк ци ја од ва ла но же ле зо и че лик, 
кои ин ду стри ја та ве ќе ги про из ве ду ва-
ла. Исто вре ме но, истра жу вај ќи но ви 
об ли ци кои по до бро би од го ва ра ле на 
ста тич ки те осо би ни на тие ма те ри ја ли, 
тој ги открил ме тал ни те ре ше тка сти но-
са чи.

Во тој пер и од (XIX век) ака де миз мот во 
ар хи те кту ра та е мно гу мо ќен - не е за ин те ре си ран за но ви те 
до стиг ну ва ња во тех ни ка та, ги кон зер ви ра по и ми те, тво реч-
ка та мис ла и ја за др жу ва ар хи те кту ра та во за ста ре ни те фор-
ми на гра деж ни те за на е ти. Се то ова не им да ва мож ност на 
кре а тив ни те ин же не ри и ар хи те кти да ги при ме нат но ви те 
ма те ри ја ли и же лез ни кон струк ции во из град ба та на мо ну-
мен тал ни или оп штес тве ни об је кти. При ме на на но ви те ма-
те ри ја ли и тех ни ки би ла воз мож на са мо кај ин же нер ски те и 
про из водс тве ни те ха ли и кај не кои стан бе ни об је кти.

За да ја по стиг не по ста ве на та цел, уна пре ду ва ње на тех но-
ло ги ја та на град ба, во 1867 Ај фел ос но вал сво ја гра деж на 
ком па ни ја ко ја приз ве ду ва ла ме тал ни еле мен ти со го ле ма 
пре циз ност, по ра ди што поч на ле да при стиг ну ва ат го ле ми 
по рач ки и од над вор од Фран ци ја. Не го ва та фир ма има по-
диг на то го лем број мо сто ви, ста нич ни ха ли, кров ни и слич ни 
кон струк ции, со во ве ду ва ње на ни за тех нич ки но ви ни. Нај-
поз на ти об је кти од тој вид се: мо стот Ду ро кај Пор то (1878) и 
мо стот Три ер кај Га ра бит (1884).

Ај фе ло ва та ку ла е из гра де на за Свет ска та из лож ба во Па риз 
(1889), а по неј зи но то за вр шу ва ње би ло пла ни ра но да се де-
мон ти ра. Ра ѓа ње то на та ков нов об лик на град ба, кој не мал 
ни ка ква слич ност со ни е ден до то га шен об јект и прет ста ву вал 
еден нов про стор офор мен од же лез ни прач ки бил не сфат-
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лив и од би вен за по го ле ми от број гра ѓа ни, кои би ле на ви к-
на  ти да ги гле да ат ек ле ктич ни те град би во нив ни от град. За 
сре ќа око лу 1910 го ди на не кол ку умет ни ци, Ро бер Де ло не и 
Ан то ан Певз нер, за ста на ле во од бра на на Ај фе ло ва та ку ла, а 
со те кот на вре ме то и јав но ста се на вик на ла на при сус тво то 
на оваа 300 ме тар ска град ба, ко ја де нес прет ста ву ва не за-
мен ли ва до ми нан та во ур ба на та сли ка на Па риз.

От ту ка мо же да се зак лу чи де ка кон тек стот во кој ми ни стер-
ка та за кул ту ра ја упо тре бу ва при каз на та за Ај фе ло ва та ку ла 
е комп лет но по гре шен. Слу ча јот со Ај фе ло ва та ку ла по ка жу-
ва де ка на па ри ска та јав ност ка ко и на кон зер ва тив ни те ака-
де мии за ар хи те кту ра и умет ност им би ло по треб но вре ме и 
еду ка ци ја за да при фа тат не што но во, мо дер но и на пред но да 
ја прет ста ву ва нив на та ме тро по ла. На сли чен от пор од ши ро-
ка та јав ност и кон зер ва тив ни те ака де мии, на и ду ва ле ско ро 
си те на пред ни и ре во лу ци о нер ни идеи во умет но ста, за пос-
ле из вес но вре ме да би дат ши ро ко при фа те ни и изу чу ва ни.

Ви стин ски от кон текст во кој мо же да се упо тре би при каз на-
та за Ај фе ло ва та ку ла е 
на при мер да се опи ше 
ка ко оваа ма ке дон ска 
вла да, но и прет ход ни-
те вла ди, не мо жат да ги 
пре поз на ат ви стин ски те 
вред но сти… не мо жат 
да при фа тат де ка ар хи-
те кту ра та ка ко и се кое 
де ло во умет но ста тре ба да го но си пе ча тот на вре ме то, тех но-
ло шки от раз вој и про сто рот во кое се соз да ва… не мо жат да 
при фа тат де ка со упо тре ба на но ви ма те ри ја ли, тех но ло гии 
на град ба и со од ве тен ме тод на про е кти ра ње, мо же да се ре-
кон стру и ра ат не кои од об је кти те сру ше ни во зем јо тре сот, без 
при тоа да прет ста ву ва ат бле ди ко пии од ми на то то… не мо жат 
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зборник текстови58 КРАДАТ ГРАД!

да при фа тат де ка об је ктот на МОБ е еден од најз на чај ни те 
об је кти на скоп ска та мо дер на ар хи те кту ра, па за тоа пла ни ра-
ат да го со кри јат зад „ѕид” од без вред ни јон ски стол бо ви…..

Во при каз на та за Ај фе ло ва та ку ла, ми ни стер ка та за кул ту ра 
и неј зи ни те под др жу ва чи тре ба да се пре поз на ат се бе си во 
гру па та ко ја се про ти ве ла на из град ба та на ку ла та и ко ја би ла 
за за чу ву ва ње на за ста ре ни те фор ми на гра деж ни те за на е ти.

pab.blog.mk, 06.02.2010

ПрваАрхи-бригада(ПАБ)ездружениена
помладиархитектиодСкопје



Восекојпериодтребаодноводасеправатобидидајаот-
тргнеме традицијата од конформизмот што сака да ја
надвладее.

Вал тер Бен ја мин

Ме из не на ди ки чот, ме ста пи са не вку сот. Но, најм но гу ме по-
го ди кра тко ви до ста на вла ста и не до сти гот од еле мен тар но 
чув ство за есте ти ка. Идеј ни от про ект „Скоп је 2014“ е па стиш, 
мо ре од сти ло ви без идеј на пот по ра. Сле по то пре зе ма ње и 
ко пи ра ње ре фе рен ци не мо же да функ ци о ни ра без дла бо-
ка идеј на за мис ла. А ка де и во што да ја про нај де ме и да ја 

Мо ре од стилови 
без идеј на 
потпо ра
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пре поз на е ме ро ман ти чар-
ска та иде ја или па три от ска та 
сим бо ли ка? Да ли во из ве тве-
на та не ок ла сич на есте ти ка, 
прет ста ве на пре ку без број ни 
ан тич ки ко ло на ди, во не о-
ба рок ни от стил на ку по ли и 
расч ле не ти на тру па ни фа-
са ди, во три ум фа ли стич ка та 
ико но гра фи ја или во не о ре-

а ли стич ки те скулп ту ри (иа ко единс тве но кај пос лед ни ве има 
исто ри ски кон ти ну и тет)?

По ви ку ва ње то на го ле ми те исто ри ско-умет нич ки прав ци е 
не це лис ход но, ако не е по ткре пе но и со искри ста ли зи ра на 
иде о ло шка ма три ца, а нив но то праз но ап ли ци ра ње до ве ду ва 
до т.н. не о ек ле кти зам при ме ну ван и де нес во аме ри кан ска та 
стан бе на ар хи те кту ра, по поз нат ка ко стил Мек-па ла та. И до-
кол ку, ка ко што ка жа це не ти от Але ксан дар Стан ков ски, след-
бе ни ци те на мо дер низ мот и пост мо дер низ мот сѐ уште кр шат 
коп ја око лу прев ла ста и уло га та на два та „изу ма“ во со вре-
ме но то оп штес тво, и ако вла ста (или умет ни ци те и неј зи ни те 
со вет ни ци) пре тен ди ра да го ока ра кте ри зи ра ар хи те ктон ско-
то об ли ку ва ње на цен та рот на Скоп је во функ ци ја на пост мо-
дер низ мот, тре ба ли идеј ни от план да го гле да ме со до за на 
иро ни ја или, скра ја да е - ху мор?

Но, да ли авто ри те (ар хи те кти и скулп то ри) се до рас на ти се-
бе си и сво и те де ла да ги гле да ат низ приз ма та на пост мо-
дер низ мот? Мис лам де ка не. Го не ма „ци та тот, отсус тву ва ат 
раз и гра но ста и ху мо рот, тие се бе си се сфа ќа ат прем но гу се-
ри оз но, а не до ста су ва и ин вен тив но ста. На ме сто апо те о за на 
ге ни јот, има лаж но ве ли ча ње на вку сот на по ра ча те лот. Иро-
нич но е за ла га ње то за не ка ква на ци о нал на по ра ка во це ли от 
про ект, а во исто вре ме вра ќа ње кон есте ти ка та на оку па тор-

дали авторите (архитекти и 

скулптори) се дораснати себеси 

и своите дела да ги гледаат низ 

призмата на постмодернизмот? 

Мислам дека не. Го нема „цитатот, 

отсуствуваат разиграноста 

и хуморот, тие себе си се 

сфаќаат премногу сериозно, а 

недостасува и инвентивноста. 

Наместо апотеоза на генијот, 

има лажно величање на вкусот 

на порачателот. 



ски те вој ски. А не ве лам де ка не тре-
ба да се по чи ту ва ат до стиг ну ва ња та 
на европ ски те или, по до бро ре че но, 
бал кан ски те“ кул тур ни при до би вки. 
Се пак, тоа се до стиг ну ва ња на екс-
пан зи о ни стич ки те по ли ти ки на мла ди те де вет на е сто ве ков ни 
бал кан ски на ции. Ми то ло ги за ци ја та на лич но сти те или на 
на ста ни те од сопс тве на та исто ри ја е еден од на чи ни те пре ку 
кој се гра ди и ја за јак ну ва на ци ја та. Но, да ли ние, до пр ва, на 
по че то кот на 21 век, ќе го жи ве е ме сво јот на ци о нал-ро ман ти-
чар ски сон? За рем по че то кот на де ве де сет ти те го ди ни од 20 
век, со це ли от свој ужас, не ја по ка жа опас но ста од бу де ње 
на овие уто пи стич ки про е кти. Тоа вре ме, за сре ќа, ја од ми на 
Ма ке до ни ја.

Скоп је, за жал, ја до жи веа не сре ќа та да би де жр тва на ка та-
стро фа лен зем јо трес и од тоа не ма вра ќа ње на зад. И на оние 
што са ка ат, во име то на но стал ги ја та, да се на вра ќа ат на вре-
ме то пред пе де се ти на го ди ни, град ски те та тков ци (или ини-
ци ја тив ни от од бор за об но ву ва ње на пред во е ни от те а тар) 
им го по да ри ја ста ро-но ви от те а тар. А оста на ти те - тре ба да 
се свр ти ме кон ид ни на та. Сѐ дру го е ана хро ни зам. До кол ку 
са ка ме трум фал ни пор ти, тре ба да се стре ми ме не кон па ри-
ска та Три ум фал на ка пи ја, ту ку кон го ле ма та Ар ка од Де фанс. 
До кол ку ко пи ра ме пи ра ми ди, при мер да ни би де стак ле на та 
пи ра ми да на И. М. Пеи. До кол ку гра ди ме цр кви, иде а лот да 
го гле да ме во Рон шамп на Кор биз је. Или, пак, ако по ве ќе ми-
лу ва те, да се по тсе ти ме и на ви зан ти ски от им пе ра тор и наш 
со гра ѓа нин Ју сти ни јан I, кој бил до вол но доб ле сен за ре но-
ви ра ње на цр ква „Св. Со фи ја“ во Кон стан ти но пол/Истан бул, 
да по ви ка не ѕи да ри, кои би го по вто ри ле сти лот на прет ход-
на та, пре стол нич ка та ка те драл на ба зи ли ка, ту ку ино ва тив ни-
те гра ди те ли и ви зи о не ри Иси дор и Ан те миј. Вла де те ли те во 
исто ри ја та се па ме тат тол ку кол ку што има ле са мо свест да го 

Дали сакате идните 

генерации да го паметат 

(и исмеваат) нашето 

Скопје како што денес 

служи за потсмев 
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Чаушеску?

