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ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ

Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје во континуитет презентира интерактивни 
форми на промовирање и афирмација од богатите достигнувања на 
неговата примарна научноистражувачка дејност, со која најдиректно се 
поврзани и културолошките студии во книжевноста во втор циклус и 
културолошките студии и македонистика во трет циклус на студирање. 
Во таа насока интерактивен однос организираат и професорите и научни 
советници од Одделението за македонска средновековна книжевност, во 
чијшто домен на научноистражувачка и високообразовна дејност тесно 
се поврзува културното наследство, неговата заштита и афирмација, 
како и македонската културноисториска, писмена и книжевна традиција 
во контекстот на глобалните историски и современи процеси. Токму 
една ваква иницијатива од професорите во односното Одделение вроди 
со активирање Проект од областа на културата од јавен интерес за гра-
дот Скопје во 2019 година: „Популаризација на културното наследство 
во Скопје и скопско“. Прифаќањето на овој Проект на Институтот за 
македонска литература од страна на градот Скопје натаму треба да пот-
тикне можност и за градење на проактивен партнерски однос, при што 
веќе интеракцијата оди во таа насока. Имено, во тековнава 2020 година 
материјално е поддржано печатењето на Зборникот со научни и културо-
лошки трудови презентирани на оддржаната Конференција од претход-
ната година, а се поткрепи и поддршката за новиот Проект од областа 
на културата од јавен интерес за градот Скопје: „Културниот туризам во 
афирмација на културното наследство во Скопје и скопско“.

Зборникот што се печати како посебно издание под наслов 
Популаризација на културното наследство во Скопје и скопско ги 
содржи научно-културолошките презентирања на Конференцијата орга-
низирана и одржана во Институтот за македонска литература во Скопје 
на 11 април во 2019 година, како програмски дел од погоре спомена-
тиот Проект. Во неговата содржина се засведочуваат продлабочените 
истражувања и културолошки погледи за вековното културно наследство 
од овој простор на Македонија, што натаму треба да послужат како нови 
проширени проследувања и културолошки согледувања. Објавувањето 
на Зборникот има и применета цел да служи како прирачно средство за 
интерактивно и мобилно функционирање во рамките на магистерските 
и докторските студии. Токму во таа идејна насока и со таквата цел на 
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реализација беа вклучени и учесниците на Конференцијата интердис-
циплинарно да ги презентираат своите научноистражувачки и културо-
лошки погледи и расправи, што најдиректно ќе бидат во функција на 
популаризацијата на културното наследство во Скопје и скопско. За вак-
виот тип на програмска организираност секако дека се имаше предвид 
изборот на учесниците да биде потесен, но на преден план беше карак-
терот на нивната структура: истакнати научни истражувачи и професори 
од потесната област на тематската поставеност на Проектот, но и пора-
нешни магистранти и докторанти чиишто дисертации беа од областа на 
културното наследство со неговата афирмација и заштита - а кои ака-
демски ги бранеа на студиите од втор и трет циклус во Институтот за 
македонска литература.

Во содржинската структура на Зборникот дури и научното редакти-
рање беше посветено на основната цел, технички да се подредат заста-
пените прилози според функционалноста на неговата натамошна при-
мена: стручната слоевитост на поздравните обраќања, културолошките 
погледи на мобилноста на поканетите учесници и проектната интерак-
ција на двајцата предметни професори од потесната област во Институтот 
за македонска литература. На тој начин практично се демонстрира и 
методологијата на функционалните форми на мобилноста и на интерак-
тивното насочување за студирањето на втор и на трет циклус студии при 
предметните модели од областа на културната, духовната, книжевната 
и на писмената традиција. Интерактивниот однос на програмската реа-
лизација на Проектот беше уште понагласен и со научниот престој во 
познатиот средновековен духовен и книжевен центар Марковиот мана-
стирот „Св. Димитрија“ во скопско, реализиран на 12 април во 2019 
година. Таму теренско научно предавање за архитектурата, фрескосли-
карскиот ансамбл и за иконографијата во храмот на Марковиот мана-
стир одржа проф. д-р Сашо Цветковски од Истражувачкиот центар за 
културно наследство при МАНУ во Скопје, а за основната историска и 
духовна традиција на манастирот со современите состојби од монаш-
киот живот на сестринството свое излагање имаше игуменијата, сестра 
Илијана.

Во циклусот Културолошки практики на мобилност се застапени 
шест структурно осмислени истражувања и културолошки коментари 
со теми што ги третираат континуитетот на културноисторискиот раз-
вој и разновидните форми на популаризација на културното наследство 
во Скопје и скопско. Авторите се истакнати авторитети од престижни 
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академски, научни и културни институции во Скопје, коишто досега 
оставиле препознатливи резултати во областа на македонската духовна, 
културноисториска, книжевна и писмена традиција – но и во областа на 
музеологијата, конзервацијата и социологијата на културата. Овој темат-
ски циклус почнува со истражувањата на Ѓоко Ѓорѓевски за религискиот 
аспект на сакралното културно наследство во Скопје и скопско, интер-
претирајќи ја и толкувајќи ја улогата на религијата тесно поврзана со 
значаен дел од историската, духовната, културната и уметничката тра-
диција. Валентина Миронска-Христовска ја проследува традицијата на 
односот кон книгата во градот Скопје во периодот на Просветителството 
и на Преродбата од XVI до XIX век, со посебно нагласување на нејзината 
улога на културно наследство негувано во најстарите книжарници, биб-
лиотеки и читалишта. Од социолошко-културолошки аспект е истражу-
вањето на Сарита Трајанова која се фокусира на културните институции 
во градот Скопје, чијашто дејност е посветена на заштитата и на афирма-
цијата на културното наследство низ различни форми на пренесување на 
културната меморија да ја возобнови современоста преку традицијата. 
Славчо Ковилоски ги концентрира своите истражувања врз култур-
ното наследство во еден микро-ареал Блатија од катлановско-скопската 
област на Македонија, нагласувајќи ги древните археолошки локали-
тети, доцноантичката и средновековна тврдина Кожле, средновековните 
цркви и манастири, како и богатата фолклорна и етнолошка традиција. 
Третманот на археолошкото наследство во Скопје Валентина Поцеска 
го поставува во релација на активирање културни политики, што ќе го 
координираат односот кон спроведување стандарди на современа прак-
тика за реконструкција и конзервација на археолошкото наследство - а 
во функција на спроведување на неговата физичка заштита, управување 
и афирмација. На крајот своите истражувања Нада Андоновска ги пос-
ветува на нематеријалното културно наследство во Скопје и скопско, со 
посебен поглед кон неговите изразни форми на манифестираност и кон 
насоките на кој начин тоа може да се сочува и да се пренесе како духовно 
и културно искуство на следните генерации.

Во вториот циклус Проектна интеракција се поместени прилозите 
на двајцата иницијатори токму на ваков интерактивен и мобилен начин 
да се осмисли и да се реализира Проектот од потесната област на нив-
ните заеднички студиски предмети од вториот и трет циклус на студи-
рање, а чиишто истражувања ги концентрираа на два мошне значајни 
духовни и културноисториски центри кои му даваат впечатлив белег на 
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скопското градско опкружување. Притоа, Маја Јакимовска-Тошиќ ги ела-
борира истражувањата за местото и улогата на Марковиот манастир „Св. 
Димитрија“ како еден од повпечатливите духовни и книжевни центри во 
скопско, што со својата исклучителна книжевна и писмена традиција го 
збогатила македонското културно наследство со сведоштвата за истак-
нати книжевни дејци и сочувани книжевни и писмени споменици од XIV 
век наваму. Впрочем нејзиното излагање на Конференцијата со темата за 
книжевната традиција во Марковиот манастир беше и вовед за вториот 
програмски дел што се одржа наредниот ден токму во манастирскиот 
храм и во самиот комплекс, каде што пред академскиот и културен состав 
на посетители се дополни претставата за неговата богата архитектонска, 
фрескосликарска, иконописна и духовна традиција. Истражувањата на 
Илија Велев се посветени на духовните и културните центри на Скопска 
Црна Гора, како своевидна втора балканска Света Гора – каде што се 
идентификува духовната и културната традиција на околу 60 евиденти-
рани цркви и манастири од периодот на X/XI и сѐ до XVIII век.

Зборникот Популаризација на културното наследство во Скопје и 
скопско треба да поттикне повеќе нивоа на културолошки перцепции за 
вековното врамување на духовните и на творечките вредности, што се 
пренесуваат во современата согледба за традицијата на определен прос-
тор – препознаени и доживеани како културно наследство. Секако дека 
од неговата содржина ќе се согледуваат актуелните погледи за истакну-
вање на позитивни примери од практиката во заштитата на културното 
наследство во Скопје и во скопскиот регион, за развивањето свест за 
неговото исклучително значење, како и за негова афирмација. Но ќе 
останат предупредувачки и препораките до институциите од областа на 
културата, до градот Скопје и локалната самоуправа, како и до влади-
ните институции и до пошироката културна и туристичка јавност, да се 
сочува и да се негува културното наследство како колективна историска 
меморија и како современа афирмирана културна препознатливост.



Поздравни обраќања од  
свеченото отворање на  
Конференцијата
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Поздравно обраќање на директорката на Институтот за 
македонска литература,  

проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ

Почитувани присутни,

Интенцијата за организацијата на научната конференција 
Популаризација на културното наследство во Скопје и скопско, под-
држана за реализација како проект од областа на културата на Град 
Скопје за 2019 г., произлезе од насоките промовирани со активностите 
од Европската година на културното наследство 2018, како и од про-
грамската насоченост на културолошките студии од втор и трет циклус 
на Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, кои нудат специјализирани програмски содржани 
од областа на културното наследство. Во директна врска со конферен-
цијата се поставува интересот и здобиените искуства на нашите посди-
пломците и докторанти за овој сегмент на истражувачки интерес конзу-
миран преку предметите од втор циклус: Културно наследство, Културен 
туризам, Културна географија, Културна меморија, како и од предме-
тите од трет циклус: Христијанска цивилизација и уметност во сред-
ниот век, Писмото и писмените споменици како културно наследство, 
Културна одржливост и културна политика, Религија, нација, идентитет, 
и специјализираниот генерички предмет Афирмација и заштита на кул-
турното наследство понуден на листата на слободни изборни предмети 
за докторантите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 
Интересот што го следиме за овие предмети кај разновидните профили 
според специјалистичко искуство на нашите посдипломци и докто-
ранти: историчари на уметност, литерати, новинари, ликовни уметници, 
етнолози, музиколози и сл. според 10-годишното искуство на нашите 
културолошки студии, произлегува од примената на современиот тео-
риски пристап во третманот на културното наследство, кој во голема 
мера вклучува и подразбира хибридизирачки феномен со преплетување 
на повеќе елементи: културни, економски, политички, научни, одбран-
бени, заштитни, но и популарни и комерцијални.

Нашата денешна конференција, која е своевидна трибина за сос-
тојбите во културното наследство на Скопје и скопско, како и предви-
дената научна посета на Марковиот манастир, се сообразува со совре-
мените потреби за афирмација и културна промоција на наследството, 
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кои во современа смисла ги следиме некаде од крајот на XX век кога во 
светски рамки, но и кај нас, почнуваат поинтензивни расправи за зна-
чењето на културата и во нејзини рамки на културното наследство во 
современото општествено живеење, проследени со споделени размисли 
за тоа колку културната димензија на културното добро има примарна 
или секундарна улога во глобалниот свет. Притоа, прашањата сврзани 
со третманот на културното наследство и неговата презентација, афир-
мација, достапност, разноликост, сопственост, човекови права и сл. се 
врзуваат за концептите на автентичност, валоризација и демократија во 
глобалното опкружување. Тука исто така ги вклучуваме специфичните 
географски, културни и историски аспекти во развојот на поединечните 
дисциплини во рамките на културното наследство креирани во глобални 
и во локални рамки, како и политичкиот импакт во креирање на култур-
ните политики.

Самото надополнување во третманот на културното наследство, 
кога освен неговата физичка природа кон неговата валидност и значење 
се приклучуваат и значителни нематеријални аспекти како духовно зна-
чење или културна важност за засегнатата заедница, се одразува и во 
современите етички кодови на третман, заштита и ревитализација на 
наследството воопшто.

Така, улогата на наследството кое порано сме го доживувале како 
симбол на национална гордост, се шири вклучувајќи пошироки фено-
мени, како политички идеи, економски и туристички развој, културна 
разноликост. Културните добра сѐ повеќе се користат како ресурси за 
најразлични современи намени и политички промоции, кои освен исто-
риските и естетските функции на наследството ги земаат предвид и 
туристичките, економските, општествените, симболичките и др. еле-
менти на културното наследство, без разлика дали нив ги согледуваме 
како позитивни, развојни или како помалку позитивни.

Затоа и денешната конференција има интенција да проговори за 
повеќе интересни аспекти на културното наследство на Скопје и скоп-
ско, следејќи ги современите трендови: вклученост, одржливост, зачуву-
вање, иновација, туристичка промоција. Затоа ја користам приликата 
да се заблагодарам на сите чинители во манифестацијата: од нашите 
поддржувачи – Градот Скопје, до стручните лице од најкомпетентните 
установи за Заштита на културното наследство, посебна благодарност 
оди до Скопската епархија, која ни овозможи посета на прекрасниот спо-
меник на културата - Марковиот манастир, до членовите на Камерниот 
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хор „Херувими“ од Скопје и се разбира на сите учесници во конферен-
цијата, како и до нејзините организатори. На крајот ја изразувам увере-
носта дека Градот Скопје ќе се вклучи во поддршката на изданието што 
ќе произлезе како резултат на презентираните научни и стручни прилози 
од учесниците на конференцијата.
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Поздравно обраќање на претседателката на  
Советот на град Скопје,  

проф. д-р Љубица Јанчева

Почитувана проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, директорка на ИМЛ,
Почитувани членови на Организациониот одбор на конференцијава,
Почитувана д-р Елеонора Петрова-Митевска, директорка на 
Управата за заштита на културното наследство,
Почитувани професори, научници, останати присутни

Со посебен пиетет кон организаторите на конференцијава, најпрво 
сакам да се заблагодарам на Институтот за македонска литература, за 
честа што ми ја укажаа со својата покана да го имам исклучителното 
задоволство, денеска, да се обратам пред Вас.

Прифаќајќи ја благородната задача - поздравно обраќање на конфе-
ренцијата „Популаризација на културното наследство во Скопје и скоп-
ско“, однапред бев свесна дека за толку кусо време не можам да ја презе-
мам деликатната одговорност за едно потемелно аналитичко проследу-
вање на значењето, заштитата и зачувувањето на културното наследство 
во Скопје и скопско.

Затоа тој подвиг ви го оставам вам, почитувани професори, науч-
ници, а јас, својот придонес на конференцијава ќе го дадам преку едно 
кусо кажување на тоа што треба да се слушне, што обврзува на мина-
тото, но и на иднината (а ја допира сегашноста), и се однесува на актив-
ностите што Град Скопје ги презема по однос регенерацијата и оптими-
зацијата на културното наследство.