61Пе тру ла Ко стов ска Мо ре од стилови без идеј на потпо ра



зборник текстови62 КРАДАТ ГРАД!

пре поз на ат и да го 
не гу ва ат умет нич ки от ге ниј, а не пла ги ја то рот.

И, ко неч но, да ли са ка те ид ни те ге не ра ции да го па ме тат (и 
ис ме ва ат) на ше то Скоп је ка ко што де нес слу жи за потс мев 
На род на па ла та на Ча у ше ску? Јас не. Пло шта дот тре ба да се 
до об ли ку ва, ке јот тре ба да за жи вее, Скоп је тре ба да за ли-
чи на гла вен град, но ка ко мо дер на, со вре ме на ме тро по ла 
што не ма да се сра ми да го до че ка 22 век. Отво ре на и кон-
стру ктив на де ба та по си те пра ша ња мо ра да има. Авто ри те 
на об је кти те или идеј ни те ре ше ни ја да се име ну ва ат и јав но 
да из ле зат во од бра на на сво е то де ло. По ви ка ни те авто ри, 
авто ри те ти и со вет ни ци што го одо бри ле пла нот да се про из-
не сат по сопс тве ни те по зи тив ни оце ни или не га тив ни за бе-
ле шки. Ини ци ја то ри те на про е ктот нѐ убе ду ва ат де ка е соз-
да де но „ре мек-де ло“, но авто ри те мол чат. Мо же ли се бе си 
да си приз на ат де ка со чи ста со вест и ин те гри тет го из не дри-
ле сво е то идеј но че до? Но, нѐ оста вај те да нѐ гри зе цр вот на 
сом не ва ње де ка по ди ктат се соз да ва ле умет нич ки те твор би! 
Еко ном ска та за вис ност од ме це на та низ исто ри ја та про из ве-
ду ва ла сер вил ни твор ци. За тоа, та му ка де што не до ста су ва 
здра ва кон ку рен ци ја ме ѓу сопс тве ни ци те на ка пи та лот се ра-
ѓа за тво ре ност и стаг на ци ја.

Во Ма ке до ни ја, Вла да та ка ко гла вен ин ве сти тор на ка пи тал-
ни об је кти, пре ку еко ном ски ме ха низ ми ги обезг ла си ар хи те-
кти те, но и сло бо до ум ни те гра ѓа ни. Дај те го сво јот глас ка ко 
про тест. По ну де те ја ва ша та кре а тив ност ка ко ба ри е ра про-
тив не вку сот. Пред ло же те ал тер на ти ва. За тру пај те нѐ со ин-
вен тив ни твор би и ино ва тив ни идеј ни про е кти. Сѐ е по до бро 
од ре зиг ни ра ност и очај.
„Утрин ски вес ник“, 24.02.10.

ПетрулаКостовскаеисторичарканаумет-
ност;живееиработивоВеликаБританија 

Во Македонија, Владата како главен 

инвеститор на капитални објекти, преку 

економски механизми ги обезгласи 

архитектите, но и слободоумните граѓани. 

Дајте го својот глас како протест.  



Пред не кој ден глав ни от град на САД за прв пат се нај де на 
свет ски те нас лов ни стра ни ци на те ма ко ја не бе ше по ли тич-
ка. При јат но бе ше да се ви дат по крај пре тсе да те лот Оба ма 
и го сти те на свет ски те по ли тич ки са ми ти, и нор мал ни лу ѓе 
кои освен мер мер ни те спо ме ни ци и пер фект но асфал ти ра-
на та аве ни ја Пен сил ва ни ја, по вре ме но – ко га ќе им при стиг-
не не о че ку ван по да рок од при ро да та – зна ат што се гу ме ни 
чиз ми и што е ла па ви ца.1 За ко чен ави о со о бра ќај, не про од ни 
па ти шта, пре кин на еле ктрич на енер ги ја, праз ни ра фто ви во 
про дав ни ци... сѐ на сѐ, не ви ден ха ос кој нај до бро го отс ли ка 
па ра ли зи ра на та Вла да на САД ко ја бе ше при ну де на да оди на 
од мор. Па, ко га ова мо же да им се слу чи на Аме ри кан ци те, 
то гаш мо же се ко му. 

1  Во првиот викенд од февруари 2010 главниот град на САД го зафати невреме 
кое на регионот му донесе рекордни 91 сантиметар снег.  Околу 300.000 
жители во Мериленд, Вирџинија и Вашингтон останаа без електрична 
енергија, а невремето однесе и две човечки жртви. 

Чун ки Чук на ти
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Има некој кој 

навистина верува во 

овој 3Д филм?

Се ка ко. Но, се пак, не воз мож но ста глав ни от град ми гов но да 
се рас чи сти од сне гот ги ста ви во ќош ло кал ни те вла сти ко и-
што со де но ви се прав даа пред до маш ни те ка ме ри. „Еки пи-
те се на те рен“, „по сто ја но се чи сти“, „се мо ли фе де рал на та 
вла да да по мог не“, беа са мо дел од иска зи те кои гра до на чал-
ни кот Адри ан Фен ти ги по вто ру ва ше на прес кон фе рен ци и те. 
Глав ни от град на САД не мо же не де ла де на да го рас чи сти сне-
гот?! Про сто не ве ро јат но! Ка ков про пуст и не од го вор ност?!

Не ве ро јат но, мо же би, но са мо за оние за ко и што САД е зем ја 
во ко ја што еден пај таш па ли и га си, а оста на ти те слу ша ат и 
ки ма ат со гла ва. Па ако тој при тис не „дуг ме“ сѐ е под кон тро-
ла. А, ко га ста ну ва збор за „сво и те“, се ко гаш е спре мен да ги 
за шти ти (зна е ме, не ли, де ка САД пу ка са мо по „обес пра ве-

ни те“ во све тот). Се пак, ре ал но ста е 
мал ку по дру га. 

Бу џе тот на ло кал на та власт на Ва-
шин гтон се пол ни од да но кот од ло-
кал но то на се ле ние. Спо ред по пи сот 
од 2001 го ди на, ста ну ва збор за не-
што по ве ќе од 500.000 жи те ли.2 Од 

дру га стра на, ме тро по ла та Ва шин гтон (ко ја вклу чу ва дел од 
при град ски те на сел би ко и што ге о граф ско-по ли тич ки при па-
ѓа ат на др жа ви те Вир џи ни ја и Ме ри ленд) е два ми ли о ни жи-
те ли или, ед на Ма ке до ни ја. По го ле ми от дел од нив ра бо тат 
во Ва шин гтон и ја ко ри стат ин фра стру кту ра та на гра дот - од 
па ти шта та, пре ку ло кал ни те ин сти ту ции и јав ни от пре воз - но 
не пла ќа ат да нок во Ва шин гтон. От ту ка, гра дот во прин цип 
под др жу ва два ми ли о на на род, од да но кот на 500.000, па ку-
три от гра до на чал ник на по ли тич ки от цен тар на нај моќ на та 
др жа ва во све тот не ма па ри да обез бе ди ка ми о ни за чи сте-
ње на снег. Не ма ше ни до вол но сол, ни ту до вол но ра бот на 
ра ка ко ја ќе го рас чи сти ае ро дро мот, ќе ги ис чи сти пи сти те и 
ќе ги под др жи „заг ла ве ни те“ пат ни ци. Не ма, за што тој ед но-

2  Според официјалниот попис на САД од 2001,  во округот Вашингтон живеат 
572.059 жители.



став но од лу чил (а и се кој гра до на чал ник прет ход но) де ка е 
не по треб но да се ин ве сти ра во во зен парк кој ќе се ко ри сти 
ед наш на 100 го ди ни (ко га на при ро да та ќе ѝ тек не да до не се 
нов „сне жен ре корд“ во пре стол ни на та) ко га по сто јат без број 
не ре ше ни град ски проб ле ми.

И до де ка Ва шин гтон се те те ра ве ше по сне гот и че ка ше пет 
де на да се по ја ви сон це то (и ка ми о ни те на за ем од ком ши и те 
кои ко неч но ќе го од не сат сне гот од глав ни те бу ле ва ри), а на-
се ле ни е то се од ма ра ше и гриц ка ше сем ки до ма на топ ло, во 
Ма ке до ни ја из ле зе пла нот „Скоп је 2014“. 

Бреј! Оние та му не мо жат ед на ули ца од снег да ис чи стат, а 
овие ов де и Па риз и Рим ќе ги сме стат во цен та рот на Скоп-
је и тоа за не пол ни че ти ри го ди ни. До де ка ва шин гтон ци те се 
на пре гаа да пре ми нат ед на обич на рас крс ни ца без при тоа 
да рас це пат гла ва, на Ма ке дон ци те уста та пе на им фа ти во 
оби дот еден на друг да си рас це пат гла ва. Спо ред ед ни, на 
гра ѓа ни те не мо же ло комп лет но да не им се до па ѓа пла нот. 
Спо ред не кои дру ги, мо же ло. Ед ни ве лат не би ла тол ку ло-
ша за мис ле на та Фил хар мо ни ја, дру ги ве лат на ви де о то Чен-
то изг ле дал ка ко ко мит ски-ко му нист. Тре ти ва дат „ар хи те кти“ 
од на фта лин во од бра на на „ви зи о не рот“, че твр ти си ста ва ат 
јам ка око лу врат прог ла су вај ќи „смрт на фа шиз мот“, а си те 
за ед но упор но де ба ти ра ат. Уште да ка жеа, за што?! 

Има не кој кој на ви сти на ве ру ва во овој 3Д филм? Не кој ве-
ру ва де ка Ма ке до ни ја има ка па ци тет (на стра на средс тва) да 
ја ос тва ри за мис ла та на „ви зи о не рот“ и тоа до 2014? Ма ке-
до ни ја со го ди ни не ма ка па ци тет да обез бе ди то а лет на хар-
ти ја во то а ле ти те на „ве ли ки от“ ае ро дром (чу вај бо же да ги 
ре но ви ра ка ко што тре ба), а има ка па ци тет да из гра ди лу на 
парк? До бо га, ед на рам па за хен ди ке пи ра ни лу ѓе пред Пар-
ла мен тот се пра ве ше 70 го ди ни! 

Ма ке до ни ја од рас па дот на СФРЈ па на ва му не мо же да обез-
бе ди гре е ње во јав ни те спорт ски и кул тур ни про сто ри (те а-
три, биб ли о те ки, ки на, спорт ски са ли, ба зе ни итн. – кои и 
ги не ма); не ма кла вир што мо же да ги по чув ству ва пр сти те 
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на Трп че ски (се влеч ка кла вир од Скоп је до Охрид за да се 
пла ти свет ски те нор 100.000 до ла ри до де ка по ве ќе то од вра-
бо те ни те во МОБ се хо но рар ци без пла та и пен зи ско), а ќе 
гра ди Фил хар мо ни ја? И, за ко го? За ед вај, кол ку во про сек 
про да де ни кар ти по на стап (да, се ка ко, важ но е да се би де 
ви ден)!? Во Ма ке до ни ја не ма ка де да се ку пи CD со де ла та 
на Бах, Шекс пир е тип да ски за пла фон, Мо царт е вул ка ни-
зер ски сер вис, а ние ќе гра ди ме што?! Па, оста на ли не кој 
нор ма лен во др жа ва ва? 

Ќе ин ве сти ра ме и гра ди ме во слу чај Ме рил Стрип да по са ка 
да дој де да го ви ди Чен то?3 Да сни ма филм во пре гра тки со 
Да ме? И кој ли ве ќе сѐ не по ѕр на од ви де о то... 

На ви сти на, фра пи ра фа ктот што 
по сто јат лу ѓе ко и што це лос но и 
со вни ма ние го прос ле ди ле ви-
де о то и ана ли зи ра ат „ар хи те-
ктон ски ре ше ни ја“. Ова е те ма 
за свес ни и со вес ни ин те ле кту-
ла ци (ох, тој по гр ден тер мин), 
кол ку што е „не до ста то кот“ на 
ка ми о ни за чи сте ње снег на ва-
шин гтон ски те вла сти за аме ри-
кан ски те јав ни ин те ле кту ал ци. 

За ва кви те ми мо же да ди ску ти-
ра ат и да ги вра му ва ат во рам-
ки те на ана ли за на „по ли тич ки 
ка па ци те ти“ на по ну де ни (и спро ти ста ве ни) по ли тич ки оп ции, 
са мо ли ко ви од ти пот на Ла тас4 и Ми лен ко5 (и Раш Лим бо6 кој 

3  На Трибина одржана на 9 февруару 2010, режисерот Аљоша Силјановски 
во одбрана на проектот „Скопје 2014“ изјавил дека „секогаш [му] била 
животна желба да игра главна улога во филмот Мерил Стрип. Но да ја 
поканиш Мерил Стрип во некаков трошен амбиент, во некоја трошна 
приказна е страшно рискантно“.  (Интернет страница на А1 телевизија: 
Вчитано на 16.2.2010. http://a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=119709)

4  Драган Павловиќ Латас
5  Миленко Неделковски

Ваква идеја во нормални 

земји ќе ја завршеше 

кариерата на секој 

политичар доволно прост 

и глуп да ја спомне, 

а камоли на тие што 

можеби ќе се дрзнат да 

удрат копач на плоштад



ур ла ше „сра мо та, де мо кра ти те тре ба да обез бе дат 100 ка ми-
о ни за чи сте ње снег“ - во град кој пос ле ден пат ви дел ва ков 
снег 1899) и си те оста на ти за ко и што цр но то е цр но са мо до-
де ка ним им се са ка (и им се да ва) бе ло. За лу ѓе кои ко ри-
стат ло ги ка и па мет це ла ва епи зо да тре ба да пре ста ву ва са мо 
еден на пол но ут нат про па ган ден обид, до тол ку не ин вен ти вен 
што ка ко про ект ќе пад не на ис пит и по по ли тич ки ПР и мар-
ке тинг, и по ар хи те кту ра, и по ур ба ни стич ко пла ни ра ње на 
нај бед ни те фа кул те ти во све тот, а не да по ми не ка ко ва жен и 
зна ча ен др жав но-по ли тич ки план. Ва ква иде ја во нор мал ни 
зем ји ќе ја за вр ше ше ка ри е ра та на се кој по ли ти чар до вол но 
прост да ја спом не, а ка мо ли на тие што мо же би ќе се дрз нат 
да удрат ко пач на пло шта дот во Скоп је. 

Иде ја та мо же да прој-
де са мо кај лу ѓе кај 
ко и што по ми ну ва ар-
гу мен тот: „па, Бран ко 
[Цр вен ков ски] ни што 
не на пра ви, овие бар 
не што пра ват.“ Е тра ге-
ди ја та е што овој „ар гу-
мент“, за жал, по ми ну-
ва кај по го ле ми от дел 
Ма ке дон ци. Пре ве де-
но тоа зна чи: „Бран ко 
ни што не на пра ви, ка-
ко што не на пра ви ни 
Љуб чо [Ге ор ги ев ски], 
ни ту [Вла до] Буч ков ски, а не ни е гај ле што ни што не ма да 
на пра ви ни ту [Ни ко ла] Гру ев ски сѐ до де ка ние има ме на што 
да се ра ду ва ме - ка ко што ма ли те де ца се ра ду ва ат на сли кич-

6  Конзервативен  (и контроверзен) водител на највисоко рангираното шоу - 
според бројот на слушатели -  во САД (The Rush Limbaugh Show). Подржувач 
на Републиканската партија, познат по своите запаливи и  неаргументиран 
ад хоминем напади кон противниците.  

Ќе продолжи да се распаѓа куќата 

во која учителствувал Гоце Делчев, 

ќе продолжи да се распаѓа и 

куќата видена во славниот „Среќна 

Нова ’49“ во штипско Ново село, 

а и македонската архитектура на 

Исарот. Ќе гори Св. Јован Бигорски, 

ќе смрзнуваат Ромчињата на -20 

степени на Камениот мост

67Ана Ан ге ло ва Чун ки Чук на ти
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ки те од чун га-лун га7“. Оти, се ис по ста ву ва, ние сме во гла ва та 
чук на та гун гу ла од на род! 

Ни кој ни што не ма да на пра ви, а ние ќе про дол жи ме да уми-
ра ме од ин фек ции за што не ма Ур ген тен цен тар кој мо же да 
нѐ при ми. Ќе се зго ле му ва бро јот на не вра бо те ни8, ќе се ши-
ри ре а та од то а ле ти те на ае ро дро мот, ќе уми ра ат лу ѓе по не-
со од вет ни авто па ти, ќе се да ват гра ѓа ни во Охрид ско то езе-
ро. Ќе про дол жи да се рас па ѓа ку ќа та во ко ја учи телс тву вал 
Го це Дел чев, ќе про дол жи да се рас па ѓа и ку ќа та ви де на во 
слав ни от „Среќ на Но ва ’49“ во штип ско Но во се ло, а и ма ке-
дон ска та ар хи те кту ра на Иса рот. Ќе го ри Св. Јо ван Би гор ски, 
ќе смрз ну ва ат Ром чи ња та на -20 сте пе ни на Ка ме ни от мост. 
Ќе про дол жат да гла ду ва ат стар ци те во ста реч ки до мо ви, ќе 
спи јат де ца та од До мот за де ца без ро ди те ли на зем ја, ќе се 
гу бат Вар дар и Ве лес во дла бок сон, ус пи е ни од исту ре но то 
ѓу бри ште и хе ми ка лии. Сту ден ти те по сту дент ски те до мо ви ќе 
во дат љу бов со вле ка чи, за што...за што ние оче вид но на ви-
сти на сме ан тич ка зем ја, заг ла ве на во ан тич ки ус ло ви: глад, 
кал, вој ни, лин чу ва ња и кул ту ра ко ја го раз би ра све тот ка ко 
по ле во кое чо веч ки от жи вот е вре ден кол ку што е вре ден 
(тен де рот за) еден ка мен. За тоа, ќе про дол жат да нѐ кле са ат 
(и да про сти те, ама и кле ца ат во здрав мо зок) по ли ти ча ри те, 
до де ка не нѐ за ко па ат - во ка мен, на сред пре стол ни на. 

Сне гот се то пи. При ро да та ќе се сми лу ва. Чо ве шти ла кот, или 
по но во ина ет ли ви от про сто ти лак на Ма ке до не цот... е не го не 
го да ва ме, па нек пук нат душ ма ни те! 

„Ок но“, 16.02.2010

АнаАнгеловаередовенколумнистна
порталот„Окно“.Живееиработи

воВашингтон,САД.

7  Популарни гуми за џвакање.
8 Според Заводот за статистика на Република Македонија стапката на 

невработеност во државата во последниот квартал од 2009 изнесувала 32,4 
проценти.



От пр вин не кој про ре че (а со про ро ци не сме скуд ни) де ка са-
мо што не сме поп ла ве ни од гор ди те нас ме вки на ту ри сти те 
кои ем се сли ка ат, ем ис пра ќа ат разг лед ни ци од нај но ви те 
ни гра ди тел ски под ви зи. Под ви зи во из град ба, нас ме вки во 
из град ба, го сти во из град ба. От пос ле дру ги при ре ди ја це ли 
из лож би на разг лед ни ци за тоа ка ко не ко гаш изг ле да ле ме-
ста та пред ви де ни за но ви гра деж ни под ви зи и но ви мо ти ви 
за разг лед ни ци. Ста ри те разг лед ни ци раз бу рич каа но стал ги-
ја, ама и ста ри збр ки: ме сто то на разг лед ни ца та е ед но исто, 
ама не исто: на ед на разг лед ни ца се гле да цр ква, на дру га 
џа ми ја. Во ме ѓу вре ме, на та кво то ме сто ник на ле не кои но-
ви, стак ле ни зна ме ња на но ви те по по ви и оџи на биз ни сот. 
Дуп ли те екс по зи ции мал ку им го за ма ту ва ат ужи ва ње то на 
ко лек ци о не ри те на разг лед ни ци - ем на разг лед ни ци, ем на 
гор ди нас ме вки и ќе иф ли ски воз ди шки. Па, та ка до би ва ме и 
ко лек ци о не ри во из град ба.

Разг лед ни ци

13
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Разг лед ни ци те, ако си спом ну ва те, беа 
сво е вид ни ста тус ни сим бо ли на се кој 
град и ту ри стич ко ме сто: Охрид, Скоп-
је, Ду бров ник, Рим со се Ва ти кан и Фон-
та на та де Тре ви, Па риз, ах Па риз со се 
Ај фе ло ва та ку ла! Гра до ви те што не маа 
разг лед ни ци (не се ка кви, ами уба во из-
на ки те ни и на ша ра ни, во бо ја!) не се 
еса пеа за гра до ви. Ре чи си и не ма зо што 
да одиш во не кој град ако во бу тка та, во 
цен та рот, не ма да се ку пат разг лед ни ци 
кои, не ли, освен на најб ли ски те и нај са-

ка ни те, им се ис пра ќаа и на нај за вид ли ви те - да ви дат за ко го 
е мал све тот, да им се раз бу ди цр вот на за вид ли во ста, да пук-
нат од ма ка! А ско ри ва чи те на за вист, пак, си мис леа де ка ако 
ис пра ти ле разг лед ни ца од пло шта дот „Све ти Пе тар“ во Рим, 
ѓоа пи е ле ли пов чај, еве на ќо шот што се гле да на разг лед ни-
ца та, лич но со Па па та.

Ис пра ќа ње то разг лед ни ци ден-де нес не е баш рас вет лен фе-
но мен, од ас пект на про ста та ло ги ка: си те разг лед ни ци, од 
ка де и да ги пра ќав ме, на наз на че на та адре са при стиг ну ваа 
от пос ле, ду ри отка ко ќе се вра тев ме од ек скур зи ја та „низ Ју-
гос ла ви ја“, на при мер, а за од странс тво и да не збо ри ме. 
Си те го зна ев ме тоа, и си те пак ис пра ќав ме разг лед ни ци – 
сер ти фи ка ти за на ша та упо ри тост и твр дог ла вост. Да ви дат 
ком ши и те кол ку сме ше та ни! И ше та ни и шеј та ни!