Културното наследство е наш музеј, бесценета реликвија наследена 
од своите предци, жестока неминливост на минливоста, наш знак за рас-
познавање со светот, богатство по кое и странската јавност го запознава 
и Скопје и скопско (и го засакува).

Скопје и скопско имаат богато културно наследство кое е од непро-
ценлива важност, ја дополнува нашата самопочит и чувство на горд и 
автентичен народ, кој треба да го заштитува, зачувува, регенерира и 
оптимизира, како траен залог за наредните генерации.

Но тоа чувство не би било целосно ако во него не се резимираат 
големите подвизи на луѓето, кои својот ум, знаења, напори и ентузијазам 
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ги вложиле за заштита, зачувување, регенерирање и оптимизирање на 
културното наследство.

Такви подвизи, бележи и Град Скопје, потврдени преку проектот 
за регенерација и оптимизација на културното наследство (РОК), во кој 
градот Скопје, како проектен партнер е град-репликатор; активностите 
ги фокусира на своето старо градско јадро; за најсоодветни места се 
посочуваат Стариот центар на градот, Старата скопска чаршија и старото 
Еврејско мало, а како пример го зема искуството на седумте избрани 
градови: Атина, Клуж - Напока, Ајндховен, Ливерпул, Лион, Торино и 
Вилнус.

Од друга страна, Град Скопје е возљубен набљудувач на културното 
наследство и својот интертес за неговото значење го покажува преку 
следењето на начинот и условите за неговото уредување, ревитализа-
ција, одржување и заштита. Потврда за ова е и тоа што врз основа на 
Меморандум за соработка помеѓу Град Скопје и Управата за заштита на 
културното наследство, Советот на Град Скопје на својата 29-та седница, 
донесе одлука за уредување, ревитализација, одржување и заштита на 
Скопското Кале (во смисла поттикнување на културниот туризам на 
Скопското Кале).

Следствено, културното наследство бара длабока посветеност од 
сите нас, страстен приод, моќно соучество и пркосна нарација за негова 
популаризација, зачувување и заштита, кои пак бараат мобилизација и 
координација на многу човечки, материјални, научни ресурси.

Оттука, за поздрав е интенцијата да се направи научна конферен-
ција од овој тип, која ќе ги обедини теоријата и праксата, а резултатите 
од Вашите истражувања и понудените решенија ќе наидат на позитивен 
одзив кај стручните лица и јавноста, нивната примена ќе биде еден од 
начините за заштита и зачувување на културното наследство, и за акту-
елизирање и идентификување на неговите вредности и значење.

Конференцијава е показ дека во континуитет се посветува внимание 
на заштитата, зачувувањето и значењето на културното наследство, а е и 
резултат на желбата да остане уште некој запис/порака повеќе за идните 
генерации да го проучат, сакаат и почитуваат културното наследство, не 
како хипотеза што има потреба да се докаже, туку како аксиома којашто 
не може да се оповргне.

Град Скопје знае колку е важна заштитата и зачувувањето на култур-
ното наследство и колкаво е неговото значење. Од овие причини и пона-
таму ќе поддржува вакви конференции, кои се од суштествено значење, 
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затоа што даваат и ќе даваат свој придонес за заштита и зачувување на 
културното наследство во Скопје и скопско, но и за одржлив развој на 
креативниот град - градот Скопје.

На крај, во мое име и во името на Град Скопје, Ви посакувам ефек-
тивна работа и успешна конференција, а верувам дека резултатите до кои 
ќе се дојде на конференцијава и понудените решенија ќе ја оправдаат и 
нејзината неопходна потреба од одржување.

Ви благодарам на вниманието.
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Поздравно обраќање на претседателот на Програмско-
организациониот одбор,  
проф. д-р Илија Велев

Почитувани присутни,

На глобалната културна сцена 2018-тата година беше прогласена 
за Европска година на културното наследство, а тоа беше пригоден 
повод годинава и Институтот за македонска литература да органи-
зира панел-конференција посветена на Популаризација на културното 
наследство во Скопје и скопско, како дел на Проектот од областа на кул-
турата од јавен интерес за градот Скопје во 2019 година. Ни причинува 
задоволство што на денешното отварање ни приредија чест да бидат 
присутни и да имаат свои пригодни но и стручни обраќања претседател-
ката на Советот на град Скопје проф. д-р Љубица Јанчева и директорката 
на Управата за заштита на културното наследство проф. д-р Елеонора 
Петрова-Митевска. Тоа се и наши академски колешки во чијшто науч-
ноистражувачки интерес е проследувањето на македонското историско 
и културно наследство, а особено го сметаме како импресивен и гестот 
на директорката на Управата за заштита на културното наследство која 
на нашата научна и академска устанува јавно ни предаде Список на 
културни добра кои се заштитени како културно наследство на тери-
торијата на градот Скопје. Секако дека поддршка за организацијата на 
Проектот добивме уште од Православно богословскиот факултет „Св. 
Климент Охридски“ и неговиот декан проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски, како 
и од Скопската митрополија со благословот на неговото блаженство 
г. г. Стефан (архиепископ Охридски и Македонски и на Јустинијана 
Прима) и од сестринството на Марковиот манастир „Св. Димитрија“ 
на чело со игуменијата сестра Илијана, кои наредниот ден срдечно ќе 
ни ги отворат манастирските врати како домаќини за одржувањето на 
вториот интерактивен дел на овој Проект. Истовремено напоменуваме 
дека мобилноста на нашиот Проект ја реализираме преку учествата на 
Конференцијата на наши колеги професори и научни работници, но и 
на поранешни магистранти и докторанти во Институтот за македонска 
литература. Се имаше предвид учесниците да бидат од неколку научни, 
високошколски и културни институции во Скопје. Притоа, покрај 
од Институтот за македонска литература, во расправата имаме учес-
ници и гости од Православниот богословски факултет „Св. Климент 
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Охридски“, Истражувачкиот центар за културно наследство при МАНУ, 
Националниот конзерваторски центар, Музејот на Македонија, како и од 
дел на факултетите и научните институти при УКИМ.

Темата на нашата Конференција Популаризација на културното 
наследство во Скопје и скопско очекуваме уште еднаш да ја пробуди кул-
турната меморија од минатото и да ја доближи до културното сфаќање во 
современоста, за да се покаже поотворена сликата колку е богата култур-
ната традиција на главниот град на нашата држава и на неговото непо-
средно опкружување. Зашто преку претставата за културното наслед-
ство не се регенерира само минатото, туку преку него се црпи моќ и да 
се поттикне новиот свет што претстои културно да се живее. Впрочем 
афирмацијата и заштитата на културното наследство во историскиот кон-
тинуитет на цивилизациските надраснувања во секоја средина и од секој 
народ поединечно претставува своевиден национален културен влог во 
процесот на глобализацијата за културно прелевање меѓу народите. Тоа 
е однос и начин за градење на нов современ хуманизам, во чијшто цен-
тар на внимание е човекот поединец активно вклучен во широката кул-
турна рамка на глобалниот свет. Во тој контекст и македонското вековно 
културно наследство е универзално оживување на македонскиот култур-
ноисториски идентитет, преку кој се потврдува самоидентификацијата 
на себеси и идентификацијата на другите околу нас - според академик 
Катица Ќулавкова:…„во светот на различностите и сличностите, како 
начин за стабилизирање на идентитетите и како загарантирана инвести-
ција во стабилна иднина и во напредок на цивилизациите“.

На крајот ова наше пригодно отворање го збогатуваме уметнички 
илустративно со настапот на камерниот хор за византиско црковно пеење 
„Херувими“ од Скопје предводен од маестро проф. д-р Јане Коџабашија, 
кој ќе исполни неколку творби од ракописите и старите печатени книги 
на црковното пеење од словенско-византиската традиција настанати на 
територијата на Македонија.



Културолошки практики 
на мобилност
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Ѓоко Ѓорѓевски
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“

РЕЛИГИСКИОТ АСПЕКТ НА  
САКРАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

СО ОСВРТ НА СКОПЈЕ И СКОПСКО

Религијата е интегрален дел од културата и историјата на секоја 
нација и поголемиот дел од културното, историското, уметничкото и 
археолошкото наследство се поврзани со религијата. Тоа е сведоштво 
за верата и спиритуалноста, но е и манифестација на визијата за 
животот. Заради важноста на овој феномен, во овој труд ќе се истражи 
врската на религијата со наследството на територијата на Скопје 
и Скопскиот регион, кои оставиле длабок печат врз создавањето 
македонски христијански идентитет, историја, култура и вера.
Клучни зборови: религија, сакрална култура, културно наследство, 
Скопска епархија, Скопје, скопско

Во многу сфери од човековото живеење, религијата има неспорна 
способност да проникне во реалноста која нè опкружува и да влијае врз 
различните пројави коишто ја оформуваат. Во ова, секако, културните 
добра не можат да бидат исклучени од повеќе причини: религијата е 
составен дел на културата и историјата на секој народ, а и голем дел 
од културното, историското, уметничкото и археолошкото наследство е 
поврзано со религијата (Tsivolas, 2014: 1-2). Не е случајно тоа што во 
најголем дел светското културно наследство е создадено и сочувано во 
храмови, цркви, слики и сакрални предмети. Станува збор за сведоштва 
за верата, за духовното и за небесното, а воедно и за манифестирање на 
една визија за животот и светот овде на земјата.

Постои интимна симбиоза меѓу религијата, духовноста, културата и 
уметноста. Всушност, религијата, културата и уметноста се испреплету-
ваат и меѓусебно се откриваат. Нема историски момент богат со култура во 
кој не процветува уметничкото творештво, исто како што нема уметнички 
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плоден период кој не сочинува дел од создавањето на глобалното културно 
богатство. Блиската врска меѓу религијата и уметноста, меѓу религијата и 
културата се отсликува во бројните уметнички ремек-дела кои се инспи-
рирани токму од духовните вредности (Giovanni, 1995: 2).

Христијанската уметност, пак, има длабока теолошка вредност, 
имајќи предвид дека на свој начин секогаш комуницира религиозната 
порака: „уметноста има посебно свој капацитет да ја прифати духовната 
порака, преведувајќи ја во бои, облици, звуци кои ја поттикнуваат и под-
држуваат интуицијата на оној кој гледа и на оној кој слуша“ (Giovanni, 
1995: 12). Па така, уметноста и културното наследство, во основа, зазе-
маат определено значење бидејќи нивната првенствена намена е да еван-
гелизираат и да бидат средства за литургиска намена“ (Giovanni, 1995: 2).

Сакралната уметност создавана со векови е од исклучително зна-
чење, а токму нејзината вистинска вредност низ историјата била при-
чина за нејзино осознавање и воздигнување, но некогаш и за нејзино 
уништување. Тоа е уште едно сведоштво дека религискиот аспект на 
секое сакрално културно наследство може да биде употребен, но и злоу-
потребен. Свежи се сеќавањата на уништувањето на статуите на Буда од 
страна на Талибанците кои, како она од Палмира, ги има своите корени во 
желбата да се негира религиозната културна визија, па и цивилизацијата 
за којашто тие сведочат. Историјата нуди и многу други примери на кул-
турни политики што го напаѓаат религиозното добро со сила на законот 
како средство за искоренување на верата, чиј носител или сведок е таа. 
Да се потсетиме на т.н. „војна на мумиите“ која се објавува во Русија со 
закон против моштите на светителите почитувани во Православието. Со 
декрет од 1919 година е наредено отворање на реликвијарите со моштите 
од светителите, за да се покаже дека нивното почитување е резултат на 
мистификација и лаги. Тоа резултира со уништување на значителен дел 
од светите останки, кои се сведоштво за историјата и културата на еден 
народ и на неговата вера. Почитувањето на моштите, како и нa иконите, 
е типична особина на православната обредност и духовност, реализа-
ција на т.н. „присуство во отсуство“: тие го прават невидливото видливо, 
а почитувајќи ги, допирајќи ги, им се овозможува на верниците да се 
постават пред Бога и да созерцаваат пред озарувачката благодат која 
извира од нив. Ова значи дека реликвиите и иконите, дури и најскапоце-
ните на уметничко ниво, никогаш не ја губат својата литургиска функ-
ција: тие се секогаш првенствено верски добра. Во однос на сфаќањето 
на сакраменталниот карактер во Православието, со право се забележува 



Ѓоко Ѓорѓевски

27

дека, „сакраменталноста на предметите, реликвиите и чинодејствијата 
на Црквата не е нешто само што се тврди и верува, туку всушност се 
среќава во нејзиното искуство, колку и да е тоа навидум нејасно“ (Foltz, 
2019: 55). Покрај тоа, ако целата уметност е првично света уметност, и 
ако светата уметност во суштина е средство за да се направи невидли-
вото видливо, тогаш иконографијата на византискиот исток е веројатно 
врвен пример на уметноста. Иконата во суштина не е само претставу-
вање на светата реалност, туку претставување на истата во рамките на 
видливото (Foltz, 2019: 165).1 И како што вели свети Василиј Велики, 
„почитта кон иконата секогаш минува директно на нејзиниот прототип“ 
(St Basil the Great, 1997: 18).

Во овој контекст, се чини за потребно да се потсети на начинот на 
кој „светото“ и „сакралното“ се видени, па дури и „однадвор“, набљуду-
вани надвор од заедницата и нејзиното верување. Како прво, многумина 
прават разлика меѓу ἱερόν и ἁγιον, „сакрално“ и „свето“. Додека ἱερόν се 
јавува во врска со терминологијата која се однесува на богослужението 
или на светите места и луѓе, ἁγιον припаѓа на областа на светото, без раз-
лика дали е тоа врз основа на природна врска или е асоцирано со опре-
делена состојба. За разлика од „светото“ кое е, објектите и предметите 
кои се „сакрални“, можат тоа да станат преку определено чинодејствие 
(Mondzain, 2005: 118-119). Според концептуалната теологија на Метју 
Еванс (Matthew Evans) за „сакрaлното“, тоа во општа смисла може да 
биде разбрано како „things set apart“. Тој разликува четири типа сакрал-
ност: персонална и граѓанска сакралност (обете поврзани со „природ-
ната“ димензија) и религиозна и духовна сакралност (обете поврзани со 
„натприродната“ димензија) (Evans, 2003: 32-47). Пол Пост (Paul Post) ја 
истакнува разликата меѓу религиозната и духовната сакралност; додека 
првата е основна, втората има многу поширок опсег (Post, 2009: 367). 

1  “It is a doorway through which those invisible realities can themselves approach us, 
engage us, come to meet us, just as do the lines of reverse perspective that converge on 
the viewer” (168). “Authentic art, then, is art that would seek to disclose this highest truth, 
this interpenetration of the earthly and temporal with the divine energies of the eternal 
God” (Foltz, 2019: 177). [„Таа е премин преку кој овие невидливи реалности самите 
можат да ни пристапат, да ни го привлечат вниманието, да нè сретнат, исто како што 
тоа го прават линиите на обратната перспектива што конвергираат во набљудува-
чот“ (168). „Оттука, автентичната уметност претставува уметност која настојува да 
ја открие оваа најврвна вистина, ова взаемно продирање на земното и темпоралното 
со божествените енергии на вечниот Бог“ (Foltz, 2019: 177).]
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Според Грајмс (Grimes), пак, станува збор за флуидна типологија.2 За 
разлика од нив, Браун (Brown) дискутира за сакралната област корис-
тејќи сакраментална терминологија која потекнува исклучиво од кла-
сичната религија и традиционалното христијанство (Brown, 2004).

Теоретичарите обично се на мислење дека е тешко да се дефинира 
светото,3 особено затоа што тоа се дефинира преку неговата спротивс-
тавеност, односно преку профаното. „Светото е она што не е профано, 
туку е онтолошки и аксиолошки супериорно во однос на профаното“.4 
Мирча Елијаде во својата книга „Светото и профаното“ ја донесе идејата 
за светото место преку неговиот систематски обид да ги лоцира начи-
ните на кои „религиозниот човек“ открива и го создава „светото“ во 
просторот и времето: „Со манифестирање на светото, секој предмет ста-
нува нешто друго, но сепак и понатаму останува самиот за себе, зашто и 
понатаму учествува во космичкото милје коешто го опкружува. Светиот 
камен останува камен. Но, за оние на кои каменот им се открива како 
свет, неговата непосредна реалност се менува во натприродна реал-
ност“ (Eliade, 1987: 12).5 Во однос на определената „трансмутација“ на 

2 “Rather than separating things and playing them off against one another, they are presented 
in connection to and in tension with one another. Religion and sacrality/spirituality are 
not synonymous, nor arethey wholly unconnected with each other” (Grimes, 1999: 261-
273). [„Наместо одделување на нештата и нивно противположување, тие се прет-
ставени во врска со и во спрега едно со друго. Религијата и сакралноста/духовноста 
не се синонимни, ниту, пак, се потполно неповрзани една со друга.“ (Grimes, 1999: 
261-273)]

3 Рудолф Ото во својата книга „Идејата на светото“, истражува за природата на das 
Heilige или на светото. Тоа е збор што, според гледиштето на Ото, е осиромашен во 
неговото значење преку вообичаената употреба. Неговата намера е да го пренасочи 
терминот „свето“ на неговото оригинално нерационално и емоционално значење и за 
таа цел тој го кова зборот „нуминозно“ – тоа е чувство за нуменот или божественото. 
За Ото тоа е единствена ментална состојба која не може да се сведе на која било друга 
и која може да се опише само со неточни аналогии (Otto, 1920: 7). 

4 Објаснувајќи ја комплексноста на идејата на светото како детерминирачка 
амбивалентност, како инхерентно повеќезначна и тензична природа, како збор 
на спротивставености, Тодоровска вели: „Светото припаѓа на домен кој е тешко 
достапен…. кој е различен од просторниот и временскиот контекст на несветото, 
т.е. на профаното. Светото и профаното не се спротивни како што се плусот и 
минусот во математиката, на пример, затоа што тие претставуваат спротивставени 
страни од кои едната има важност, длабочина и значење, додека другата страна ги 
нема…“ (Тодоровска, 2016: 10). 

5 Во овој контекст и Maртин Смит вака размислува за религиозното значење на 
сакралното: “That word brings up a wholly different conception about the value of place 
... If a place is “sacred” then the tendency is to import some inherent, perhaps otherworldly, 
significance to a plot of ground” (Smith, 2008: 20). [„Овој збор во себе носи потполно 
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физички места во места со културно значење, Елијаде вели: „За оние кои 
имаат религиозно искуство, целата природа е способна да се открие како 
космичка сакралност“. За него, овој наратив е учебникарски пример за 
потеклото на свето место: божествената моќ достигна во човечкиот 
живот, а човечката реакција е да го смета тоа место за свето и поблиску 
до небото (Eliade, 1987: 12).

Сосема прилега обмислувањето на оваа многуслојна проблематика 
да биде сврзано со територијата на Скопје и скопско, неразделив дел од 
другите соседни места, коишто оставиле длабок печат во обликувањето 
на македонскиот христијански идентитет, историја, култура, и – што е 
најважно – вера. Уметноста е дел од светската црковна традиција која 
минува низ многу фази, од времето на катакомбите па до денес; таа е 
средство на израз на исповеданото верување, со различни нијанси, карак-
теристични за секоја епоха, во раскошот на најчувствителните форми. 
Токму затоа, црковните културни добра го прават евидентно христијан-
ското живеење на една територија, а не ретко тоа придонесува и за подо-
бро разбирање на историјата на народот кој таму живеел и живее.

Познато е дека уште за време на римското владеење во близина на 
денешното Скопје бил сместен Скупи, главниот град на провинцијата 
Дарданија. Првите христијански сведоштва овде се среќаваат дури по 
Миланскиот едикт во 313 година, но се смета дека градот и пред тоа имал 
свој епископ. Можно е дарданскиот епископ, кој бил присутен на Првиот 
вселенски собор во Никеја во 325 година, да бил токму од главниот град 
на провинцијата. Царот Теодосиј I при своите престојувања во Скупи 
во 379 и 388 г. издал два царски указа. Во IV век градот станал седиште 
на епископија, а подоцна и на архиепископија. Во VI век, северно од 
градот (кој претходно ќе настрада од катастрофален земјотрес) царот 
Јустинијан издигнал нов град кој ќе го носи неговото име, Јустинијана 
Прима, и кој ќе стане нов административен и духовен центар на Илирик. 
Археолошките истражувања од тие времиња откриле постоење на две 
базилики, едната од раниот IV век, додека другата веројатно потекнува 
од крајот на V и почетокот на VI век (Поповић, 2004: 72-73).

Натаму низ целиот средновековен период, а и низ просветителските 
и преродбенските духовни и културни форми на дејствување преку 

поинаква концепција за вредноста на местото... Ако едно место е „свето“ тогаш 
тенденцијата е да се внесе некакво инхерентно, можеби дури и оноземско значење 
на тоа парче земја“. (Smith, 2008: 20)] За верниците тоа станува „свет објект исполнет 
со моќен благослов за молитвено вдахновение“ (McGuckin, 2008: 355).
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современите процеси, Скопската епархија како една од диецезите на 
Охридската архиепископија во континуитет го развивала и го афирми-
рала културното наследство во Скопје и скопско. Имало периоди и кога 
низ историјата на тој простор се воспоставувале туѓи воено-политички 
и црковни протекторати, кога Скопската епархија ја менувала јурисдик-
цијата – но во нејзината диецеза продолжила да се одвива духовната и 
културната традиција.

На територијата на Скопје и скопско скоро и да не постои насе-
лено место без православно христијанско светилиште, црква, манастир, 
параклис, крст. Останати се богати сведоштва од областа на архитекту-
рата, фрескоживописот, иконописот, резбата, ракописите, – сведоштва 
за една духовна креативност која до ден денес се негува во монашките 
братства и сестринства.

Само да си споменеме за манастирот „Свети Георгиј“ – Криви Дол 
и црквата „Свети Спас“ во Скопје. Скопска Црна Гора, заради бројноста 
на црковните светилишта, со право го носи епитетот „Мала Света Гора“: 
„Свети Никита“ во Горњани, „Свети Никола“ во Љубанци, „Свети Илија“ 
– Чардак, „Свети Илија“ во Бањани, црквата „Свети Спас“ во Кучевиште 
и многу други го красат овој македонски предел. Силно свештено све-
доштво е запазено и во Матка, во манастирите „Успение на Пресвета 
Богородица“ и „Свети Андреј“, како и во „Свети Никола“ во Шишево. 
Историската, уметничката и духовната важност на манастирот „Свети 
Димитриј“ во Маркова Сушица и „Свети Пантелејмон“ – Горно Нерези 
е непроценлива и неспоредлива. Кон овие се вбројуваат и подоцнеж-
ните градски црковни градби, како што се храмовите „Свети Димитриј“, 
„Свети Георгиј“, „Света Петка“, „Свети Петар и Павле“, архиепископ-
скиот соборен храм „Свети Климент Охридски“, како и возобновената 
катедрална црква „Рождество на Пресвета Богородица“. Скопје како град 
на различности и преку овие сакрални градби потврдува дека право-
славната христијанска духовност не е затворена и неменлива. Напротив, 
таа е секогаш жива, обновлива, споделива, постојано отворена за нови 
можности за духовен раст. Таа не се плаши да се развива меѓу други 
идентитети, култури и религии, но, имајќи цврста и сигурна основа, таа 
кон сите ја нуди својата отвореност, љубов и почит.

Спомнатите запазени сведоштва до денес раскажуваат за миле-
ниумската духовна традиција на овие простори, која воедно го одбе-
лежува и културниот идентитет на овој народ. Како крстопат на мно-
губројни култури меѓу истокот и западот, Скопје претставува вистинска 
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духовна ризница, која и денес ја облагородува современата македонска 
духовност и култура и на тој начин се претставува како непресушен и 
постојано обновлив извор. Таа христијанска уметност, тоа културно 
богатство продолжува да ја извршува својата улога на комуникатор со 
извонредна ефективност,6 и сето тоа преку убавината на сензибилните 
форми, проткаена во историјата на заветот меѓу Бога и човекот (Paolo, 
2000: 3). Сакралната уметност и култура на тој начин стануваат посебно 
значајни во изразувањето и обраќањето кон светот, како значаен сегмент 
од инкултурацијата на верата во дијалогот на Црквата со општеството 
(Paolo, 2000: 2). На тој начин тие стануваат привилегирани инструменти 
за денешната евангелизација, бидејќи духовно и созерцателно се при-
ближуваат до луѓето и кореспондираат со црковните пастирски потреби. 
Потоа, токму сакралното културно наследство, црковната уметност 
и архитектура, може да биде област на дијалог меѓу Црквата и совре-
мената лаичка и секуларизирана култура. Онаму каде што не е можно 
отворено да се реализира теолошки или религиозен дискурс, како низ 
вековите, така и денес, уметноста во своите различни изрази – фигу-
ративно, музичко, книжевно – може да претставува порта преку која ќе 
се споделуваат христијанските вредности и содржини. Денес човекот 
е систематски корисник повеќе на слики и знаци отколку на зборови. 
Затоа е потребно поттикнување и прочистување на окото. Со други збо-
рови, повторното освојување на убавината не е само пат за повторно 
откривање на верата, чистотата на духот и големите духовни вредно-
сти, туку воедно е начин и повторно да се открие културното богатство, 
историското сеќавање на еден народ и неговиот изборен и вистински 
идентитет.

6 Според Рајдинг, “the central ideas for creating a sacred space have to do with truth 
and authenticity, a search for clarity, peace, transparency, a yearning for spirituality; the 
architect has to think of the original material of architecture, space and light” [„глав-
ните идеи за создавање свето место се поврзани со вистината и автентичноста, со 
потрагата по разбирање, мир, транспарентност, копнежот за духовност; архитектот 
мора да размислува за оригиналниот материјал на архитектурата, просторот и свет-
лината“] (Riding, 2003: via www.wirednewyork.com).
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Gjoko Gjorgjevski

The Religious Aspect of Sacred Cultural Heritage,  
with Reference to Skopje and its Surroundings

Summary

Religion is an integral part of the culture and history of every nation, and most of the 
cultural, historical, artistic, archaeological heritage is related to religion. It is a testi-
mony of faith and spirituality, and also a manifestation of a vision of life. Having this 
complex issue in mind, in this paper it will be correlated to the territory of Skopje 
and its surroundings, which have left a deep mark on the shaping of the Macedonian 
Christian identity, history, culture and faith.

Key words: religion, sacred culture, cultural heritage, diocese of Skopje, Skopje, 
Skopje surroundings
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КНИГИТЕ КАКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО 
БИБЛИОТЕКИТЕ И ЧИТАЛИШТАТА НА  

ГРАДОТ СКОПЈЕ (XVI-XIX ВЕК)

Во текстот ќе биде проследена улогата на книгата во културниот 
развој на Скопје од XVI до XIX век. Поточно, акцентот ќе биде ставен 
на книжарницата на Кара Трифун која била отворена во XVI век и 
каде што се продавале печатени книги, потоа на богатото ракописно 
наследство во манастирите и црквите во Скопје и неговата околина, 
како и на отворањето на граѓанските библиотеки и читалиштата преку 
кои книгата била афирмирана и достапна за севкупното население, со 
што образовниот и културниот процес во Скопје го добил потребниот 
импулс за понатамошниот развој.
Клучни зборови: Скопје, книга, културно наследство, XVI – XIX век, 
Кара Трифун, средновековен период, Ј. Х. К. Џинот

Книгите и градовите се симболи на културата на еден народ. Воедно, 
тие се и мостови на цивилизациите. Градот Скопје е град на хуманоста 
и солидарноста, град во кој се извишиле достигнувањата од автохтоната 
култура во сплет со античката култура, со римската, византиската, 
османлиската цивилизација. Културната карта на овој „динамичен и 
неспокоен град“, како што го нарекува Гане Тодоровски, е исцртана со 
бројно движно и недвижно културно наследство. Па затоа, да се пишува 
за културното наследство на Скопје и неговата околина претставува 
вистински предизвик пред сè поради тоа што станува збор за град со 
стара историја, со бројно книжевно наследство, особено во минатото, 
па, ако може да се каже, и за град на книгата.

Краток историјат за Скопје
Скопје е град „кој неколкупати бил преместуван од едно место 

на друго, секогаш со нови вредности, со поинаква големина, со други 



Популаризација на културното наследство во Скопје и скопско

36

внатрешни и надворешни обележја. Меѓутоа, во сите епохи Скопје успе-
вало да ги задржи карактеристиките на вистински град“ (Микулчиќ 1982: 
9). За Скопје се вели дека има долга историја бидејќи во раната антика, 
некаде во V-VI век пр. н. е., во Скопската Котлина биле појавени првите 
утврдени места, плански градени, кои би можеле да бидат наречени град 
и кои воедно ја претставувале претходницата на градот Скопје (во овој 
дел нема да навлегуваме во постоењето на некои локалитети во доцноне-
олитско – енеолитско време). Со текот на времето, односно во римската 
епоха, израснал Скупи – Скопје, кој бил „еден вистински град, најголем 
урбан центар на целиот среднобалкански простор“ (Микулчиќ 1982: 9). 
За жал во 518 година, градот доживеал катастрофален земјотрес, поради 
што, ја загубил дотогашната функција; новото градско средиште било 
преместено на планината Водно. Од X век наваму, словенскиот и визан-
тискиот град Скопје израснал на ритчето Кале крај реката Вардар и во 
текот на следните векови играл водечка улога во политичките настани за 
целата среднобалканска внатрешност (Микулчиќ 1982: 10).