Би што би, се сме ни ја вре ми ња та, се сме ни ја лу ѓе то и на ви-
ки те, се сме ни ја (пен зи о ни раа) и по шта ри те што раз не су ваа 
разг лед ни ци и разг лед ни ци те про рет чи ја во ту ри стич ки те 
пун кто ви и пр кос но го оче ку ва ат де нот на ис це ло то за ми ну-
ва ње во зо на та на но стал гич ни те се ќа ва ња. Со се ма е бес-
пред мет но за разг лед ни ци те де нес да се раз го ва ра во ид но 
вре ме. Има Ин тер нет, има мо бил ни те ле фо ни, има и дру ги 

Кортасар во мигови 

на вистински 

восхит беше рекол 

за Париз: „Да бидеш 

никој во градот 

којшто е сЕ, илјада 

пати е поубаво од 

спротивното“. Тука 

како да е спротивно 

од спротивното.



на чи ни за ис пра ќа ње ср деч ни и топ ли поз дра ви од пре крас-
ни от Охрид или Ду бров ник. По ра ки те фр чат со свет лос на 
бр зи на и со вре ме ни те ту ри сти и ек скур зи јан ти на ра ат си 
се при би ра ат до ма, но сеј ќи ги не ко гаш ни те разг лед ни ци во 
сво и те ди ги тал ни ка ме ри, со мож ност да се при ка жат ка де 
што ќе по са ка ат: на комп ју тер ски от дес ктоп, на ЛЦД-мо ни то-
рот, се ка де. И пак да би дат „за спо мен и дол го се ќа ва ње“.

При се та, со се ма из вес на (ис чез ну вач ка) суд би на на разг лед-
ни ци те, ене ги пак, на при вре мен пре стој во на ше то се којд-
нев је. Обо е ни со ви со ки до зи дреч лив три ум фа лен за нес - ем 
на гра ди те ли те, уште по ве ќе на на ра ча те ли те на мо ну мен тал-
ни те град би, уште не до гра де ни што се за ка дро. Ка дро со 
нас ме вки, се раз би ра, ка ко што се раз би ра де ка има раз ни 
ви до ви нас ме вки и сме шки. Ко му нас ме вки те - на об је кти те 
или на гра ди те ли те и на ра ча те ли те? Кор та сар во ми го ви на 
ви стин ски вос хит бе ше ре кол за Па риз: „Да би деш ни кој во 
гра дот кој што е сѐ, ил ја да па ти е по у ба во од спро тив но то“. 
Ту ка ка ко да е спро тив но 
од спро тив но то. И це на та 
на овој те ме лен пре вид е 
мно гу ви со ка и неа не ма 
да ја пла ќа ат вир ту ел ни те 
ту ри сти, ами на ши те но ви 
по ко ле ни ја, при што ки-
се ли те нас ме вки не ма да 
им би дат од ни ка ква пол-
за. Не кои ста ри разг лед-
ни ци мо жат да има ат вкус 
на мар ма лад од сли ви и крц ка ви ’рче ли, ама не кои мо жат да 
ли чат и на но во ком по ни ра на та од со седс тво то: „сли ку сво ју 
љу бим“.

Во ме ѓу вре ме, се раз би ра, се кој ќе си спом не де ка, на при-
мер, и онаа гр до си ја од па ла та ја има на се ко ја разг лед ни ца 

И цената на овој темелен превид 

е многу висока и неа нема да ја 

плаќаат виртуелните туристи, ами 

нашите нови поколенија, при што 

киселите насмевки нема да им 

бидат од никаква полза.  
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од Бу ку решт, ама, тоа во оп што не го пер е неј зи ни от гра ди тел 
и не ги кре пи уба ви те спо ме ни за не го. На про тив. А уште по-
на зад и да не за че ко ру ва ме во исто ри ја та - и на град би те, и 
на гра ди те ли те, и на на ра ча те ли те, и на разг лед ни ци те. Без-
бе ли е јас но де ка ми на то то не е за по вто ру ва ње во ид ни на та 
- пред да рас пре та ме мно гу па ра до кси и пак да не ста са ме 
по да ле ку од мис ла та што еден мој при ја тел по сто ја но ја по-
вто ру ва: „Ар ка“ ја гра де ле ама те ри, а „Ти та ник“ про фе си о-
нал ци!

„Утрин ски вес ник“, 20.03.10.

РистоЛазаровеновинариписател



Покрај тоа што е екстериоризација на менталниот пеј-
заж на Водачот, визуелизацијата на Центарот е плац-
дарм за крадење квадрати во новите, кич габарити од
бетон,стaклоиодспоменичнабронза.Тоаерецептотна
Архитектурата за Финансиско Усреќување на членовите
на Фамилијата (скратено АФУФ), а митоманско на маси-
те.Такаовдеисегапровинцијалцилажатдекаградат;во
суштинатиекрадатград.Еднитекрадеабездаградат,
овиеградатли,крадат.
07.02.10, Facebook про фил на авто рот
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Кра дат град

Во 3-Д при каз на та „Скоп је 2014“ во оп што не ста ну ва збор за 
овој град. Неј зи ни те пред ла га чи не ма ле на ме ра да збо ру ва ат 
за овој град би деј ќи тие ве ро јат но не го поз на ва ат, но си гур-
но е де ка не го са ка ат. Она што тие го са ка ат е не кој ни вен 
има ги на рен град на ме сто то на Скоп је. Си гур но е де ка тие 
го по са ку ва ат не го ви от про стор. Во кри тич ки от ди скурс низ 
на ши те ме ди у ми ве ќе 
бе ше ре че но: „ви зи ја-
та“ за Скоп је по тсе ту ва 
на Ах ша бад де нес, на 
Бер лин од пом пез ни-
те обес чо ве че ни ви-
зии на Ал берт Шпер во 
40-те... Таа ани ма ци ја 
за Скоп је по че ти ри го ди ни ме не ме по тсе ту ва на гра дот од 
стри пот „Да леч на та пла не та“ (The Trigan Empire) од ста ра „Па-
но ра ма“, во кој по стои ед на ци ви ли за ци ја што поз на ва но ви 
фу ту ри стич ки ле та ла, но ед но вре ме но не гу ва имиџ сли чен 
на ста ро рим ски от им пе ри ја ли зам, со пом пез на ар хи те кту-
ра од јав ни згра ди со јон ски ко ло на ди и бу ле ва ри за па ра ди 
со те шки три ум фал ни ка пии, во ед на за ед ни ца ко ја, па тем, 
по мно гу бор би за власт, оту ѓе ност и агре сив ност, са ма та се 
уни шти ла... По не ко гаш ми се чи ни де ка авто рот на кон цеп тот 
го чи тал овој стрип ка ко де те, а ние сме жр тва на не го ва та 
по греш на пер цеп ци ја и иден ти фи ка ци ја. Та ка, кон цеп тот на 
„Скоп је 2014“ се од не су ва на сон по зај мен од стар стрип од 
60-те и на ед на од не вкус, оту ѓе ност и агре сив ност, уни ште на 
ци ви ли за ци ја.

Таа ви зи ја пол на со на по ле он ски кич, псев до-ам пир, ква зи 
ба рок, бес при чин ски три ум фа ли зам и но во ком по ни ра на 

Така овде и сега провинцијалци 

лажат дека градат; во суштина тие 

крадат град. Едните крадеа без да 

градат, овие градат ли, крадат. 



се це си ја прет ста ву ва еден га ли ма ти јас во 
вку сот на неј зи ни от автор или авто ри. Фа-
ла му на бо га, не сум единс тве ни от што со 
ин диг на ци ја од би ва да жи вее во ур ба ни-
стич ки от про стор на не чи ја „це за ри он ска“ 
фру стра ци ја. Се пак, раз о ча ран сум од ин-
те ле кту ал ци те кои тоа го при фа ќа ат пре-
тво ре ни во не и скре ни глас но го вор ни ци на 
но си те ли те на овие ви зии. Пред на ши очи, 
ар хи те кти, мо дер ни му зи ча ри, за мол че ни 
есте ти ча ри, пи са те ли и те о ре ти ча ри на ли-
те ра ту ра та и на умет но ста за вре ме тра е ње 
од ед на про па ганд на еми си ја си ги зга зи ја 
дол го го диш ни те де ла и кре ди би ли те ти, сни 
за Скоп је со ду ша, глас но или сра меж ли во 
бра неј ќи еден но то рен, пом пе зен кич.

Се пра шу вам ко ја е ви стин ска та мер ка за при сус тво на ми на-
то то во ид ни на та? Ве ру вам, онаа што од не по сто е ње ќе вра ти 
ка пи тал ни об је кти и цел еден град со сво ја ме мо ри ја, чо веч-
ки лик, жив ко ло рит и спон та на ме ша ви на од сти ло ви во кои 
се ог ле ду ва ат и ди ја ло ги зи ра ат сред но ве ков на та, ори ен тал-
на та и ми на то ве ков на та ар хи те кту ра, а не да го пре тво ра во 
то та ли тар но ре тро од град би со сти ло ви и зна ци, со сем ту ѓи 
на Скоп је. Скоп је го гу би сво јот genius loci.

Ко га не го ви от ле ген да рен гра ди тел Јо сиф Ми хај ло виќ, поч ну-
вај ќи од доц ни те 20-ти, го пре тво ра Скоп је од ка са ба во град 
со европ ска ор га ни за ци ја, град би и функ ции, тој тоа го пра-
ви по чи ту вај ќи го иден ти те тот и ду хот на ме сто то. По чи ту вај ќи 
ги мер ки те и чо веч ки те ди мен зии. За тоа скоп ја ни се вљу би ја 
во сво јот не ко га шен град. Не слу чај но тој град стои во нив ни-
те чув ства и ви зи ја. Ка ко што тој се ури ва ше и, ка ко што се га 
на пол но се одро ду ва, тие го пре зи ра ат не го ви от без вкус но 

Таа визија 

полна со 

наполеонски кич, 

псевдо-ампир, 

квази барок, 

беспричински 

триумфализам и 

новокомпонирана 

сецесија 

претставува еден 

галиматијас 

во вкусот на 

нејзиниот автор 

или автори
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пре об ли ку ван цен тар за што чув ству ва ат де ка го гу бат сво јот 
не со вр шен, но то пол пре дел со чо веч ки мер ки и за жи ву ва ат 
во ту ѓо ме сто, во град од не чи ја ап со лу ти стич ка ви зи ја.

„Ка пи тал“, 25.02.10.

Од зе мен дух и про стор

Не знам ка ква по ра ка Скоп је ќе зра чи во по да леч на та ид ни-
на, ме не се га ме пре о ку пи ра пра ша ње то ка ква енер ги ја зра-
чи де нес.

А де нес Скоп је зра чи по ра ки на не вкус и цен тра ли стич ки во-
лун та ри зам, Се ос тва рат ли овие по ра ки, Скоп је не ма да зра-
чи ни што во на ред ни те де це нии, освен ед на ти вка при каз на 
за тоа ка ко е уни штен цен та рот на еден град од ед на др жав на 
власт и од неј зи ни те епи го ни, што дел ја под др жу ва ат, а дел 
ака дем ски мол чат. Тој молк ќе би де по ра ка та за ур ба ни стич-
ка та ид ни на на гра дот со од зе мен дух, вкус, иден ти тет и фи-
зич ки про стор.