За време на османлиското владеење градовите започнале да доби-
ваат друга улога. Горниот град – Скопје, останал да служи само како 
обична касарна на воениот гарнизон на османлиската војска. Градот 
Скопје започнал да се гради на отворен простор крај Серава, раширен на 
значителна површина и без стегите на одбранбени ѕидови, според типот 
близок на модерниот поим град (Микулчиќ 1982: 10).

Во 1555 г., градот Скопје доживеал уште еден катастрофален земјо-
трес, додека во 1689 г. тој бил скоро до темел опожарен од страна на 
Пиколомини со цел да не му остави нешто на непријателот, за што и 
известува во писмото до австрискиот император Леополд I: „Тогаш се 
решив, иако не од сè срце, градот да го закопам во пепел. Ми беше жал 
за зградите, какви во оваа војна уште не бев видел; џамиите од најдобар 
мермер и профил, украсени со илјадници кандила и позлатени алкорани, 
на кои би им посветил внимание човек и во Рим; потоа убавите старини, 
градини и места за забава…“ (Стојановски 1989: 207). Скопје го дожи-
веал и третиот катастрофален земјотрес, во 1963 г., а по обновата стана 
град симбол на хуманоста и солидарноста.

Овие податоци сами по себе говорат дека низа значајни факти за 
Скопје се некаде длабоко закопани под земјата или се претворени во 
прав и пепел. Но затоа пак феноменот на овој град е што тој секогаш се 
воздигнува како феникс. Поради таквата историја на градот, на научната 
мисла не ѝ е лесно да го склопи мозаикот на неговиот развој и затоа 
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во испишувањето на неговата историја значајни се и малку податливите 
материјални, легендарни податоци, археолошките ископини. Секако, 
во денешно време, од непроценливо значење за нас е оживувањето на 
дисциплината културна историја, која ни дава можност за нови читања 
на минатото, особено околу културните феномени од секојдневното 
живеење, како низ аспектите на културата во: политичките науки, гео-
графијата, психологијата, економијата, антропологијата, археологијата. 
Исто така и темата урбана историја ни овозможува да ја проследиме 
сложеноста на урбаниот феномен посебно во балкански рамки, бидејќи 
многумина мислат дека во минатото, особено на Балканот, отсуствувал 
урбаниот концепт на градовите, односно дека во „националните држави, 
кои настанале по одвојувањето од Османлиското царство, новите прес-
толнини морале да се стекнат ‚со модерен и европски изглед‘“ (Dogo, 
Pitasio 2018: 14).

Но, благодарение на написите, записите и писмата од минатото, 
доаѓаме до нови исчитувања, до нови сознанија кои ни овозможуваат да 
се спротивставиме на стереотипите за него. Како пример за тоа ни служи 
и самиот исказ на Пиколомини од XVII век, во писмото до австрискиот 
император Леополд I во кое истакнал дека му било жал за зградите, 
какви што немал видено; за џамиите од најдобар мермер и профил, укра-
сени со илјадници кандила и позлатени алкорани; за убавите старини, 
градини и места за забава итн. Од особено значење за исписот на кул-
турната историја на Скопје ни служат и бројните патописи. Во минатото, 
Македонија, а воедно и Скопје, биле неминовните места низ кои морале 
да поминат истражувачите, т.е. љубителите на патувањето, кои своите 
искуства ги преточувале во своите патописи.

Оправдувањето за желбата за патување го наоѓаме во зборовите на 
R. L. Stevenson („Putovanja s magarcem“) кој забележал: „Што се одне-
сува до мене, нè патувам за да стигнам некаде, туку за да одам. Патувам 
поради самото патување. Голема работа е – да се движиш“. Пишувајќи за 
културната географија, пак, Mike Crang истакнал: „Патувањето е прос-
торна пракса која е во жариште на географијата. Во своите почетоци 
географијата се темелела на приказните од патникот; кој на луѓето ‚овде‘ 
им кажува што се случува ‚онде‘“ (Atkinson 2008: 63).

Скопје во очите на Евлија Челебија
Извонредни податоци за „онде“, односно за урбаниот концепт на гра-

дот Скопје, наоѓаме во патописите на Евлија Челебија кои претставуваат 
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вистински извор за проследување на културата на храната, облеката, 
економијата, за градбите итн. Неговите патописи и за другите градови во 
Македонија, а и на Балканот, пред нас отвораат една друга културна гео-
графска карта. Челебија престојувал на Балканот, а со тоа и во Скопје во 
XVII век, по сјајниот XVI век, периодот на Сулејман „Законодавецот“, 
кога уметноста, науката и литературата го доживеале својот подем и кога 
е останат да се памети по што „Ова Царство на својот врв беше целосна 
спротивност на национална држава: беше тоа царство кое, не настоју-
вајќи сите да ги соедини, ги собрало разнородните елементи…. Меѓу 
народите биле разни националности…. Се мешале бројни религии… “ 
(Мантран 2002: 192).

Евлија Челебија, во 1660 г. престојувал во Скопје и забележал дека 
во градот имало големи и мали џамии, месџиди и приватни молитвени 
домови, 70 основни училишта (мектаби), 20 текиња, неколку јавни бањи 
(амами), 9 имарети (бесплатни јавни кујни), неколку анови, куќи кои 
биле покриени со црвена ќерамида. Челебија истакнал дека Скопје бил 
утврден град, со цврста и јака тврдина, со двојни бедеми, градска порта 
од делкан камен, кој светел како да е полиран. „Толкава префинетост 
и уметност на обработка не може да се види ниту во еден друг град“ 
(Čelebi 1967: 280). Градот бил опкружен со седумдесет бастиони, имал 
три демир (железни) порти свртени кон југоисточната страна, а вратата и 
ѕидовите биле накитени со разно оружје и со алат потребен за оружјето. 
Градот „лежи на многу високи карпи и од него се гледа целото поле. Од 
западната страна тече реката Вардар. На таа страна има пат кој од градот 
води низ пештерата ‚Водна кула‘ што се наоѓа на брегот на реката…“ 
(Čelebi 1967: 281). Тој истакнал дека историчарите за Скопје забележале 
дека е европскиот дел од Османлиското царство, дека во градот имало 
10 060 прекрасни куќи, приземни и на кат, изградени од тврд материјал: 
„Тоа се вистински дворци во добра состојба, покриени со црвена ќера-
мида“. Во склоп на Султан-Муратовата џамија, била најпознатата мед-
реса, а меѓу првите интересни споменици Челебија ја истакнал Саат-
Кулата, која била пред Горниот Град, блиску до Царевата џамија, чие 
отчукување се слушало на далечина од еден ден одење. Чаршијата имала 
2 150 дуќани, плоштади и базари изградени од тврд материјал, укра-
сени со сводови и куполи. Сокаците биле калдрмисани и многу чисти, 
а секој дуќан бил украсен со зумбули, љубичици, ружи, јорговани и со 
други видови цвеќиња во вазни и во саксии. Истакнато е дека имало 
многу учени, голема господа: „Тоа е гнездо на поети и луѓе пријатели на 
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сиромашните. Жителите особено се наклонети кон задоволства и ужи-
вања. Љубовта и насладата се голем капитал на нивните вљубени срца“ 
(Čelebi 1967: 287). Воедно, Челебија споредувајќи го Скопје со други 
градови забележал дека неговите убавини „јазиците и перата се немоќни 
да ги опишат“ (Čelebi 1967: 284). Градското население било сочинето од 
трговци, службеници и занаетчии: „На глас им е чојата и ракавиците од 
волна, везените шарени перници и завеси од басма, кои не се наоѓаат 
ниту во Персија“. Од омилената храна, Челебија ги издвојува јагнешкото 
печено, рибјата капама, јаболката, дуњите, сливите итн., а од пијалаците 
медовината со миродии, екстрактот од пелин, сокот од малини и слат-
кото вино – шира (Čelebi 1967: 285–286).

Книжарницата на Кара Трифун
Замислувајќи го тоа богато разногласие од разни видови производи, 

мириси и вкусови, до нас допира и забележаното од Х. Поленаковиќ 
(1989: 6) дека: „во една тесна улица… на левата страна од Вардар, во 
шестата – седмата деценија од XVI век постоеше и една за тоа време, 
доста необична трговска магаза, која не продаваше ни кожа, ни восок, 
ни жито, туку продаваше – а можеби и покрај овие стоки – и книги!“. 
Тоа е книжарницата на Кара Трифун. Секако, едногласни се сите дека 
за нејзиното отворање главна улога одиграле трговските врски, особено 
со Венеција. Но, ние би додале дека сигурно големо влијание имала 
и Охридската архиепископија, која била одговорна и за образовниот 
процес, па во тој контекст се грижела за печатењето и за пласманот на 
книгите.

Всушност, ширењето на печатените книги на Балканот започнало 
со отворањето на печатницата во Црна Гора, за време на владеењето на 
Ѓураѓ Црнојевиќ. Во тоа време Црна Гора била единствена слободна земја 
„степенот на културата во Црна Гора во тој период мора да бил многу 
висок благодарение на врските со Венеција. Црнојевиќи ја основале на 
Цетиње првата печатарска работилница на Балканскиот Полуостров“ 
(Дворник 2001: 293), поради што со право го добила амблемот прва 
печатница кај Јужните Словени. Во неа првата отпечатена книга била 
Октоихот во 1494 г., а еден од сочуваните примероци се чува токму во 
трезорот на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски“ во Скопје. Во печатницата на Црнојевиќ биле отпечатени пет 
книги: Октоих 1–4 глас, Октоих 5–8 глас и Псалтир со последование 
(1494 г.); Молитвеник (1495 г.); и Четвороевангелие (1495/1496 г.). Во 
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Националната библиотека во Скопје се чуваат печатени примероци од: 
Октоих осмогласник, од Цетиње, печатница на Ѓураѓ Црноевиќ, печа-
тар Макарије од Црна Гора, а книгата била пронајдена во село Рилево 
– Прилеп; Октоих осмогласник, пронајден во Лесновскиот манастир – 
Пробиштип и Октоих кој е пронајден и се чува во Битолската митро-
полија. Со овие податоци се потврдува дека во тоа време популарноста 
и распространетоста на печатените книги не биле само во Скопје и во 
неговата околина, туку на целата македонска територија.

За жал, откако Црна Гора ја загубила својата самостојност, печатни-
цата престанала да работи. Започнала миграција на црногорскиот народ. 
Дел од луѓето заминале за Венеција, меѓу кои бил и Божидар Вуковиќ, кој 
во 1520 г. отворил печатница во која биле отпечатени Псалтир со часослов 
во два дела (1520 г.), Литургијар (1520 г.), Молитвеник (1521, 1536 г. 
второ издание), Октоих (1537 г.), Празничен минеј или Саборник (1538 
г.), Молитвеник или Требник (околу 1540 г.). По смртта на Божидар, околу 
1540 г., печатницата ја наследил неговиот син Виќенцо, кој неколкупати 
ги препечатил отпечатените книги од татко му (Георгиевски 1972: 28–29). 
На тој начин било овозможено да продолжи животот на словенскиот 
збор, да продолжи писмената културна традиција на Јужните Словени. 
Голем број примероци од изданијата на оваа печатница биле пронај-
дени во Кратово, Кавадарци, с. Рилево – Прилеп, с. Требиште – Дебар, 
с. Бешиште – Прилеп, с. Гари – Дебар, с. Тројкрсти – Гостивар, с. Бенче 
– Македонски Брод, Битола, Охрид итн., кои се чуваат во Македонија. 
Согледувајќи ги овие податоци ни се потврдува податокот дека интересот 
кон книгата и образованието во тоа време бил голем.

Воедно, со оваа печатница е поврзано и името на првиот македон-
ски печатар Јаков од Камена Река, кој започнал да работи во печатницата 
на Вуковиќ, кога била под водство на неговиот син Виќенцо. Јаков само 
за три и пол месеци, од петнаесетти мај до триесетти август 1566 г., ја 
отпечатил прирачната богослужбена книга Часословец, која служела за 
секојдневните потреби на секој свештеник, „с’ставих на в’саку потребу“ 
(Георгиевски 1972: 31). Печатницата на Божидар Вуковиќ во која рабо-
тел Јаков од Камена Река работела до 1597 г., а книгите од оваа печат-
ница се продавале во првата македонска книжарница на Кара Трифун во 
Скопје.

Како што веќе истакнавме во XVI век особено голем интерес имало 
за печатени книги, а за нивниот пласман било потребно соодветно 
место. Скопје, поради местоположбата, трговските врски со западниот 



Валентина Миронска-Христовска

41

свет од кои прераснал во трговски центар во средиштето на Балканот, 
било најпогодно место за отворање на првата македонска книжарница, 
која воедно станала и главен центар за ширење на печатените кирилски 
книги кај Јужните Словени, бидејќи била првата книжарници во овој 
регион.

Во XVI век Скопје бил еден од најпознатите трговски центри во 
внатрешноста на Балканскиот Полуостров, за што голема заслуга имале 
и бројните трговци од Котор, Дубровник, Венеција итн. Во Скопје осо-
бено била развиена кожарската индустрија; се вршел извоз на кожи, жито, 
волна, месо, мед, восок и други производи со карвани преку Дубровник, 
Венеција, Италија кон Западна Европа. Од времето кога Кара Трифун 
ја отворил книжарницата во Скопје, постои еден документ што се чува 
во венецијанската архива, во кој анонимниот сопатник на пратеникот 
Антонио Барабро во својот дневник од 1556 г. соопштил дека во градот 
Скопје се наоѓало големо количество кожи, кои биле главен трговски 
артикл, „таму има доста восок, кој се испраќа преку Алесио за Анкона и 
Венеција, таму живеат многу Евреи, а меѓу христијаните има и дубров-
чани“ (Георгиевски 1972: 32–33). Во XVI век, некои од дубровничките 
трговци закупувале големи комплекси лозје, го преработувале, па виното 
го извезувале; дубровчанин бил раководител на првата аптека во Скопје, 
од почетокот на XVI век; во Скопје имало и ковница за пари; додека 
которските трговци активно работеле и им биле сериозни конкуренти на 
дубровничките и на венецијанските трговци на Балканот (Поленаковиќ 
1989: 6).

За жал до ден денешен не најдовме малку повеќе време и сили да 
дадеме одговор на низа прашања во врска со книжарницата и со Кара 
Трифун, како на пример каде била нејзината локација, кој бил Кара 
Трифун итн. Податоците што воопшто ги имаме за книжарницата на 
Кара Трифун ги согледуваме главно преку истражувањата на проф. 
Михаило Георгиевски и проф. Харалампие Поленаковиќ.

Исто така, не е утврдено дали во книжарницата на Кара Трифун се 
продавале само печатени книги од венецијанските словенски печатници 
или се продавал и друг книжарски и црковен материјал како и италијан-
ска хартија. Со сигурност е познато дека во тоа време, а и од порано, „во 
Македонија имаме растурено голем број примероци од разни венецијан-
ски словенски печатници“, дека имало и многубројни ракописни книги, 
за кои била потребна хартија. Печатените книги, хартијата и другиот 
книжарски материјал бил внесуван во Македонија од италијанските 
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градови од страна на трговците, а пристапноста до ваквиот материјал 
се вршела токму во книжарницата на Кара Трифун (Поленаковиќ 1989: 
7). Но, за жал, отсуствуваат повеќе детали со кои научно би ја утврдиле 
и потврдиле севкупната работа и локацијата на оваа наша културна 
институција.

Сигурна потврда има за соработката на Кара Трифун со котор-
скиот властелин Јеролим Загуровиќ, кој во периодот на 1569 – 1570 г. во 
Венеција отворил печатница со цел да ги афирмира печатените книги, за 
да ги задоволи потребите од книги кај балканските Словени, како и да го 
продолжи делото на Божидар и Виќенцо Вуковиќ. Во нивната печатница 
била отпечатена книгата Псалтир со последование, во која во погово-
рот наоѓаме сигурно сведоштво за работата на книжарницата на Кара 
Трифун:

„И ако некој осети потреба од светите (црковните) книги, тоа (да 
се знае) сите тие се пренесени во местото Скопје кај Кара Трифун“ 
(Поленаковиќ 1989: 12).

Податокот за нивната соработка е основа за хипотезата која ја 
поставува Х. Поленаковиќ за потеклото на Кара Трифун, за тоа дали 
тој бил скопјанец или некој трговец од приморјето. Во 50-тите години 
на минатиот век, Х. Поленаковиќ вршел истражувања по архивите во 
Задар, односно Котор, при што не дошол до конкретен податок. Затоа 
тој дава една хипотеза во однос на местото од каде што е Кара Трифун. 
Поленаковиќ тргнува од претпоставката дека Јеролим Загуровиќ, кој бил 
од Котор, најголема доверба за своите изданија имал кон свој сограѓа-
нин, од што произлегува можноста за потеклото на Кара Трифун од 
Котор. Притоа се надоврзува и на тоа дека св. Трифун бил заштитник 
на Котор, па истакнува дека скоро во секоја куќа барем по еден член од 
семејството го носел името Трифун (Трипун). „Се разбира дека името 
Трифун е познато и кај Македонците“, но и забележува дека во пато-
писите од тоа време нема податоци за трговци скопјани (Поленаковиќ 
1989: 9).

Скрипторските центри во Скопје и скопско
Во 17. век сликата на Османлиската империја започнала да се 

менува поради: воените походи; честите внатрешни немири; општест-
вено-политичките прилики во Европа, како и поради послабо моќните, 
решителни и авторитетни наследници на престолот. Сето тоа се одра-
зило на културниот развој на нашите простори. Но и покрај тоа, животот 
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на книгата не замрел, бидејќи таа првенствено се одржувала преку рако-
писното наследство благодарение на нашите скрипторски центри. Со 
оглед на тоа што манастирите располагале со голем број словенски рако-
писи, низ целиот средновековен период, во нив продолжила традицијата 
на препишување и умножување на библиските, литургиско-богослужбе-
ните, богословските дела на црковните писатели, проповедно-поучните, 
панегирично-пофалните и другите книги од средновековниот книжевен 
жанровски систем.

Секој скрипторски центар, имал задолжителна библиотека во која 
се чувале „изводни книги“ (предлошки), со цел од нив да се препишу-
ваат други ракописи и да се распространуваат, а служеле и за образова-
ние, односно „тие биле примарен фонд за умножување на ред преводи и 
преписи“ (Поп-Атанасов, Велев, Јакимовска-Тошиќ 1997: 7). Всушност, 
македонската средновековна книжевност се одвивала токму во пишувач-
ките работилници на скрипторските центри во манастирите и црквите, 
како во градовите, така и во селата. За жал богатото книжевно наслед-
ство од нив или било пренесено на други територии,или било уништено.

Од IX до XVIII век во Скопје и во неговата околина значајни кни-
жевни центри биле: Виргинскиот манастир кој бил изграден на Виргино 
Брдо, над реката Серава, спроти средновековно Скопје. Се смета дека 
неговата првобитна градба била во XI век. Манастирот бил духовен и 
скрипторски центар, кој во 1428 г. бил претворен во џамија, а книжевното 
наследство било уништено или разнесено; потоа црква „Св. Вознесение“ 
во с. Витомирци, скопско, чиј храм потекнува од крајот на XIII век или 
од периодот до половината на XIV век, според ракописен Апостол од 
1433/1434 г.; црквата „Св. Теодор“ над с. Водно, скопско, од крајот на XIII 
век; манастирот „Св. Никола“ – Вунеш Љубанци, скопско; манастирот 
„Св. Архангели Михаил и Гаврил“ во с. Кучевиште, скопско; Марковиот 
манастир во непосредна близина на с. Сушица, скопско; манастирот „Св. 
Богородица“ – Матка, скопско; манастирот „Св. Пантелејмон“ Нерези, 
скопско; црквата „Св. Димитар“ во Скопје која датира од крајот на XIII 
век, за што сведочи записот на пратеникот на византискиот двор Теодор 
Матохит во 1299 г. и која е една од ретките објекти кој не бил зафатен 
од пожарот во 1689 г.; манастирот „Св. Благовештение“ – Скопска Црна 
Гора, кој датира од XVI век над с. Горњане, во близина на с. Бањани, кој 
бил голем и мошне богат духовен и книжевен центар, со огромна рако-
писна збирка чиј дел бил однесен надвор, а другиот дел бил уништен 
(Поп-Атанасов, Велев, Јакимовска-Тошиќ 1997: 32–33, 22).
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Од овие центри произлегле значајни ракописи како на пример од 
ероѓаконот Мина, кој во храмот „Св. Никола – Вунеш“, во с. Љубанци, 
скопско, во 1519 г. напишал Посен триод за црквата „Воведение 
Богороднично“ во с. Кучевиште, како и еден Патерик, кој, најверојатно, 
бил приклучен во заеднички кодекс кон Триодот, што некаде кон сре-
дината на XIX век (пред 1856 г.) биле испратени од Скопје во Цариград. 
Подоцна Триодот се нашол во Киевската духовна академија, односно 
во Украинската академија на науките (Македонски среден век VI – XVIII, 
2007: 187).

Додека пак за книжевната соработка меѓу манастирите, за мигра-
цијата на книгите говори податокот дека во 1534 г. поп Јоан Дебарски 
и Кир Акакие извршиле препис на Летописот на Јоан Зонара, најве-
ројатно, во некој скрипториум во Дебарскиот крај, па во 1663 г. ракопи-
сот бил во Марковиот манастир „Св. Димитар“ кај Скопје. Денеска рако-
писот се чува во Виенската национална библиотека (Македонски среден 
век VI – XVIII, 2007: 194). Овие записи воедно говорат и за значењето и 
вредноста на ракописните книги, кои ете, за жал, се чуваат надвор од 
Македонија.

Во прилог на тоа дека книгите им биле од важно значеле на запишу-
вачите говори и забележаното: „Да се знае кога Филип од Горно Водно 
го приложи овој триод… на ‚Свети Пантелејмон‘ во 1672 година, месец 
јули, 27 (ден), за време на соборот, при светејшиот Митрополит Теофан – 
оваа книга и евангелие. Кој ќе ги одземе од ‚Свети Пантелејмон‘, нека му 
биде соперник на Страшниот Суд свети Пантелејмон. Ова го пишуваше 
недостојниот Анастасиј (Триод од манастирот ‚Свети Пантелејмон‘ во 
Нерези)“ (Македонски среден век VI – XVIII, 2007: 268).

Богати библиотеки имало и во црквата „Св. Николај“ во с. Шишево; 
во „Св. Ѓорги“ во Кучково; во „Св. Никола“ во Горјани; во „Св. Илија“ 
во Бањани; во манастирот „Матка“ кај Глумово; во црквата „Вознесение 
Христово“ или „Свети Спас“ во Раштак, која се наоѓа на местото на стар 
верски црковен објект што бил обновен во 1861 г. и во која се наоѓала 
една стара црковна книга печатена во Венеција во 1537 г., а која од 1992 
г. се чува во НУБ; потоа во „Св. Андреја“ на р. Треска; во „Св. Спас“ во 
Чучер; во „Св. Богородица“ во с. Побожје; во „Св. Илија“ во Мирковци; 
во „Св. Илија“ во Ракотинци; во „Св. Спас“ или „Вознесение Христово“ 
во с. Драчево, која била изградена во 1849 г., со животописот и иконос-
тасот изработен од Дичо Зограф во 1857 година. За оваа црква Јордан 
Хаџи Константинов-Џинот во написот „Јужна страна скопска“, од 21 
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мај 1855 г. во „Цариградски весник“ запишал дека во црковниот храм 
„Свети Спас“ имало едно мало училиште, „но така пустее без учител. 
Тија добри Славјани много са изгубени в црквата от еден гречески поп 
кој им служи на гречески, а они ништо ти не знајат от неговото слу-
жење (Џинот 1987: 81). Овој запис воедно сведочи и за состојбите што 
се случувале во образованието, а и во богослужбите, по укинувањето 
на Охридската архиепископија и по воведувањето на грчкиот јазик 
наместо старословенскиот и народниот македонски јазик. Во друг запис 
наоѓаме податок дека во црквата постојат доста стари богослужбени 
книги: Требник, печатен во Москва 1789 г.; Псалтир, печатен во Москва 
1763 г.; Осмогласник, печатен во Цариград 1843 г.; од 1849 г. печатен 
во Киевопечерската лавра; Евангелие, од 1858 г., печатено во Цариград, 
Минеј, за јануари, март и мај, од 1863 г. печатени во Киевопечерската 
лавра; Октоих, Цветен триод (Пентикостар), печатен во Москва во 
1863 г.; Посен триод, печатен во Москва во 1864 г.; Псалтир, печатен во 
Киевопечерската лавра во 1865 г.; а пронајден е и литургиски зборник 
од XVII век, што содржи 164 листа и денес се чува во НУБ, сиг. 111. 
Во врска со ракописното наследство што е сочувано ќе ги споменеме 
Скопскиот минеј од XIII век, кој претставува празничен минеј со служби 
за поголемите црковни празници од 14 септември до 8 мај. „Тој е најбо-
гат македонски ракопис со оригинални химнографски состави, пишу-
вани од македонски средновековни пишувачи“, и кој порано се чувал во 
трезорот на Скопската митрополија, од каде што бил земен и однесен 
во Софија (Македонски споменици… 2008: 64), како и Скопскиот минеј 
од 1451 г., кој претставува празничен минеј за вториот дел од црковната 
година (март–август), кој исто така бил пренесен во Софија во 20-тите 
години на минатиот век (Македонски споменици… 2008: 96).

Во XVII век бележит е порастот на деца што се школувале, а 
постојат записи дека родителите, кои сакале децата да им научат да 
читаат и да пишуваат, ги праќале обично во некој манастир (дејствувале 
околу 44 манастирски ќелијни училишта) и сѐ помасовно започнало и 
отворање на ќелијни училишта во градовите и селата (Македонски сре
ден век 2007: 280, 284). Оваа тенденција продолжила и во XVIII век, но 
колку помасовно се ширела просветата, толку по неканонското укину-
вање на Охридската архиепископија во 1767 г. и со нејзино поставување 
под јурисдикција на Цариградската патријаршија, започнал ударот врз 
словенската писменост, со уништување на словенските книги и тоа како 
печатените така и ракописните, папирусните, разните документи. Така 



Популаризација на културното наследство во Скопје и скопско

46

во 1792 г. скопскиот митрополит Захариј издал наредба да се уништат 
сите книги на црковнословенски јазик во Марковиот манастир, во бли-
зината на Скопје (Трајановски 2001: 65). Во XIX век, грчките фанари-
оти, високиот патријаршистички клер покрај тоа што вршеле масовно 
уништување по црквите и манастирите, тоа започнале да го прават и 
во народно-општинските библиотеки како во Скопје, Велес, Битола итн. 
(Трајановски 2001: 67). Но, од друга страна, од ден на ден растела и 
антипатријаршиската борба, која во Скопје и околината започнала уште 
во 20-тите години на XIX век. Од неколкумината сменети фанариотски 
владици, единствено грчкиот митрополит Гаврил (1832 – 1843 г.), дозво-
лил во црквата покрај грчкиот да се употребува и црковнословенскиот 
јазик, во училиштата дури и македонски народен говорен јазик, а во 1835 
– 1836 г. го помогнал и основањето на народноопштинското училиште 
„Свети Кирил и Методиј“ (Трајановски 2001: 112).

Во Скопје и во неговата околина во XIX век имало околу 30 цркви и 
манастири во кои се негувал пишаниот збор. За тоа сведочи и забележа-
ното во патописот на Е. Тимаев од 1865 г., „Опис на патот од Битола до 
Белград“, во кој за околината на Скопје забележал: „Се говори дека во 
околните манастири, во поранешно време, имало многу словенски рако-
писи, кои главно ги однеле австриските конзули и научници“ (Македонија 
во делата на странските патописци 1864 – 1874, 2000: 30).

Во патописот од 1868 г., М. Карлова, која била прва Русинка, што 
на коњ пропатувала речиси низ цела Македонија и Албанија, истакнала 
„Влегувајќи преку портите во Лесновскиот манастир, ние стапнавме, 
така да се каже, во земјата на манастирите. Досега ја пропатував цела 
Македонија, од нејзината најјужна точка до североисточниот дел и потоа 
од североисточниот дел до северозападниот, но само понекогаш среќа-
вавме манастири, на големи растојанија, еден до друг. Западниот дел од 
Македонија со допирните предели од Албанија, од Куманово и Скопје, 
до Прилеп, Битола и Охрид, сиот е начичкан со манастири. Овде не 
еднаш ни се случуваше, излегувајќи изутрина од некој манастир и раз-
гледувајќи по пат некој друг манастир, да ручаме во трет, а за вечера да 
пристигнеме во четврт. Само во околината на град Скопје, во таканаре-
чената Црна Гора, има на број околу 14 манастири…“. Во продолжение 
пишувајќи за Лесновскиот манастир, Карлова истакнала дека старин-
ското сликарство, според остатоците, било доста добро, дека требало да 
се бара во напуштените цркви, дека слични урнатини видела посебно 
во околината на Скопје, и дека речиси во секое село постоела стара 
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напуштена црква. „Но овие фрески се ужасно обезличени. Јас не видов 
речиси ниедна фигура кај која не беа ископани очите… Поголемиот дел 
од фреските се изгребани или носат траги од куршуми со кои пукале 
по нив“ (Македонија во делата на странските патописци 1864 – 1874, 
2000: 184–185).