„Но ва Ма ке до ни ја”, 24.02.2010.

ТомиславОсманлиеписателиновинар



Ко ре ни те на но ви от „ака де ми зам”  
во про е ктот „Скоп је 2014”

Дра ги мои ко ле ги ар хи те кти и кул тур ни деј ци! Убе ден сум 
де ка ни ко му од нас, ни ту во мра чен сон не му се по ја ви ла 
кош мар на та број ка 333, ама факт е де ка ток му тол ку го ди ни 
по ми наа од 1677 го ди на, ко га вла де те лот на по ло ви на та од 
зем ји на та топ ка кра лот Сон це - Луј XIV, пре ку сво јот спо со-
бен прв ми ни стер Кол бер, за прв пат во исто ри ја та ја офор ми 
Ака де ми ја та на ар хи те кту ра та. Неј зи на ос нов на за да ча бе ше 
да ги раз ра бо ти „иде ал ни те веч ни за ко ни на уба ви на та”, спо-
ред кои тре ба да се гра дат си те поз на чај ни об је кти во фран-
цу ска та им пе ри ја.

15

Ми ха ил То ка рев

333 исто ри ски 
по у ки и ана ло гии
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Ака де ми ја та, на че ло со неј зи ни от прв ди ре ктор Ф. Блон дел, 
автор на пр ва та три ум фал на ка пи ја „Сен Де ни” во Па риз, 
утвр ди де ка „својс тво на бо жес тве но ста е ге о ме трич но ста”, 
при што ка ко те о ри ска под ло га за по на та мош на раз ра бо тка 
тре ба да пос лу жат де ла та на А. Па ла дио (1508-80). Спо ред 
неа, со вр ше но то ар хи те ктон ско ре ше ние, освен што тре ба 
да има наг ла се на си ме три ја со по мош на ри за лит или фрон-
тон, тој мо ра да со др жи и за ед нич ки кров врз ан таб ле мент и 
ба лу стра да, кои се пот пи ра ат врз ни за ко ло сал ни стол бо ви и 
пи ла стри.

На та ков на чин, раз и гра но ста, дра ма тич но ста и жи во пис-
но ста на из вор ни от ита ли јан ски ба рок беа за ме не ти со за-
ко ни те на „но ви от” ба ро кен кла си ци зам, на ре чен спо ред 
вла де те лот „стил Луј XIV”. На бр гу, тој стил во вид на ши ро ко 
ар хи те ктон ско-умет нич ко дви же ње, под за ед нич ко то име па-
ла ди о ни зам, од Фран ци ја пре ми на во Анг ли ја и мар ши рај ќи 
низ Евро па стиг на ду ри до Ру си ја. Си те тие ап со лу ти стич ки 
мо нар хии, овој строг стил го при фа ти ја со ед на единс тве на 
цел: пре ку не го да ја ве ли ча ат мо ќта на сво ја та им пе ри ја. 
Очиг лед на бе ше на ме ра та со упо тре ба та на овој стил да се 
пре мо стат шест ве ка, пре ку вос по ста ву ва ње ар хи те ктон ски 
ана ло гии со го ле ма та Рим ска им пе ри ја, спо ред чи ја про чи-
сте на и по ед но ста ве на ар хи те кту ра, Па ла дио го вос по ста ви 
„сво јот” стил. (Слич но ста со про е ктот “Скоп је 2014” е слу чај-
на.)

Би деј ќи сѐ до кра јот на XVIII и по че то кот на XIX век оп штес тве-
но-по ли тич ки те со стој би оста наа ре чи си не про ме не ти, „ва-
ри јан ти те” на па ла ди о низ мот про дол жи ја да се упо тре бу ва ат 
и по на та му под име то кла си ци зам и не ок ла си ци зам. Не ок ла-
си циз мот за вре ме на им пе ра то рот На по ле он Бо на пар та, не 
са мо што не се сра ме ше, ту ку се гор де е ше со бу квал но то ко-
пи ра ње на ар хи те кту ра та од рим ска та им пе ри ја, со жел ба да 
на пра ви по у ба ва и по ве ли чес тве на „кла сич на” ар хи те кту ра.
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Тие како „високи 

професионалци” никако не 

можат да се правдаат дека 

не знаеле што прават, па 

затоа добро е да ја погледнат 

графиката од Франциско Гоја, 

наречена: Заспаниот ум раѓа 

чудовишта.

Па ра лел но со не ок ла си циз мот, во пр ва та по ло ви на на XIX 
век на ши ро ко се раз ви ва и ед но на ви дум но во тво реш тво, 
под име то ро ман ти зам, кое ка ко ре ак ци ја на „ан тич ки от па-
га ни зам” инс пи ра ци ја ба ра во хри сти јанс тво то и умет но ста 
во на ци о на лен дух. Бе гај ќи од ин ду стри ска та ре ал ност што 
прет сто е ше, ро ман тиз мот се свр ту ва на на зад, пра веј ќи раз-
но вид ни ва ри ја ции на од дел ни те из ми на ти сти ло ви, до да вај-
ќи им го пре фи ксот „нео”. Си те не о сти ло ви, вклу чи тел но и 
не ок ла си циз мот, од пи о не ри те на мо дер на та ар хи те кту ра се 
на ре че ни ек ле ктич ни, би деј ќи тие всуш ност не ну дат ни што 
но во за раз во јот на ар хи те кту ра та. (Слич но ста со про е ктот 
“Скоп је 2014” не е слу чај на.)

Зас па ни от ум ра ѓа чу до ви шта

И ете, дра ги мои кул тур ни 
деј ци, 333 го ди ни по фор ми-
ра ње то на фран цу ска та Ака-
де ми ја на ар хи те кту ра та, на 
пра гот на XXI век во вре ме то 
на ин фор ма тич ко то оп штес-
тво, поч на да дејс тву ва еден 
вид скри е на „Ма ке дон ска 
ака де ми ја на ар хи те кту ра-
та”, со на ме ра да вос по ста-
ви не ка кви „но ви пра ви ла 
за соз да ва ње со вр ше ни ар-
хи те ктон ски ре ше ни ја”. Тие 
свои пра ви ла таа упор но на сто ју ва да ги на мет не ка ко офи-
ци јал ни, со об ја ву ва ње кон кур си или ди рект ни на рач ки, во 
кои од на пред е ди кти ран изг ле дот на об је ктот.

Но, за раз ли ка од вре ме то пред 333 го ди ни, на ши те „ака де-
ми ча ри те” одат уште по на та му, тие не го ди кти ра ат изг ле дот 
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са мо на ад ми ни стра тив но-управ ни те 
об је кти, ту ку и на т.н. тех нич ки об је-
кти. Нај нов и ве ро јат но свет ски ан-
то ло ги ски при мер прет ста ву ва кон-
кур сот за кат на га ра жа во Скоп је на 
бре гот на ре ка та Вар дар. За неа уште 
во рам ки те на ДУП се ди кти ра ар хи-
те ктон ски израз во вид на еден ек ле-
кти ци зам од нај ни зок ранг: „Фа са да та 
на об је ктот да би де во стил на: ба рок, 
кла си ци зам, не ок ла си ци зам, ро ман-
ти зам и не о ро ман ти зам”. Ста вај ќи го 
сврз ни кот и “ака де ми ча ри те” изг ле да 
де ка не зна ат што ба ра ат, би деј ќи со 
не го по вр зу ва ат не ка кво име на из-
мис лен стил „не о ро ман ти зам”, кој ни-

ко гаш и ни ка де до се га не по сто ел. Гос под мо же да им про сти 
ако не зна ат што пра ват, ама не ве ру вам де ка до тол ка ва ме-
ра се не о бра зо ва ни. Не дај Бо же на ско ро да пред ло жат не-
ка ква ва ри јан та на ар хи те ктон ски на ци о на лен ро ман ти зам.

До кол ку „ака де ми ча ри те” се до вол но обра зо ва ни и зна ат 
што пра ват, то гаш да ли има по тре ба од 333 исто ри ски по у ки и 
ана ло гии? Има ед на и тоа мно гу го ле ма при чи на: Да се спре-
чат со сво и те ек ле ктич ки ста во ви да ја за ла жу ва ат не до вол но 
упа те на та јав ност, вклу чу вај ќи и по е дин ци од кул тур на та јав-
ност и др жав на та но менк ла ту ра. Та ква та по стап ка прет ста ву-
ва ти пич но пре дав ство на ар хи те ктон ска та ети ка, во кое за 
жал во из ми на ти ве 2-3 го ди ни „не свес но” учес тву ваа и по е-
дин ци од ААМ, па и од ре до ви те на уни вер зи тет ски от ка дар. 
Тие ка ко „ви со ки про фе си о нал ци” ни ка ко не мо жат да се 
прав да ат де ка не зна е ле што пра ват, па за тоа до бро е да ја 
пог лед нат гра фи ка та од Фран ци ско Го ја, на ре че на: Зас па ни-
от ум ра ѓа чу до ви шта.

Евидентно е дека 

со „заговорот на 

академичарите” 

македонските 

архитекти во 

почетокот на XXI 

век се доведени 

во позиција да 

се борат против 

еклектицизмот на 

XIX век, како што тоа 

го правеа пионерите 

на модерната 

архитектура на прагот 

од XX век.



Про тив „за го во рот на ака де ми ча ри те”

Еви дент но е дра ги мои де ка со „за го во рот на ака де ми ча ри-
те”, ма ке дон ски те ар хи те кти во по че то кот на XXI век се до-
ве де ни во по зи ци ја да се бо рат про тив ек ле кти циз мот на XIX 
век, ка ко што тоа го пра веа пи о не ри те на мо дер на та ар хи те-
кту ра на пра гот од XX век. Во на ша ва се гаш на не/кул тур на 
со стој ба мно гу акту ел но зву чи мо то то на ви ен ска та се це си-
ја: „На епо ха та – неј зи на та умет ност, на умет но ста – неј зи на-
та сло бо да” (1898). Од тоа мо же да се зак лу чи де ка на ши те 
„ака де ми ча ри” не се до вол но свес ни во ко ја епо ха жи ве ат, а 
уште по мал ку зна ат што зна чи тво ре ње во ду хот на вре ме то. 
За тоа на ши те твор ци со на пред на мис ла има ат ед на мно гу 
зна чај на за да ча: да ги раз об ли чат заб лу ди те на сво е то вре-
ме, па ду ри и на сопс тве на ма те ри јал на ште та.

Спо ред К. Линч (Сли ка та на еден град, 1974): “Гра ѓа ни те тре-
ба да се по ви ку ва ат на ули ца, а во шко ли те и на фа кул те ти те 
да се др жат кур се ви, за гра дот да ста не жи ва сли ка на на ше то 
оп штес тво и не го ви те на де жи”. Зо што? За што уште во V век 
пред на ша та ера нај де мо крат ски от вла де тел Пе рик ле ги опо-
ме ну ва Ати ња ни те, ве леј ќи: „Оној што не учес тву ва во на ста-
ни те на сво јот град, не е ми рен, ту ку е лош гра ѓа нин”. А, си те 
ние зна е ме ка ко по ми наа на Пло шта дот на ши те гра ѓа ни, ко-
га пред ед на го ди на на ми рен на чин са каа да учес тву ва ат во 
на ста ни те на сво јот град. К.Н. Шулц (Ег зи стен ци ја, про стор, 
ар хи те кту ра, 1975) со пра во кон ста ти ра де ка: „Ар хи те ктон-
ски от про стор прет ста ву ва ма те ри ја ли за ци ја на чо ве ко ви от 
ег зи стен ци о на лен про стор”, па за тоа за не го во то офор му ва-
ње тре ба да се пра ша ат и ар хи те кти те и по ши ро ка та јав ност.