Ј. Хаџи Константинов-Џинот во описот за Скопје, објавен во 
„Цариградски весник“ (1852 г.), дава опис на 13 манастири, при што 
за некои наведува дека имале по десет или дваесет товари ракописни 
книги, кои за жал скоро секаде биле уништени. Џинот истакнал дека 
Скопје бил еден од древните градови, дардански, што има крепост – кале 
– и дека под него „долу до Вардар има црквици и столп – кула – висок 
и на него има писма и споменици; но всјак се бои да приближи да ги 
препише. Скопје има многу древни зданија урнисани (развалени) и мер-
мени плочи и изразени писма славјански и латински“; потоа известува за 
зданијата Ени-хан и Сули-хан, известува дека има три цркви, „от които 
едната е нова и великолепна, храм Успение Пресвјатија Богородица, а 
двете се стари – на едната храм е Спасовден, на другата Митровден…. 
Скопјани љубјат науката и не са совсем необразовани; но отвеч имајат 
иронизм. Пред две години имаха училиште прекрасно, наредено по евро-
пејски вкус, и от части се предаваше Историја Всемирнаја, Географија, 
Граматика и Рачуница итд. итд. Но некакви зависти и клевети се поро-
диха измежду нас,…. Скопје е било брат на музите пред 400 години, и е 
достоверно от многочисленните рукописни книги.

Знајте, браќа мои, зашто Македонија е била полна от милиони 
славјански древности и манастири и училишта, в кои писували рукопи-
сеј на пергамени. Тако говори бабина пословица: ‚Баба ако лаже, траг не 
лаже‘“ (Џинот 1987: 47–48).

Исто така на 25 декември во „Цариградски весник“, 1854 г., во исп-
ратената дописка од страна на Џинот во врска со манастирските книжни 
фондови што се состоеле претежно од ракописи, било истакнато дека 
„За старите наши словенски ракописни книги ако ги бевме собрале пред 
35 години од нашата Македонија и да ги турневме во едно книгохрани-
лиште, ќе имавме една бројка од околу 150 000 ракописи“ (Македонски 
деветнаесетти век 2007: 68).

Скопје и Џинот
Спрегата меѓу Скопје и Џинот е двонасочна, поточно Скопје му ги 

понуди условите кои му беа потребни на Џинот, за Џинот да му го даде 
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културниот импулс, кој до еден степен му недостасуваше на веќе еко-
номски развиеното Скопје.

Џинот во Скопје ја започнал својата блескава и бурна кариера на 
сенароден просветител, „… тука започнува неговата чудесно самосвојна 
и необична во својот издвоен и оригинален чин книжевна авантура,… 
Со право е речено, многу одамна, дека скопските години на Џинот 
претставуваат цела епоха во нашата преродба“ (Тодоровски 2004: 43). 
Станува збор за периодот од 1848 до 1857 г., период во кој Скопје имало 
добри предуслови за неговата работа, односно биле создадени услови 
за, како што истакнал Г. Тодоровски, Скопје и Џинот заедно да се осмис-
луваат низ логиката на еден општествен растеж. Всушност, до појавата 
на Џинот, Скопје и неговата околина, во културна смисла, биле најмногу 
препознатливи по бројните цркви и манастири, односно по богатството 
од ракописни и печатени книги, а со неговата дејност добиваат една 
поширока културна димензија.

Најпрвин, Џинот го афирмира Скопје преку неколкуте написи за него, 
кои ги објавувал во „Цариградски весник“. Во Скопје и од Скопје тoj ги 
испраќал своите публицистички објави, поетските и драмските творби. 
Во Скопје, првпат Џинот започнал да организира аматерски театар во учи-
лишните простории на катедралната црква „Свети Богородица“. Потоа 
„Институцијата весник, како облик на јавното мислење, Џинот ја изви-
шува до највисока потреба на денот“ (Тодоровски 2004: 51), активностите 
на Џинот во Скопје внесуваат раздвижување, започнало да се зборува 
на непожелни теми, да се афирмира словенската идеја, бил подотворен 
видикот накај Европа, односно „Пополека, во свеста на Џинот Скопје се 
наложува како главно средиште на Македонија, како природен културен 
епицентар од каде што би требало да запотечат и претстојните процеси на 
културната преобразба на неговата земја“ (Тодоровски 2004: 51).

Скопје и просветителскиот процес
Во XIX век, во Скопје, како и во другите градови, започнал развојот 

на граѓанската свест односно граѓанската класа, која го понела култур-
ниот развој. Во почетокот на XIX век, Скопје го започнало со позасилен 
интензитет својот економски развој, за што потврда наоѓаме во патопи-
сот на Швајгер Лерхенфелд од 1889 г. објавен под наслов „Железниците 
на Балканскиот Полуостров во 1889 година“ во австриското месечно 
списание за Ориентот, во кој забележал дека „Искуп (Скопје), е во 
комерцијален поглед, најважната станица на линијата помеѓу Белград и 
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Солун“ (Македонија во делата на странските патописци 1864 – 1874, 
2005: 23). Секако дека тоа влијаело уште на идустрискиот, на образов-
ниот, на културниот и на социјалниот развој.

Всушност, културниот живот во Скопје, како и во другите градови, 
бил помогнат од еснафите и од граѓанската класа. Значајна улога оди-
грала Општествената еснафска група од македонски занаетчии и трго-
вци која била основана во 1827 г. (Македонски деветнаесетти век 2007: 
20). Во тој период веќе биле пројавени видни семејства кои понекогаш и 
самостојно го помагале културниот развој. Така, на пример, во 1834 г., со 
средства на скопскиот чорбаџија Трајко Дојчиновски била изградена кате-
дралната црква „Св. Богородица“, во чија порта, во 1836 г., било отворено 
првото општинско училиште, во кое децата ја следеле наставата на мај-
чин јазик (Македонски деветнаесетти век 2007: 28–29). Во 1848 г. било 
отворено првото световно училиште на народен јазик, каде учителувал Ј. 
Хаџи Константинов-Џинот. За потребите на училиштата биле потребни 
книги, па така веќе со отпечатените книги на Крчовски и на Пејчиновиќ, 
кој во почетокот на XIX век игуменувал во Марковиот манастир и кој 
во тој период ја доживеал експанзијата на културно-просветното поле, 
започнала културната преродба, односно културно-просветниот процес 
во Скопје. Паралелно со отворањето на училиштата започнал и процесот 
на отворање на граѓански библиотеки и читалишта кои биле јадрото за 
формирање и ширење на напредните просветителски идеи.

Во XIX век од посебна важност се и личните, приватните библи-
отеки, како што била библиотеката на скопскиот трговец Константин 
Икономов, во која имало над 500 книги, што ги подарил на скопското 
училиште, а со богата библиотека располагал и Натанаил Кучевишки, 
кој бил родум од с. Кучевиште, скопско, митрополит Охридски, што 
останала во Охрид по неговото заминување, а потоа била уништена.

Во ширењето на просветителството, чиј подвижник била книгата, 
огромно и клучно влијание одиграле читалиштата. Првите читалишта 
најпрвин биле отворани во приватни куќи, понекогаш во некој дуќан или 
во една просторија од училишните објекти. Во читалиштата биле дос-
тапни весници и книги за љубителите на пишуваниот збор од пошироки 
размери. Читалиштата според својата организација претставувале вистин-
ски друштва. Секое читалиште имало свој устав (статут или правилник) и 
управно тело, чии членови обично биле од редовите на интелигенцијата, 
трговците и на еснафите. Материјалните средства за потребите на чита-
лиштата биле обезбедувани преку членарината и доброволните прилози, 
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а за поголеми материјални потреби, читалиштето собирало средства на 
разни семејни и еснафски празници. Членовите на читалиштето биле 
активни и околу отворањето народни училишта, ангажирање на учители 
и обезбедувањето на нивните плати (Георгиевски 1975: 92).

За отворањето на читалиштето во Скопје податоци дава Х. 
Поленаковиќ, кој ја посочува објавената дописка, од непознат автор, 
односно според него од Џинот, во весникот „Српски дневник“ бр. 61 од 
1853 г., во која било истакнато дека: „Скопската ‘општина’ има собу где 
се састаје, која је с руским образима искичена (ово је читалиште)“. Како 
потврда за постоењето на читалиштето во Скопје, во 50-тите години од 
XIX век, Поленаковиќ го наведува и податокот, преземен од едно писмо 
испратено до Друштво Српске Словесности во Белград, кое било пот-
пишано од 15 скопски граѓани, пријатели на Џинот. Тие го известиле 
Друштвото за проблемите што ги имале во тоа време, дека проблеми 
имал и Џинот и дека бил прогонуван од страна на скопските газди и 
владиката, поради што „еве има шест дана како га нема (Џинот) нигде во 
Славјански дом“ (Георгиевски 1975: 95). Институцијата Славјански дом 
Поленаковиќ ја изедначува со името на скопското читалиште.

На ова ќе го додадеме и податокот дека на 20 март 1856 г., Друштвото 
на српската словесност ја разгледувало препораката на Белградското 
читалиште за воспоставување соработка со Ј. Хаџи Константинов-Џинот, 
и донело одлука „на Друштвото да му праќа старини што се однесуваат 
на нашата историја, а Друштвото ќе ги оцени по својата историска вред-
ност и ќе го награди неговиот труд“ (Македонски деветнаесетти век 
2007: 72), што всушност се поклопува со можноста за соработка меѓу 
двете читалишта.

Во 1874 г. во Скопје било формирано културно-просветното друштво 
„Развитие“, за што постои известување во списанието „Ден“ г. I, бр. 20, 
од 23. јуни 1875 г., во кое било забележано дека на 1 септември 1874 г., 
во Скопје било формирано друштвото „Развитие“ во кое зеле учество 
сите млади еснафи од градот. Друштвото имало и своја програма во која 
стоеле целите дека треба да се грижи околу дејноста на месните народни 
училишта и обезбедување на добри учители и учителки; да се грижи за 
отворањето на едно женско училиште; да ги снабдува училиштата со 
сите потреби; да отворело едно празнично училиште во кое ќе учеле 
необразованите граѓани; да снабдувало научни книги и весници; да ги 
помагало сиромашните ученици и ученички; да отвора училишта по 
селата; да испрати неколку ученици на школување во некои поголеми 
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центри итн. (Македония 1978: 308–309). Друштвото се грижело и за 
работата на градското читалиште во Скопје.

Наместо заклучок
На крајот, по низата податоци за присуството на книгата во Скопје, 

за нејзината улога како културно наследство во библиотеките и во чита-
лиштата на градот Скопје од XVI до XIX век се отворија низа прашања, 
како на пр. за книжарницата на Кара Трифун, за тоа колку е сочувано од 
ракописното наследство и како до сега тоа се третирало, каде се наоѓале 
библиотеката и читалиштето во Скопје, на кој начин односно кој вршел 
дистрибуција на книгите, кои странски автори биле актуелни во XIX век 
итн.
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Valentina Mironska-Hristovska

Books as Cultural Heritage in the Libraries and  
Reading Centers in Skopje (16-19 Century)

Summary

The development of the cultural history of Skopje is closely linked to the cultural 
heritage of the book. The book has always been present in the life of Skopje and its 
surroundings. In the medieval period there were numerous monasteries that had rich 
literary repositories in their libraries. In the 16th century, the first bookstore in Skopje 
was opened by Kara Trifun. That was the first bookstore in this region. Books that 
were sold there were printed in Venice by Bozidar and Vikenco Vukovic, and were 
intended for the Southern Slovenes. The book was in the focus of attention during 
the Enlightenment period in Skopje. At the beginning of the 19th century, the cultur-
al development in Skopje was closely linked to the activities of J. H. K. Djinot, who 
wrote about Skopje in the Carigrad newspaper. He began the tradition of the theatre; 
he participated in the opening of a public school, of a reading center, and a library. 
Therefore, we approach the book as a cultural heritage in libraries and in the reading 
centers of the city of Skopje in the XVI – XIX centuries.

Key words: Skopje, book, cultural heritage, 16-19 centuries, Kara Trifun, medieval 
period, J. H. K. Djinot
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УЛОГАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ОД ОБЛАСТА НА 
КУЛТУРАТА ВО ЗАШТИТАТА НА КУЛТУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО (НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СКОПЈЕ)

Во трудот се посветува внимание на културното наследство и 
неговите видови (недвижно, движно, нематеријално) и категории 
(културно наследство од особено значење и значајно културно 
наследство) утврдени со Законот за заштита на културното 
наследство. Институциите од областа на културата кои дејствуваат 
на територијата на градот Скопје се разгледани од аспект на нивната 
дејност и нa значајната улога во заштитата на културното наследство 
преку цела низа на активности, настани и експертизи во заштитата 
на културните добра. Потенцирано е значењето на заштитата на 
културното наследство и на нејзината крајна цел – пренесување на 
културното наследство на идните генерации и негова достапност 
за сегашните генерации, со акцент на корисноста на процесите на 
дигитализација.
Клучни зборови: културно наследство, добра, заштита на културното 
наследство, институции од областа на културата, Скопје

Од определувањето во Законот за заштита на културното наслед-
ство се согледува дека денешното поимање на културното наследство 
значително се променило во однос на претходните периоди. Имено, 
културното наследство ги опфаќа материјалните и нематеријалните 
добра коишто, како израз или сведоштво на човековото творештво во 
минатото и сегашноста или како заеднички дела на човекот и приро-
дата, поради своите вредности1, имаат културно и историско значење. 
Според УНЕСКО, културното наследство порано се однесувало само 

1 Добрата може да манифестираат: археолошки, етнолошки, историски, уметнички, 
архитектонски, урбанистички, амбиентални, технички, социолошки и други научни 
или културни вредности (својства, содржини или функции).
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на споменичките остатоци на културата, но тој концепт постепено се 
проширува со нови категории како што се нематеријалното културно 
наследство, етнографското или индустриското наследство и сл. Се 
смета дека таа промена во поимањето и распознавањето на културното 
наследство е последица на насочувањето на вниманието кон човековото 
општество, неговите традиции и обичаи, како и на информациските, 
социјалните и филозофските системи врз кои се темели творештвото, 
истакнувајќи, притоа, отворен концепт на наследство кој го рефлектира 
не само минатото, туку и сегашната жива култура.2 И во културно-ан-
трополошките дефиниции релативно рано, на пр. кај Е. Б. Тејлор (Tylor 
1924 [orig.1871]:1) го наоѓаме поимот култура како „сложена целина“, 
која мора да се проучува во сите нејзини манифестации, од најниските 
материјални предмети до највозвишените нематеријални идеали изра-
зени во космологијата и религискиот симболизам. Некои антрополози 
сметаат дека материјалната култура е само пандан на менталните про-
цеси и дека тие ѝ даваат значење. Современ заговорник на ова мислење 
е Даусон Мунери (Munjeri 2000: 7), според кој материјалното културно 
наследство е секундарно, бидејќи „материјалното може да се интерпре-
тира само преку нематеријалното“. Самата Конвенција за заштита на 
нематеријалното културно наследство прифаќа дека облиците и ресур-
сите на нематеријалното наследство „постојано одново се создаваат“ и 
со тоа постојано се менуваат (UNESCO 2003).

Без оглед на тоа што изгледа старо, наследството е, всушност, нешто 
сосема ново. Тоа е нов начин на културно творештво во сегашноста, кој 
има свои корени во минатото (Kirschenblatt-Gimblett 1998: 7). Со други 
зборови, наследството како такво не постои – тоа се создава, облику-
вајќи своевиден симболички капитал. Така, културното наследство ста-
нува вредност, што се однесува како на минатото, така и на иднината 
(Bendix 2007: 344–345).

Во Законот за заштита на културното наследство се дефинирани 
трите вида културно наследство – недвижно, движно и нематеријално 
културно наследство. Недвижно културно наследство се спомениците, 
кои се поврзани со значајни настани и истакнати личности, споменич-
ките целини и културните предели, што сведочат за: постоењето 
на човекот во просторот и времето, неговите активности, начинот на 
живеење, обичаите, верувањата или посебните традиции. Во движното 

2 UNESCO What is Intangible Cultural Heritage? https://ich.unesco.org/en/
what-is-intangible-heritage-00003
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културно наследство спаѓаат: археолошки, етнолошки, историски, 
уметнички и технички предмети, архивска граѓа, библиотечни 
добра, аудиовизуелни и фонотечни добра. Нематеријалното културно 
наследство го сочинуваат фолклорни добра, јазик и топоними како 
разни облици и појави на човековото духовно творештво. Согласно со 
овој Закон се разликуваат две категории на културно наследство: кул-
турно наследство од особено значење, кое може да биде од исклучи-
телно или големо значење за културата, уметноста и науката и значајно 
културно наследство кое има друго културно и историско значење.

Категории на културно наследство

културно наследство од  
исклучително значење

културно наследство од  
големо значење

значително влијание врз развојот на 
културата, уметноста, науката, техни-
ката или општествениот развој

значење за националната историја, 
култура, уметност, наука или тех-
нички развој

единствено уметничко остварување, 
исклучително редок примерок или 
најкарактеристичен пример за одре-
ден вид творештво во периодот од кој 
потекнува (стил во уметноста, архи-
тектурата) 

се истакнува со својата изворност 
и репрезентативност, а поради 
повторување (застапеност во пого-
лем број) не спаѓа во категоријата 
културно наследство од исклучи-
телно значење

сведоштво за идеи, верувања, значај-
ни настани или истакнати личности 
што имале пресудно значење во пре-
образбата на општеството

поврзано е со значајни настани и 
истакнати личности од национал-
ната историја и култура

Заштитата на културното наследство опфаќа повеќе видови актив-
ности за зачувување на културното наследство како: истражување, 
идентификација, превенција, надзор, презентација и популаризација на 
заштитените добра. Тука ќе ги потенцираме и активностите на вало-
ризација / ревалоризација за стручно и научно проценување / прео-
ценување на вредностите и својствата на добрата и соодветно на тоа 
засилување / намалување на дејството на заштитата; категоризација 
за определување на степенот на значење на културното наследство и за 
утврдување на приоритетите во заштитата; конзервација, реставра-
ција, реконструкција во зависност од изборот на постапката и методот 
на зачувување на заштитеното добро и неговото обновување; ревитали-
зација преку која се избира постапката и методот за враќање во живот 
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на спомениците и споменичките целини; реституција за враќање на 
движните добра во земјата на потекло.

Заштитна евиденција и документација се води за културното 
наследство и добрата за кои основано се претпоставува дека претставу-
ваат културно наследство и за дисперзираното културно наследство 
– движните добра чија земја на потекло е Македонија, а се наоѓаат во 
странство и постои интерес за нивна реституција (враќање) во земјата 
и странското културно наследство – движните добра кои се дел од кул-
турното наследство на друга држава, а се наоѓаат на територијата на 
Македонија. Институциите за заштита го документираат наследството, 
неговата состојба, промените и процесите на стручна заштита; водат 
евиденција според видот на добрата; подготвуваат елаборати за валори-
зација (ако за доброто е донесен акт за заштита) и елаборати за ревало-
ризација (ако за доброто е донесен акт за промена или акт за престанок 
на заштитата) и даваат предлог за соодветна категоризација на добрата.

Имајќи го предвид делокругот на работа утврден со позитивните 
законски прописи, со истражувањето опфативме 12 институции на тери-
торијата на град Скопје, кои имаат важна улога во заштитата на култур-
ното наследство. Тоа се осум национални установи од областа на кул-
турата, две јавни установи и еден државен орган (Управата за заштита 
на културното наследство) кој ја координира работата на установите во 
доменот на заштитата и располага со мноштво значајни бази на податоци.

Институции за заштита на културното наследство во градот Скопје

Институции за заштита на движното културно наследство

Институциja од областа на кинотечната дејност
• НУ Кинотека на РС Македонија

Институциja од областа на галериската дејност
• НУ Национална галерија на РС Македонија

Институции од областа на музејската дејност
• НУ Музеј на РС Македонија – Скопје
• НУ Археолошки музеј на РС Македонија – Скопје
• НУ Природонаучен музеј на РС Македонија – Скопје
• НУ Музеј на современата уметност – Скопје
• ЈУ Музеј на град Скопје

Институции со библиотечна дејност
• НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје
• ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје
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Институции за заштита на недвижното културно наследство

• НУ Национален конзерваторски центар
• НУ Конзерваторски центар – Скопје

Државен орган за заштита на културното наследство

• Управа за заштита на културното наследство

Со истражувањето за овој труд се опфатени пред сѐ институциите од 
областа на културата кои дејствуваат на територијата на градот Скопје, 
но неминовно е да се истакне и значајната улога на Државниот архив на 
РС Македонија, кој го заштитува документарниот и архивскиот мате-
ријал и придонесот на надлежните јавни научни установи за заштита на 
културните добра – Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ 
и Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ кои го заштитуваат немате-
ријалното културно наследство.

Институции за заштита на движното културно наследство
Во Законот за културата, дејностите од областа на културата се поде-

лени на две групи: 1) дејности за објавување и 2) дејности за заштита и 
користење во кои се вброени библиотечната, кинотечната и музејската 
дејност, што пред сѐ се поврзани со заштита на движното културно 
наследство.

Кинотеката на РС Македонија (1976) остварува дејност на 
заштита на аудиовизуелните добра (игран, документарен, анимиран, екс-
периментален и алтернативен филм) и оваа дејност е од јавен интерес. 
Кинотеката врши прибирање, научно и конзерваторско истражување и 
проучување на аудиовизуелни добра од домашно и странско потекло 
и на аудиовизуелна документација од културен, уметнички, историски 
или научен интерес. Прибирањето на аудиовизуелни добра се остварува 
со доставување на неупотребена тонска копија и на изворните мате-
ријали, а при прибирањето на задолжителен примерок од аудиовизуел-
ните добра кои претставуваат културно наследство, и самиот примерок 
се смета за културно наследство од големо значење. Активностите за 
заштита на аудиовизуелните добра се спроведуваат преку трите оддели: 
Филмскиот архив за обработка на филмови и филмски материјали; 
Одделот за документација, фототека и библиотека и Одделот за истражу-
вачка, јавна и издавачка дејност. Во рамките на долгогодишниот проект 
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„Дигитализација на аудиовизуелното наследство“, почнувајќи од 2011 
година се реставрирани и дигитализирани бројни филмови на првите 
сниматели на Балканот, браќата Манаки, на значајни режисери и еми-
нентни имиња на македонската кинематографија (Столе Попов, Љубиша 
Георгиевски, Милчо Манчевски, Бранко Гапо, Кирил Ценевски…). 
Кинотеката спроведува повеќе активности за промоција на аудиовизу-
елното културно наследство – едукација, презентација на процесите на 
реставрација и дигитализација и претставување на ДВД-изданијата од 
дигитализираните проекти, постојани и повремени изложби на технич-
ките предмети и придружните материјали, одбележување на Светскиот 
ден на аудиовизуелното наследство и сл. Кинотеката членува во соод-
ветни меѓународни асоцијации и се вмрежува со европските центри за 
заштита на аудиовизуелни добра. Стручни лица од Кинотеката учеству-
ваат на конференции во земјата и странство на теми поврзани со филм-
ското наследство и неговото дигитално зачувување и заштита со што се 
овозможува размена на искуства и практики во оваа област.

Националната галерија на РС Македонија (1948) е составена од 
три објекти: изложбениот простор Даут-пашин амам во кој е прикажан 
развојот на македонската ликовна уметност од XIV до XX век; излож-
бениот простор Чифте амам во кој е изложена колекцијата на цртежи 
од основоположниците на македонската современа уметност, од сред-
ната и од најмладата генерација македонски ликовни творци; мултиме-
дијалниот центар „Мала станица“ кој овозможува реализација на висо-
коквалитетни музејско-галериски содржини и интердисциплинарни 
проекти. Галеријата остварува повеќе активности за заштита на култур-
ното наследство – изложби на вредни дела од ликовната и применетата 
уметност, промоција на монографии поврзани со зачувување и заштита 
на наследството; соработка со странските амбасади и со галериите во 
други земји; широки јавни дебати со стручната и компетентна јавност 
(уметници, архитекти, музеолози, историчари на уметност, критичари, 
дизајнери, студенти) на различни теми, меѓу кои и за современите прис-
тапи во изложувањето и презентирањето на колекциите на локалната и 
на меѓународната сцена, за важноста на соодветните услови за нивното 
чување и зачувување; едукативни ликовни работилници за учениците и 
за децата од претшколска возраст итн. Во Галеријата, во посебна рабо-
тилница се спроведува документирање, превентивна заштита, конзерви-
рање и реставрирање на уметничките дела.
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Музејот на РС Македонија, како еден од најстарите музеи во држа-
вата чува вредни музејски збирки, формирани уште на почетокот на XX век. 
Во историската поставка е претставена духовната, културната и политич-
ката историја од османлискиот период до крајот на Втората светска војна. 
Во Галеријата на икони се изложени најзначајните икони, иконостаси и 
фрескоживопис од поствизантискиот период и од периодот на преродбата. 
Во етнолошката колекција се презентирани: народната архитектура, оби-
чаите, музичките инструменти, носиите и накитот, везовите и ткаењата. 
Од аспект на заштитата на културното наследство го издвојуваме дејству-
вањето на Музејот за чување, конзервација и издавање стручно мислење 
за различните видови предмети, презентација на музејските предмети во 
државата и во странство, често преку воспоставените облици за размена 
на изложби со сродни музејски установи, организираните предавања од 
странски специјалисти за новите технологии во документирањето и во 
заштитата кои се ползуваат во светските музеи итн.

Археолошкиот музеј на РС Македонија (1924) е матична установа 
за археолошкото културно наследство и во неговата постојана поставка 
се содржани музејски предмети од различни историски периоди (пре-
дисториска археологија, старо и младо камено време, бакарно, брон-
зено и железно време), античка археологија (класичен, хеленистички 
и римски период, доцна антика), средновековна археологија и осман-
лиски период, епиграфика и камена пластика, нумизматика (античка и 
средновековна нумизматика), антропологија, археозоологија. Покрај 
проектите за ревитализација и заштита на археолошките локалитети, 
важни се археолошките изложби на капитални проекти, како на пр. 
артефактите на археолошкиот локалитет Требениште (2019) и повреме-
ните поставки на кои се претставуваат важни музејски експонати, како 
на пр. богатото светско наследство на антички мозаици од Равена од V 
и VI век (25 октомври 2014 – 4 февруари 2015), при што изложувањето 
е со најсовремена музејска технологија. Археолошкиот музеј го прет-
ставува вредното културно наследство на Македонија на изложби во 
странство, на пр. девет теракотни икони од IV до VI век од Виничко 
кале се претставени на изложбата „Религиите во големите империи“ во 
музејот Ашмолијан при Универзитетот од Оксфорд (19 октомври 2017 
– 18 февруари 2018). Предавањата на странски специјалисти, придру-
жени со видеопрезентации на музеите од кои доаѓаат, организираните 
собири со учество на археолози од државата и странство се голем влог 
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на Музејот за примена на најнови сознанија во заштитата на археолош-
кото културно наследство.

Музејот на современа уметност во Скопје (1964) располага со 
богата меѓународна и национална збирка на дела од модерната совре-
мена ликовна уметност поради што има статус на матичен музеј за дела 
од современата ликовна уметност. За заштитата на културното наслед-
ство се значајни конзерваторската работилница во рамките на Музејот, 
објавените ексклузивни публикации и трудови во списанието за совре-
мена уметност, култура и теорија Големото стакло / Тhe Large Glass, 
организираните предавања на музејски специјалисти од сродни уста-
нови во странство, меѓу кои на теми поврзани со развојот на културното 
наследство, заканите за негова инструментализација и можностите за 
заштита.

Природонаучниот музеј на РС Македонија (1926), како најстара 
биолошка институција во земјата го претставува богатството на маке-
донската геа, флора и фауна. Од аспект на заштитата на природното 
богатство на Македонија е важно неговото собирање, проучување, изло-
жување и чување, научноистражувачката работа на проекти од областа 
на музејската и изложбената дејност, конзервацијата и заштитата на 
музејските материјали, практичните форми на настава и едукација за 
деца од предучилишна и училишна возраст со цел збогатување и про-
ширување на нивните знаења за значењето на природата и зголемена 
еколошка свест за потребата од нејзиното зачувување и заштита.

Музеј на град Скопје (1949) го собира, заштитува и проучува кул-
турното наследство на Скопје и неговата околина. По катастрофалниот 
земјотрес во 1963 година е сместен во адаптираниот објект на Старата 
железничка станица, кој претставува споменик на културата со статус 
значајно културно наследство. Музејот остварува културнонаучна и 
истражувачка дејност преку своите одделенија (археолошко, историско, 
етнолошко и за историја на уметност), а негов депанданс е Музејот на 
Старата скопска чаршија, сместен во просториите на Сули Ан, каде се 
изложени музејски експонати пронајдени во Старата скопска чаршија 
и Скопското Кале (етнолошки предмети, фотографии, паноа, монети, 
керамички предмети), со што се презентира, негува и чува материјал-
ната и духовната култура на Скопје низ вековите.

НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје (1944) претставува 
надлежна матична установа за заштита на библиотечните добра како 
движно културно наследство. Националната библиотека располага со 
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повеќе збирки (Археографска збирка, Ретка периодика, Ориентални рако-
писи, Ликовни уметности, Збирка за музичка уметност, Картографија, 
Дробен печат и Микро-филмови), исклучително значајни со својата кул-
турно-просветна, историска и научна вредност. Позначајните активности 
на Библиотеката за заштитата на библиотечните добра се: водењето 
матична евиденција, собирањето, проучувањето, обработувањето и ката-
логизирањето монографски публикации и библиотекарски материјал. 
НУБ ги чува фондовите, се грижи за ретките и единствени примероци 
и обезбедува нивно користење исклучиво во специјализираните читал-
ници. Во контекст на заштитата на библиотечното наследство, неод-
минливо е да се спомене мошне значајниот процес на дигитализација и 
на овој план се бележат интензивни активности како посети и стручни 
престои на вработени од Библиотеката во дигиталните библиотеки и 
центрите за конзервација и реставрација во регионот при што се осозна-
ваат современи техники и се стекнуваат нови вештини за испитување и 
конзервација на библиотечните фондови. Резултатите се огледуваат во 
Дигиталната библиотека при НУБ (www.dlib.mk), која од создавањето 
(2013) постојано се збогатува со најразлични библиографски содржини, 
обезбедувајќи го нивното зачувување, презентирање и дистрибуирање 
во дигитална форма до заинтересираната јавност.