Исто та ка, поз на то е де ка Ели ел Са ри нен со пра во твр ди де-
ка: „Град ски от по ре док на об ли ци те и оп штес тве ни от по ре-
док мо ра да се раз ви ва ат ра ка под ра ка и ме ѓу себ но да се 
инс пи ри ра ат”. От ту ка про из ле гу ва ед но мно гу зна чај но пра-
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Најнов и веројатно светски 

антологиски пример 

претставува конкурсот за 

катна гаража во Скопје на 

брегот на реката Вардар. За 

неа уште во рамките на ДУП 

се диктира архитектонски 

израз: „Фасадата на 

објектот да биде во стил 

на: барок, класицизам, 

неокласицизам, романтизам 

и неоромантизам”.

ша ње: Кое и ка кво оп штес тво 
ги инс пи ри ра ло ма ке дон ски те 
„ака де ми ча ри” да ги соз да дат 
об ли ци те на про е ктот “Скоп-
је 2014”? Или пак: Ка ква вр-
ска има на ша та дол го ве ков на 
тра ди ци ја со ба рок ни от кла-
си ци зам, из ве шта че ни от не ок-
ла си ци зам, или кој би ло друг 
„изам”? Од го во рот на по ста ве-
но то пра ша ње го има да де но А. 

Лир са уште во да леч на та 1940 го ди на: „Спо соб ни от ар хи тект 
мо же да ги открие и на со вре мен на чин да ги ин тер пре ти ра 
до маш ни те тра ди ци о нал ни вред но сти, би деј ќи ве штач ки от 
увоз на вред но сти од дру га сре ди на и од дру го вре ме, има-
ат дру ги пре тен зии”. За тоа се на мет ну ва клуч но то пра ша ње: 
„Чии и ка кви пре тен зии има ат на ме ра да за до во лат ‘ака де-
ми ча ри тѐ со про е ктот “Скоп је 2014”?

Израз или стил во ар хи те кту ра та?

Оп што поз на то е де ка изра зот/сти лот на об је ктот нав ле гу ва 
во су шти на та на ар хи те ктон ска та фи ло зо фи ја и за тоа це лос-
но е не при фат ли во од лу ки те за не го да ги до не су ва ат не-
до вол но упа те ни те по е дин ци, а уште по мал ку по ли тич ки от 
естаб лиш мент. Ако се сог ла си ме де ка ре кон струк ци ја та на 
град ски от цен тар прет ста ву ва по ве ќе кул ту рен, откол ку тех-
нич ки за фат, то гаш во прв план се по ја ву ва ат две пра ша ња:

1. Ка ко да се вос по ста ви до бро со седс тво и хар мо ни ја ме ѓу 
но ви те и ста ри те об је кти? и

2. Ка ко да се из нај де нај со од вет ни от ар хи те ктон ски израз/
стил за но ви те об је кти?



По стап ка та за из на о ѓа ње на по са ку-
ва ни от израз/стил, Ели ел Са ри нен 
ја де фи ни ра на след ни ов на чин: 
„Искре но то ба ра ње на ар хи те ктон-
ски те фор ми без на мер на по тра га 
по сти лот е нај си гур ни от пат да се 
дој де до не го”. Се раз би ра де ка при-
тоа се мис ли на ба ра ње то но ви, а не 
на ко пи ра ње или ими ти ра ње ста ри 
фор ми, би деј ќи го ле ми те ар хи те-
ктон ско-умет нич ки епо хи ни ко гаш не ги ими ти ра ле епо хи те 
на сво и те пред ци (В. Гро пи ус).

Во се гаш на ва на мет на та со стој ба на стил ски конф ли кти, се-
пак мо же да се сло жи ме де ка нај го ле ми от дел од ар хи те кти те 
во Р. Ма ке до ни ја по ка жа ви со ко етич ко ни во. Тоа се по ткре-
пу ва со фа ктот што на кон кур си те со од на пред ди кти ран стил, 
од над 2000 ил ја ди дип ло ми ра ни ар хи те кти зе доа учес тво са-
мо по не кол ку по е дин ци. За рем тоа не е до вол на опо ме на за 
ма ло број ни те „ака де ми ча ри” под др жа ни од нив ни те моќ ни 
спон зо ри?

Си те оние кои има ат жел ба да рас пра ва ат и да ну дат ста во ви 
за ар хи те ктон ски от израз/стил на об је ктот, или за не го ва та 
„фа са да”, ка ко што љу бат да ка жат „ака де ми ча ри те”, тре ба 
де фи ни тив но да на у чат де ка:

„Ар хи те ктон ски от стил прет ста ву ва ди ја ле ктич ко единс тво на 
ре ла тив но по сто ја ни те бе ле зи на еле мен ти те што ја со чи ну-
ва ат со др жи на та и фор ма та на об је ктот, ка ко оп шти за кон-
крет ни от исто ри ски пер и од и раз лич ни за од дел ни те пер и о-
ди. Тој прет ста ву ва ре зул тат од ре а ли за ци ја та на раз лич ни те 
тво реч ки ме то ди и за ви си од раз во јот на со цио-функ ци о нал-
ни те, тех нич ко-еко ном ски те и идеј но-естет ски те по тре би на 
оп штес тво то” (Е. Хри сто ва, Есте ти ка во ар хи те кту ра та, 1979).

Афирмацијата на нашата 

самобитност не може 

да се направи преку 

имитација на увезени 

еклектички стилови, 

туку со помош на 

креативна современа 

трансформација 

на нашето богато 

градителско наследство.
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Поз на вај ќи ги за лож би те и 
„струч ни те” ма ни пу ла ции на но-
ви те „ака де ми ча ри”, со си гур-
ност мо же да се ка же де ка тие 
во оп што не зна ат што е стил, па 
та ка ни ту мо жат ква ли фи ку ва но 
да ги раз ли ку ва ат раз лич ни те 
исто ри ски сти ло ви. Ве лам „исто-
ри ски”, би деј ќи сти ло ви те де-
фи ни тив но се од не су ва ат на ми-
на то то, а не на ар хи те ктон ски от 
израз чие соз да ва ње е во тек и 

кој спо ред сво и те ква ли те ти во ид ни на би мо жел да се прог-
ла си за стил.

На крај, се по ста ву ва пра ша ње то: Ка ко да дој де ме до еден 
со вре мен ар хи те ктон ски израз на акту ел на та ма ке дон ска 
пре род ба? Се раз би ра не со ди ктат, ту ку низ ед на прод ла бо-
че на струч но-на уч на рас пра ва да ги усог ла си ме мис ле ња та 
и да го про нај де ме за ед нич ки от име ни тел на на ши от нас ле-
ден ре ги о на лен (на ци о на лен?) ар хи те ктон ски израз. Но, за 
жал нај че сто се слу чу ва да гле да ме и рас ка жу ва ме за она што 
се слу чу ва во све тот, откол ку да го ви ди ме ква ли те тот што е 
се којд нев но пред на ши те очи. Ка ко по твр да за тоа мо же да 
пос лу жи зак лу чо кот на уче ни кот на Ле Кор би зие, Ду шан Гра-
бри јан, кој во 1949 го ди на истра жу вај ќи ја т.н. на род на ар хи-
те кту ра во ма ке дон ски те на сел би, кон ста ти ра:

„Она што го нај дов ме ги над ми на си те на ши оче ку ва ња, по 
це ли де но ви бев ме во ек ста за, во не пре стај но откри ва ње и 
во о ду ше ву ва ње. На се ка де на и ду вав ме на ре а ли зи ра ни, со-
се ма со вре ме ни пра ша ња”.

Ток му во пер и о дот ко га е об ја ве на не го ва та кни га (Razvojni 
put naše savremene kuće, 1973) се слу чу ва еден вид но ва пре-
род ба во ма ке дон ска та ар хи те кту ра. То гаш се соз да де ни ан-

Во нашава сегашна 

не/културна состојба 

многу актуелно звучи 

мотото на виенската 

сецесија: „На епохата - 

нејзината уметност, на 

уметноста - нејзината 

слобода” (1898). 



то ло ги ски те об је кти во Скоп је и во Охрид, чии авто ри се инс-
пи ри ра ат од ар хи те кту ра та на ма ке дон ска та пре род ба од XIX 
век и на со вре мен на чин ја ин тер пре ти ра ат, по прин ци пот на 
ана ло ги ја или асо ци ја ци ја. Та кви от при стап, во вид на ме тод 
на ин вен ци ја е при ме нет кај об је кти те на МА НУ, Уни вер зи тет-
ска та биб ли о те ка, Уни вер зи тет ски от кам пус итн. Ко ри стеј ќи 
слич ни ме то ди, де се ти ци го ди ни по ра но зем ји те на Скан ди-
на ви ја, Бра зил и Ја по ни ја ус пеш но ја из бег наа зам ка та на 
ин тер на ци о нал ни от стил и соз да доа свои пре поз нат ли ви со-
вре ме ни ре ги о нал ни ар хи те ктон ски шко ли.

Де нес, на по че то кот на XXI век, 
ко га све тот за бр за но се гло ба ли-
зи ра, на ши те ар хи те кти те се по-
ста ве ни пред те жок пре диз вик: 
Ка ко да го про нај дат ар хи те ктон-
ски от ја зик на об но ве на та жел ба 
за пре род ба? Од нос но: Ка ко да се 
вос по ста ви вр ска та ме ѓу гло бал-
ни те трен до ви на ар хи те кту ра та на 
ин фор ма тич ко то оп штес тво и по у-
ки те од на ше то бо га то гра ди тел ско 
нас ледс тво?

Од сог ле да ни те про ти вреч но сти ме ѓу аван гард ни те дви же ња 
во свет ска та ар хи те кту ра и иде и те прет ста ве ни во про е ктот 
„Скоп је 2014”, про из ле гу ва ат след ни ве зак лу чо ци:

 � Во име на на пре до кот на тво реч ка та мис ла, сло бо до ум-
ни те обра зо ва ни ар хи те кти во Р. Ма ке до ни ја не тре ба да 
при фа ќа ат ка ков би ло ре цепт со кој од на пред се на ло жу-
ва ар хи те ктон ски от израз на но ви те об је кти;

 � Ар хи те кти те изра зу ва ат ре волт про тив ин сти ту ци о нал но-
то на мет ну ва ње на ек ле ктич ки те сти ло ви во ар хи те кту ра-
та на но ва та ин фор ма тич ка епо ха;

85Ми ха ил То ка рев 333 исто ри ски по у ки и ана ло гии

Нашите творци со напредна 

мисла имаат една многу 

значајна задача: да ги 

разобличат заблудите на 

своето време, па дури и 

на сопствена материјална 

штета. 
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 � Во име на ар хи те ктон ска та ети ка, се по ви ку ва ат ма ло-
број ни те ар хи те кти кои зе ма ат учес тво во „стил ски” ди-
кти ра ни те кон кур си, да се отка жат од тоа;

 � Во име на ви сти на та, се по ви ку ва ат и ма ло број ни те „ака-
де ми ча ри” да се отка жат од по на та мош но то за ла жу ва ње 
на не у па те на та јав ност, со твр де ње то де ка ек ле ктич ки те 
сти ло ви при ка жа ни во про е ктот „Скоп је 2014” се дел од 
на ша та тра ди ци ја;

Афир ма ци ја та на на ша та са мо бит ност не мо же да се на пра-
ви пре ку ими та ци ја на уве зе ни ек ле ктич ки сти ло ви, ту ку со 
по мош на кре а тив на со вре ме на транс фор ма ци ја на на ше-
то бо га то гра ди тел ско нас ледс тво. На та ков на чин мо же да 
ста не ме до стој ни си но ви на на ши те го ле ми пред ци, а во исто 
вре ме и по чи ту ва ни гра ѓа ни на све тот, кој што за бр за но се 
гло ба ли зи ра.
„Ок но“, 22.03.10. (обра ќа ње на про фе со рот То ка рев на во нред
но то со бра ние на „Асо ци ја ци ја та на ар хи те кти на Ма ке до ни ја“ на 
10.03.10.)

МихаилТокаревепрофесорнаскопскиот
Архитектонскифакултет



Си те што ја ви доа пре зен та ци ја та на кош мар на та ви зи ја за 
Скоп је 2014 го ди на, оста наа со по до тво ре ни усти и те ско ба 
во гра ди те. Во оваа комп ју тер ски ге не ри ра на гр до ти ја сѐ е 
лаж но: не по сто еч ки те ар хи те ктон ски сти ло ви, не ре ал ни те 
ба рок ни спо ме ни ци, ужас ни те згра ди кои ги зат ну ва ат ке јо-
ви те и пло шта ди те на глав ни от град, смеш ни те ла во ви, цр-
ква та по ста ве на на ка на ли за ци ја (не ви ден срам!), ма ло ум ни-
те вр би сред Вар дар... Си те овие „кре а ции“ на ма ке дон ски от 
по ли тич ки врв се ка ко кар не вал ски ма ски кои не ук про вин-
ци ски клеп то ман ги дрп нал про тр чу вај ќи низ сто ков на та ку ќа 
на европ ска та исто ри ја.

БЕЗ ЗА КО НИЕ КОЕ 
ВО ДИ ВО ПО ДЕЛ БА 
НА ДР ЖА ВА ТА

16
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Ма ски те за овој ар хи те ктон-
ски кар не вал се на ме не ти 
да ја соз да дат илу зи ја та за 
на пре до кот и прос пе ри те тот, 
но идеј на та пу сте ли ја и нез-
на е ње то со кое Вла да та са ка 
од Скоп је да на пра ви По тем-
ки но во се ло, не мо жат да ги 
скри јат влак не сти те но зе, че-
пун ки те, опа шот и ја ре шки от 
лик на ѓа вол ско то зло што се 
крие зад тие ма ски и тан те-
ли. Кол ку и да се тру дат да ја 

скри јат зла та на ме ра (чи тај: по ли тич ка та ма ни пу ла ци ја), таа 
им про те ку ва низ гр да та ар хи те кту ра ка ко вре ла пи са низ ге-
вгир. Овие, во сво ја та су шти на на ив ни и ин фан тил ни ур ба ни-
стич ки „ви зии“, на про фе си о на лец му изг ле да ат ка ко де ло на 
мен тал но бо лен ар хи те ктон ски „На по ле он“, но на обич ни от 
чо век мо ра да му пре диз ви ку ва ат дла бо ка воз не ми ре ност, 
за што под на луд ни ча ви те кар не вал ски ма ски чув ству ва зло 
и зат скри е на за ка на.

За ка на та се крие во сле па та ре ши тел ност на Вла да та да го 
пре соз да де цен та рот на Скоп је по мер ка на сво ја та ин те ле-
кту ал на ин фе ри ор ност и ма ло гра ѓан ски от ки чер ски вкус, и 
за тој не ле га лен про ект да по тро ши сто ти ци ми ли о ни евра 
на род ни па ри. Оваа ан ти на род на власт пра ктич но му се за-
ка ну ва на сопс тве ни от на род „да вај ќи“ му на си ла „по да ро-
ци“ ку пе ни со не го ви па ри, спро тив но на не го ва та вол ја и 
рас по ло же ние. За овие кар не вал ски ма ски таа ги га зи Уста-
вот, за ко ни те, стан дар ди те, ги фал си фи ку ва про це ду ри те, 
кон кур си те, мис ле ња та и сог лас но сти те, ги де мон ти ра си те 
ин сти ту ции во др жа ва та, јав но ја ко рум пи ра Ма ке дон ска та 
пра вос лав на цр ква, га зи по пра ва та на гра ѓа ни те, чув ства та 

Маските за овој архитектонски 

карневал се наменети да 

ја создадат илузијата за 

напредокот и просперитетот, 

но идејната пустелија и 

незнаењето со кое Владата 

сака од Скопје да направи 

Потемкиново село, не можат да 

ги скријат влакнестите нозе, 

чепунките, опашот и јарешкиот 

лик на ѓаволското зло што се 

крие зад тие маски и тантели. 
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на ет нич ки те за ед ни ци... Ток-
му оваа без ум на спрем ност 
на вла ста за сво ја та на луд ни-
ча ва „ви зи ја“ да ја пла ти би ло 
ко ја ви со ка це на – на сме тка 
на џе бот и гр бот на гра ѓа ни те 
–  ег зи стен ци јал но го за стра-
шу ва и па ра ли зи ра на ро дот 
ма ке дон ски.

Бол на та оп се сив ност на вла-
ста, неј зи ни те на луд ни ча ви 
кре а ции – ма кар на си ла – да 
би дат при фа те ни ка ко са кан 
по да рок, е во о би ча ен симп том на па то ло ги ја та на со вре-
ме ни те ап со лу ти стич ки ре жи ми. Си те тие има ат па то ло шка 
по тре ба да би дат са ка ни. Си те по ка жу ва ат ком пул си вен ен-
ту зи ја зам во миг да го пре соз да дат све тот спо ред сопс тве ни-
те ма ни ја кал ни (и нај че сто ки чер ски) ви зии, кај си те по стои 
таа агре сив на по тре ба да би дат обо жу ва ни... За до во лу вај ќи 
ја оваа по тре ба, си те ди кта ту ри ствар но ста ја за ме ну ва ат со 
про па ган да! Од та му по тек ну ва и нив на та спрем ност да го по-
тро шат це ло то на ци о нал но бо гат ство на са мо рек ла ми ра ње. 
Од исти от ѓол по тек ну ва и ма ло гра ѓан ска та „сит ни ча вост“ кон 
бо жем но то за до во лу ва ње на прав на та фор ма и кон „јав но то 
мне ние“, ин си сти ра ње то  да „изг ле да ат чес ни“ и „сѐ да би де 
по за кон“, без ог лед на де мон ски не за кон ска та со др жи на на 
си те „хар тии“ што ги про из ве ду ва ат.

 По ра ди тоа и на ши от „троа фа ши зам“ – ме ка та кар не вал ска 
вер зи ја на ДПМНЕ – осо бе но се тру де ше  „ви зи ја та“ за Скоп је 
2014 да би де „по си те мож ни за ко ни“ и сит ни ча ре ше око лу 
со би ра ње то на по треб ни те  мис ле ња, сог лас но сти и про це-
ду ри за из ме ни те на ур ба ни стич ки от план за Ма ли от ринг...

Оваа антинародна власт 

практично му се заканува на 

сопствениот народ „давајќи“ 

му насила „подароци“ купени 

со негови пари, спротивно на 

неговата волја и расположение. 

За овие карневалски маски 

таа ги гази Уставот, законите, 

стандардите, ги фалсификува 

процедурите, конкурсите, 

мислењата и согласностите, ги 

демонтира сите институции во 

државата...
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Не из не на ду ва што со др жи-
на та на ур ба ни стич ки от план 
е спро тив на на за ко нот, што 
мис ле ње то на Упра ва та за 
кул тур но нас ледс тво е спро-
тив но на за ко нот, што сог-
лас но ста на ми ни стерс тво то 
и на Гра дот Скоп је се исто 
та ка спро тив ни на за ко нот, 
си те су штин ски не у став но сти 
се не ин те рес ни за вла ста – 
сѐ до де ка оп шта та фор ма е 
за до во ле на, до де ка ли ста та 
за кон ски по стап ки за до не су-

ва ње на пла нот е комп лет на. 

Но, шо ки ра соз на ни е то де ка Вла да та на РМ и оп шти на та Цен-
тар ја спро ве ле це ло куп на та по стап ка за изра бо ту ва ње и до-
не су ва ње на де тал ни от ур ба ни стич ки план за Ма ли от ринг 
спо ред не ва жеч ка за кон ска про це ду ра, зна чи до не ле до ку-
мент без пра вен ос нов, нес про вед лив и не ва жеч ки!

Еве за што се ра бо ти: по стап ка та за изра бо ту ва ње и до не су-
ва ње на ур ба ни стич ки от план за Ма ли от ринг поч на со но-
се ње то на Про гра ма та за при о ри тет на изра бо тка на ур ба ни-
стич ки пла но ви на Вла да та на РМ во но ем ври 2009. Спо ред 
оваа про гра ма оп шти на та Цен тар – по спе ци јал на скра те на 
по стап ка – екс прес но го изра бо ти Ма ли от ринг во пред лог 
план (пре скок ну вај ќи ја фа за та на на црт план ко ја е за дол-
жи тел на за си те пла но ви), го из ло жи на јав на ан ке та за вре ме 
на но во го диш ни те и бо жик ни те праз ни ци (!), и го до не се на 
29 ја ну а ри 2010. Но, це ла та оваа по стап ка вла да та и оп шти-
на та ја из ве доа спо ред одред би од за кон кои се вон си ла! Ако 
не ви се ве ру ва на очи те, ќе ви по вто рам со го ле ми бу кви: 
ПРИ О РИ ТЕТ НА ТА ПРОГ РА МА НА ВЛА ДА ТА И СКРА ТЕ НА ТА ПО-

ПРИОРИТЕТНАТА ПРОГРАМА 

НА ВЛАДАТА И СКРАТЕНАТА 

ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ СЕ 

ИЗБРИШАНИ ОД ЗАКОНОТ ЗА 

ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ ВО ЈУЛИ 2009 

ГОДИНА!!! „Билмезите“ ја 

изведоа целата постапка 

за својот најважен проект 

без правен основ, според 

неважечки одредби, кои 

самите претходно со измени 

на законот ги избришаа!



Сите диктатури стварноста ја 

заменуваат со пропаганда! Од таму 

потекнува и нивната спремност 

да го потрошат целото национално 

богатство на саморекламирање. 
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СТАП КА ЗА ДО НЕ СУ ВА ЊЕ НА УР БА НИ СТИЧ КИ ПЛА НО ВИ СЕ 
ИЗБ РИ ША НИ ОД ЗА КО НОТ ЗА ПРО СТОР НО И УР БА НИ СТИЧ КО 
ПЛА НИ РА ЊЕ ВО ЈУ ЛИ 2009 ГО ДИ НА!!! „Бил ме зи те“ ја из ве доа 
це ла та по стап ка за сво јот нај ва жен про ект без пра вен ос нов, 
спо ред не ва жеч ки одред би, кои са ми те прет ход но со из ме-
ни на за ко нот ги из бри шаа! По стои ли по го лем ре зил за еден 
„по штен“ на ци о нал-со ци ја ли стич ки ре жим кој са ка „сѐ да 
би де по за кон“?

Си те ор га ни на вла ста и си те гра ѓа ни во др жа ва ва се га зна ат 
де ка огра да та на пло шта дот е не за кон ска, де ка из ме сту ва-
ње то на глав на та ка на ли за ци ја од под цр ква та е не за кон ско, 
де ка ма ло ум на та ка пи ја, вр би те и об је кти те на ке јот... де ка 
си те се не за кон ски, за што пла нот за Ма ли от ринг - во кој тие 
се на цр та ни - е прав но 
ни што вен и пра ктич но 
не по стои. Ре а ли за ци ја та 
на кар не вал ска та „ви зи-
ја“ ќе мо ра да се од ло жи 
до де ка оп шти на та не ја 
по вто ри про це ду ра та од 
по че ток – овој пат ба рем 
фор мал но спо ред за ко-
нот. И, да, за ол ку оче вид-
на и скан да лоз на не за ко ни тост не мо ра да се че ка Устав ни от 
суд да од лу чу ва – се кој прав ник и се кој пис мен чо век мо же 
да ја утвр ди, но, единс тве но од пе да го шки при чи ни, ини ци ја-
ти ва та за оце ну ва ње на устав но ста е ве ќе на пат кон су дот...

***

Пос ле ди ци те од овој та жен ар хи те ктон ски кар не вал, ме ѓу-
тоа, ќе би дат мно гу по се ри оз ни од оче ку ва но то рас чи сту ва-
ње на бе тон ски от и брон зе ни от пос ле кар не вал ски от пад. Тие 



зборник текстови92 КРАДАТ ГРАД!

ќе би дат ве ро јат но мно гу под ла-
бо ки и по да ле ку сеж ни откол ку 
што де нес би ло кој во Ма ке до-
ни ја е спре мен да при фа ти. Из-
ве ду вај ќи ги сво и те не се ри оз ни 
ар хи те ктон ски бу да ла шти ни по 
цен та рот на Скоп је, Вла да та ја 
сус пен ди ра прав на та др жа ва, ги 
га зи ос нов ни те устав ни по ста вки 
за на ша та др жав ност и ги ки не 
кон ци те на се у ште све жи те ше-
во ви од ме ѓу ет нич ки от до го вор 

за со жи вот, на кој по чи ва ма ке дон ска та кре вка ид ни на. Пре-
те ру вам? Еве ви не кол ку фа кти. Вла да та до не се од лу ка за из-
град ба на пра вос ла вен храм на глав ни от град ски пло штад, 
спро тив но на устав на та одред ба за од во е но ста на вер ски те 
за ед ни ци од др жа ва та (член 19 од Уста вот). Со овој по тег таа 
го пре кр ши и прин ци пот на ед на квост на вер ски те за ед ни ци 
пред за ко нот, за што во не за кон ска по стап ка ја фа во ри зи ра-
ше МПЦ и ѝ по да ри ска по це но оп што на род но зем ји ште за 
из град ба на хра мот. По на та му, Вла да та од лу чи да го „во зоб-
но ви“ Офи цер ски от дом, што не е са мо ар хи те ктон ска или 
кул тур но исто ри ска глу пост, ту ку – во свет ло на прет ход на та 
„бра ву ра“ со пра вос лав ни от храм - ви стин ски ша мар и плу-
ка ни ца во ли це на це ла та ис лам ска вер ска за ед ни ца! Но то-
рен факт е де ка офи цер ски от дом бил из гра ден, во сла ва на 
срп ско то оруж је, 1929 го ди на, на ме сто то на Бур ма ли џа ми-
ја та, и де ка за таа цел џа ми ја та би ла ур на та 1925 го ди на со 
ди на мит. И да спо ре ди ме: од ед на стра на, ДПМНЕ из мис лу ва 
не воз мож на ло ка ци ја за да „об но ви“ цр ква на ме сто на кое 
ни ко гаш не ма ло са кра лен об јект, од дру га стра на, на ме сто то 
на кое по ве ќе од че ти ри ве ка сто е ла Бур ма ли џа ми ја та (ко-
ја – да пре жи ве е ше – си гур но ќе бе ше спо ме ник  на кул ту-

Владата очигледно ја 

обележува нејзината 

замислена етнички и 

конфесионално „чиста“ 

територија и со „Скопје 

2014“ премиерот Груевски, 

всушност, со извежбан 

„гриф“, фрла лопата свеж 

бетон во фундаментите 

на идната поделба на 

Македонија.



Ноторен факт е дека офицерскиот 

дом бил изграден, во слава на 

српското оружје, 1929 година, на 

местото на Бурмали џамијата, 

и дека за таа цел џамијата била 

урната 1925 година со динамит.
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ра та), зна чи на про ве ре но са крал на ло ка ци ја, дпмнев ци го 
„во зоб но ву ва ат“ осво ју вач ки от кич об јект!? Што мо же да се 
зак лу чи од ова? Де ка вла да та очиг лед но ја обе ле жу ва неј зи-
на та за мис ле на ет нич ки и кон фе си о нал но „чи ста“ те ри то ри ја 
и де ка со „Скоп је 2014“ пре-
ми е рот Гру ев ски, всуш ност, 
со из веж бан „гриф“, ја фр ла 
ло па та та свеж бе тон во фун-
да мен ти те на ид на та по дел-
ба на Ма ке до ни ја.

Ако сме та те де ка зак лу чо кот 
е прем но гу ра ди ка лен, еве 
уште не кол ку „осве жу вач ки“ 
фа кти. Скулп ту ри те (и ко њи-
те) со кои Вла да та ќе го на-
се ли цен та рот на Скоп је се уште по ја сен при мер за кр ше ње 
на за ко нот и Уста вот, кое це ли да ја де ли Ма ке до ни ја по неј-
зи ни те не за рас на ти ше во ви. Име но, си те овие скулп ту ри се 
ре а ли зи ра ат низ „Про гра ма та за од бе ле жу ва ње на зна чај ни 
на ста ни и истак на ти лич но сти со спо мен обе леж ја“ до не се на 
од Со ве тот на оп шти на Цен тар, ко ја што е во це лост спро тив-
на на „За ко нот за ме мо ри јал ни те спо ме ни ци и спо мен-обе-
леж ја та“. Во овој за кон  е со сем јас но и ре зо лут но утвр де но 
де ка во над леж ност на оп шти ни те е по ди га ње то са мо на спо-
мен-обе леж ја та за на ста ни и лич но сти иск лу чи во од ло кал-
но зна че ње (член 4), а лич но сти те од др жав но зна че ње се во 
над леж ност на ре пуб лич ко то со бра ние (член 3). Се ко му во 
зем ја ва му е јас но де ка Го це, Да ме и дру га ри те – си те до еден 
– не се лич но сти од ло кал но зна че ње и де ка ни ту еден од на-
ста ни те (од про гра ма та за спо мен-обе леж ја) не се слу чил во 
оп шти на Цен тар! Се ко му освен на бил ме зи те од ДПМНЕ. За 
нив одред ба та во За ко нот за ме мо ри јал ни те спо ме ни ци... де-
ка на ста ни те и лич но сти те од ис лу чи тел но зна че ње за др жав-
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но ста, кои се „вгра де ни во исто ри ски от раз вој на зем ја та“ се 
обе ле жу ва ат со ме мо ри ја лен спо ме ник (член 3) кој „мо же да 
го по ди га Со бра ни е то на Р. Ма ке до ни ја“ (член 5), очиг лед но 
не зна чи ни што. За рем ин фан тил ци те што вла дет со зем ја та  
сме та ат де ка е до вол но са мо да ги „тре ти ра ат“ лич но сти те од 
др жав но зна че ње ка ко „ло кал ци“ и ни кој не ма да ја за бе ле-
жи нив на та „ма ла“ из ма ма? Ка ко де чи ња та кои ко га ќе за ми-
жат, си мис лат де ка и нив ни кој не ги гле да!?

Оваа – со сем ин фан тил на – итри на на пар ти ја та на власт 
прет ста ву ва пра ктич но пре зе ма ње на над леж но сти те на Со-
бра ни е то од стра на на оп шти на та, или по точ но, сус пен ди ра-
ње на Со бра ни е то на Р. Ма ке до ни ја. Јас но ми е де ка оваа кон-
ста та ци ја ве ќе ни ко го не шо ки ра во зем ја ва. Но, во свет ло на 
чле нот 8 од За ко нот за ме мо ри јал ни спо ме ни ци... во кој пи-
шу ва де ка „за се кој ме мо ри ја лен спо ме ник (...) Со бра ни е то 
до не су ва Од лу ка (...) со мно зинс тво од вкуп ни от број пра те-

ни ци, при што мо ра да 
има мно зинс тво гла со-
ви од вкуп ни от број 
пра те ни ци кои при па-
ѓа ат на за ед ни ци те кои 
не се мно зинс тво во Р. 
Ма ке до ни ја“, во свет-
ло на оваа одред ба, 
зна чи, ста ну ва јас но 
де ка ДПМНЕ го сус пен-
ди ра Уста вот  ток му та-
му ка де што тој ја уре-

ду ва нај кре вка та ма те ри ја од ма ке дон ска та др жав ност – „Ба-
дин те ро во то мно зинс тво“ кое тре ба да го обез бе ди со жи во-
тот на Ма ке дон ци те и Ал бан ци те во зем ја та. Ре а ли за ци ја та на 
про е ктот „Скоп је 2014“ ве ќе тре та го ди на се вр ши со кр ше ње 
на устав но то пра во на ма ке дон ски те Ал бан ци да учес тву ва ат 

Реализацијата на проектот 

„Скопје 2014“ веќе трета година 

се врши со кршење на уставното 

право на македонските Албанци да 

учествуваат во одлучувањето за 

прашања кои се во надлежност на 

Собранието на Републиката... 
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во од лу чу ва ње то за пра ша ња кои се во над леж ност на Со бра-
ни е то на Ре пуб ли ка та... 

И, за рем за ова очиг лед но, бру тал но кр ше ње на Уста вот тре-
ба да од лу чу ва Устав ни от суд? Па тој не мо же да ја за ме ну ва 
Вла да та и си те дру ги ор га ни на др жа ва та кои се долж ни да го 
спро ве ду ва ат и шти тат Уста вот! За тоа, ќе по вто рам: во вре ме 
на по жар, ко га ток му Вла да та – ко ја се за кол на ла де ка ќе го 
шти ти устав ни от по ре док – од луч но, упор но и јав но го кр ши 
Уста вот, не ма зо што да чеш ла ме ко си и да рас пра ва ме за три-
ци ка ко што се, на при мер, ар хи те ктон ски те сти ло ви кои ги 
љу би Нај го ле ми от Ма ке дон ски Ур ба нист и Ар хи тект. „Скоп је 
2014“ е ви зи ја за по дел ба на Ма ке до ни ја, уште од не го ви те 
пр ви кре а ции  во да леч на та 2007 го ди на. Де нес во Ма ке до-
ни ја вре ди да се рас пра ва са мо за ар хи те кту ра та на неј зи но-
то про па ѓа ње и по дел ба. А ар хи те ктон ски те об је кти и скулп-
ту ри те, во оваа мор ни ча ва прет ста ва, се са мо симп то ми те на 
мен тал на та бо лест што ја уби ва Ма ке до ни ја, исто ри ски от пад 
што не сре ќи те им го оста ва ат за чи сте ње на пре жи ве а ни те...

дел од тек стов е об ја вен во „Утрин ски вес ник“, 6.03.10.

МирославГрчевепрофесорнаскопскиот
Архитектонскифакултет
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