Градската библиотека „Браќа Миладиновци” (1945) ги интегрира 
централните библиотеки: „Браќа Миладиновци”, „Другарче“, „Страшо 
Пинџур“, „Цветан Димов“ и нивните клонови распространети во градот 
Скопје и претставува современ библиотечно-информациски сервис, како 
и регионален и едукативен центар. Таа располага со репрезентативна 
збирка на стари и ретки книги и со значајна колекција на уметнички 
слики, акварели и цртежи од македонската современа ликовна уметност.

Институции за заштита на недвижното културно наследство
Националниот конзерваторски центар (1949) овозможува 

заштита на недвижното културно наследство (споменичка дејност) за 
подрачјето на 36 од вкупно 84 општини во Републиката. НКЦ има голем 
придонес за развој на заштитата на културното наследство и етабли-
рањето на конзерваторската струка во Македонија. Како матична уста-
нова за заштита на недвижното културно наследство, НКЦ е и надлежен 
конзерваторски центар за недвижните добра од исклучително значење. 
Врши непосредна заштита и на движното културно наследство кое му е 
доверено од надлежната јавна установа за заштита или од друг имател на 



Популаризација на културното наследство во Скопје и скопско

64

такво добро. НКЦ води матична евиденција на недвижните добра; врши 
истражувања (научни, археолошки, конзерваторски); лабораториски 
испитувања (физичко-хемиски и биохемиски); конзерваторско-реставра-
торски работи и стручна контрола на конзерваторските проекти; надзор 
над спроведувањето на мерките за заштита од страна на установите; под-
готвува предлози, стручни мислења, елаборати, експертизи и проценки.

НКЦ има богата издавачка продукција, во која се издвојуваат пуб-
ликациите во рамките на едицијата „Културно-историско наследство на 
Македонија“, со што се врши популаризација на споменичкото наслед-
ство и се актуализира потребата од негова заштита, обезбедена и преку 
дигитализација на примероци на техничка, дескриптивна и фотодо-
кументација. НКЦ остварува успешна меѓународна соработка преку 
реализација на донаторски проекти за рехабилитација на културното 
наследство и преку специјализации на конзерваторите во меѓународните 
центри за проучување на заштитата на културното наследство.

НУ Конзерваторски центар – Скопје (1963) ги заштитува споме-
ниците на културата на Град Скопје, а заедно со Заводот и музеј Охрид 
е надлежен за преземање заштитно-конзерваторски мерки на свет-
ското културно наследство во Охридскиот Регион. Позначајни проекти 
од областа на заштитата на културното наследство, кои ги реализира 
Конзерваторскиот центар се конзерваторско-реставраторски интер-
венции на фасадите на објекти во споменичката целина Стара скоп-
ска чаршија; конзервација и реставраторски активности на конаците, 
фрескоживописот и иконостасите во црквите во скопско; одржување на 
спомен-собата на македонскиот револуционер Гоце Делчев, која како 
мултимедијална, интерактивна музејска поставка со голем број ориги-
нални артефакти и предмети има исклучително значење во едукацијата 
на посетителите, особено на учениците; формирање стручни тимови и 
спроведување увид за констатирање на состојбата на спомениците во 
Скопје; подготвување извештаи со констатации за оштетувањата на спо-
мениците во Скопје и предлози со итни мерки на заштита, посебни огра-
ничувања и рок за изведба на неопходните зафати; дигитализирање на 
вредното културно наследство итн.

Управа за заштита на културното наследство
Управата за заштита на културното наследство (2004) како орган на 

државна управа во состав на Министерството за култура (во својство 
на правно лице) врши класифицирање на културното наследство според 
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Националната класификација на културното наследство, која ја доне-
сува Владата на РС Македонија. Управата одлучува во случај на спо-
рови за припадноста на одреден предмет на движно/недвижно културно 
наследство. Таа со решение одлучува за прогласување на значајно кул-
турно наследство и по нејзин предлог (до Владата на РС Македонија) 
се прогласува културно наследство од особено значење. Управата води 
централна евиденција на културното наследство и посебни евиденции 
согласно со ратификуваните меѓународни договори. Ја следи и анали-
зира состојбата на културното наследство и подготвува акти и мерки за 
остварување, развој и унапредување на неговата заштита. Заради пре-
венција од противправни дејства, презема активности за безбедносна 
заштита на културното наследство. Подготвува стратешки документи 
како Националната стратегија за заштита и користење на културното 
наследство, Националниот акциски план за превенција на криминалите-
тот против културното наследство и сл.

Управата води Национален регистар на културно наследство, кој 
претставува јавна книга и се состои од главна книга и дополнителни 
регистри. Главната книга има посебни делови за недвижното, движ-
ното, нематеријалното и културното наследство од особено значење. 
Дополнителни регистри се: Регистар на добра под привремена заштита; 
Регистар на културно наследство во опасност и Регистар на резерви-
рани археолошки зони. Уписот и бришењето во Регистарот се вршат врз 
основа на актот за заштита, односно промена или престанок на зашти-
тата, актот за прогласување на културно наследство во опасност и актот 
за регистрација.

УЗКН ги врши работите поврзани со воспоставувањето, организи-
рањето и развојот на Националниот информативен систем на културното 
наследство (НИСКН) и веб-порталот на овој систем (www.niskn.gov.mk), 
дава преглед и ги зачувува податоците во електронски облик за недвиж-
ното, движното и духовното културно наследство на Македонија3. На тој 
начин се овозможува единствен пристап во идентификацијата на кул-
турното наследство, се дава увид во целокупниот наследен фонд и преку 

3 Пребарувањето може да се врши според седум (7) главни критериуми: институција, 
класа (недвижно, движно, духовно), вид (археолошки предмети, архивска граѓа, 
библиотечни добра, етнолошки предмети, историски предмети, јазик, кинотечни 
добра, културен предел, споменик, споменичка целина, технички предмети, топони-
ми-географски имиња, уметнички предмети, фолклорни добра, фонотечни добра), 
група, категорија (особено, значајно, привремено), автор и наслов (посета на порта-
лот на 20.8.2017).
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квалитетна споредливост и употребливост на податоците се насочува 
понатамошната работа во доменот на заштитата и зачувувањето на кул-
турното наследство. Преку НИСКН, Управата е активно вклучена во 
мошне важниот процес на дигитализација со дигитализирани илјадници 
документи од вредното културно наследство на повеќе институции, при 
што најголем број од дигитализираниот материјал е од матичната уста-
нова за заштита на културното наследство, Националниот конзерватор-
ски центар. Реализацијата на активностите ја овозможува стручниот тим 
на Регионалниот центар за дигитализација на културното наследство, 
отворен со поддршка од УНЕСКО како одделение во рамките на Управата 
и сместен во Музејот на современата уметност. Дигитализираните содр-
жини овозможуваат интензивирање на соработката со земјите од регио-
нот и пошироко, како и партиципирање во програмите на УНЕСКО и на 
Европската Унија.

Управата за заштита на културното наследство остварува интен-
зивна соработка со институциите од културата, особено со регионал-
ните заводи за заштита на културното наследство. Тенденцијата е да се 
собере целата документација за културното наследство во Македонија, 
за заштитените добра и за оние што тековно се истражуваат и доку-
ментираат. Во рамките на дигитализацијата, Управата за заштита на 
културно наследство реализира многу значаен проект – „Археолошки 
катастар“ со кој врз основа на ГИС-технологијата (географските инфор-
мациски системи) се прави обид да се внесат сите археолошки лока-
литети во Македонија и целото друго културно наследство, манастири, 
цркви, џамии. На територијата на Скопје меѓу позначајните проекти, кои 
вклучуваат повеќе институции од културата, се конзервацијата и зашти-
тата на Античкиот театар во Скупи и ревитализација на Скопското кале.

Значење на заштитата на културното наследство
Аби Смит (Smith 2007: 14) е авторка која посебно се занимавала 

со проблематиката на културното наследство и истакнува дека општест-
вената вредност која произлегува од заштита на наследството е далеку 
поголема од вредноста на самата содржина на одредена граѓа во рамките 
на наследните збирки. Покрај иманентната заштита на содржините се 
настојува да се зачуваат и нивните културни функции, а тоа се „беле-
жење на искуства, обликување на перцепции за светот, додавање или 
одземање на значења, обезбедување чувство на задоволство или болка“. 
Во согласност со тоа, Смит разликува утилитарна (практично-полезна) 
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вредност на наследството која произлегува од корисноста на самите 
содржини, хедонистичка вредност која претставува влијание на чув-
ството на задоволство, кое произлегува од содржините (но и материјал-
ните објекти), како и секундарна вредност која ја овозможува повторната 
употреба на некои информации, но многу повеќе од она што е наменето 
при создавање на некои содржини, односно објекти (Smith 2007: 11). На 
секундарната вредност најмногу се потпираат институциите од областа 
на културата при заштитата на своите збирки.

Поважните цели на заштитата на културното наследство се: негово 
зачувување во изворна состојба; создавање на што поповолни услови за 
негов опстанок; ширење на сознанијата за вредностите и значењето на 
културното наследство и за неговата улога во културната идентификација 
и оспособување на културното наследство да служи за задоволување на: 
културните, научните, едукативните, естетските, верските, економските, 
туристичките и другите потреби на граѓаните и на општеството. На опе-
ративен план, целите за заштита на културното наследство се постигну-
ваат со преземање активности за спречување на: оштетување, уништу-
вање, растурање, исчезнување, деградирање и противправно присвоју-
вање на културното наследство. Што се однесува до нематеријалното 
културно наследство, заштитата, покрај другото, се остварува и со изра-
ботување и чување на записи за него, како и со поттикнување на него-
вото пренесување во изворните и другите средини.

Кога е препознаена важноста на културното наследство, неговото 
зачувување за идните генерации станува обврска. Ако најважната и 
крајна цел на заштитата е да се зачува репрезентативен примерок на 
наследеното добро за идните генерации, исто така е важно аспекти од 
тоа наследство да се направат достапни за сегашните генерации. Во 
таа смисла, дигитализацијата на документациските збирки, кои сами 
по себе се културно добро, претставува најефикасен облик за нивна 
заштита. Согледавме дека кинотеката, музеите, галериите, библиотеките 
и конзерваторските центри се занимаваат со прибирање, обработување, 
истражување, чување, заштита и комуницирање на наследеното иску-
ство и го имаат истиот заеднички именител – културно наследство. Во 
денешното информациско окружување, сите тие се производители на 
„дигитално“ наследство и, врз основа на предметите и материјалите кои 
ги поседуваат, на висококвалитетни дигитализирани културни и нацио-
нални содржини.
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Преглед за евиденцијата на културното наследство во 
институциите од областа на културата на територијата на Скопје4

Ред. 
Бр. 

Институција Културно наследство од  
особено значење

Значајно
културно  

наследствоИсклучително Големо
Институција од областа на кинотечната дејност

1. НУ Кинотека на 
Македонија
2 културни 
добра

2 движни добра
Филмски 
опус на браќа 
Манаки
Филмот 
Македонија во 
слики (1923) на 
Арсениј Јовков

Институција од областа на галериската дејност
2. Национална 

галерија на 
Македонија
2 културни 
добра

2 движни добра
слики и 
скулптури од 
поранешните 
југословенски 
републики,
македонска 
современа 
уметност меѓу 
двете светски 
војни

Институции од областа на музејската дејност
3. НУ Музеј на 

Македонија 
Скопје
5 културни 
добра

1 движно добро
збирка на икони и 
други уметнички 
религиски предмети

4 движни добра
збирки на: 
копии и фрески, 
оригинални 
фрески, камена 
декоративна 
пластика, 
предмети од 
старо камено 
време (палеолит)

4 Прегледот е изработен врз основа на увидот во расположивите податоци за култур-
ното наследство, евидентирано во базата на НИСКН (www.niskn.gov.mk) од страна 
на институциите од областа на културата на територијата на Скопје, опфатени со 
истражувањето (посета на порталот во периодот 7 – 20.8.2017).
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4. НУ Музеј на 
современата 
уметност 
Скопје
1 културно 
добро

1 движно добро
меѓународна 
збирка на 
уметнички дела

5. Музеј на град 
Скопје
9 културни 
добра

9 движни добра
збирки на: крстови, 
разгледници, 
монети, фотографии, 
епиграфски 
споменици; 
предмети 
(археолошки 
и предмети од 
применета уметност)

Институции за заштита на недвижното културно наследство
6. НУ 

Конзерваторски 
центар на РМ
28 културни 
добра

21 недвижно добро 
Забелски манастир 
„Св. Богородица“, 
цркви: Св. Спас, 
Св. Петар и Павле, 
џамии: Коџа Мехмед 
бег, џамија во с. 
Теарце, Алимбегова 
куќа и куќи на: 
Ѓоце Стојчевски, 
Јосиф Даскалов, 
споменички целини: 
Кичевска чаршија 
и Конаци на Хавзи 
Паша, Кадири 
текија, Стар амам, 
Стара болница, стара 
мелница Бошава, 
зграда на Музејот 
Западна Македонија 
во НОВ, спомен 
костурница Забрњак, 
меморијални 
центри: 12 ваташки 
младинци и 
Коџаџик, станбени 
објекти (2) 

6 недвижни 
добра
Културен предел 
Кокино,
Локалитет 
Црквиште/црква 
„Св. Ѓорѓи, 
Архелошки 
локалитет 
„Кртозов рид“, 
стари дебарски 
бањи, стара 
винарска визба 
„Тиквеш“, Црква 
„Св. Троица“ 
(Крива Паланка)
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1 недвижно добро
(не е впишана поткатегоријата на 
особеното значење)
Старо градско јадро Кратово

7. НУ 
Конзерваторски 
центар Скопје
20 културни 
добра

18 недвижни добра
НУ НУБ „Св. 
Климент Охридски, 
Државен архив на 
РМ со Одделението 
во Скопје, ЈНУ ИМЈ 
„Крсте Мисирков“, 
НУ Филмски 
центар „Вардар 
филм“, НУ Спомен 
куќа на мајка 
Тереза, Градска 
библиотека „Браќа 
Миладиновци“, 
НУ Музеј на 
Македонија, 
НУ Музеј на 
современата 
уметност, Музеј на 
македонската борба 
за самостојност, 
црква Вознесение 
Христово „Св. 
Спас“, Стара 
железничка станица, 
Рифаи текија, Турбе 
на Ашик Челеби, 
Споменичка целина 
„Дебар Маало“, 
зграда на градска 
болница, верско-
меморијалниот 
комплекс Јигит 
Паша и Меддах 
Баба, куќа (1) 

1 недвижно 
добро
Археолошки 
локалитет „Тумба 
Маџари“

1 недвижно добро
(не е впишана поткатегоријата на 
особеното значење)
Стара скопска чаршија
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Институции од областа на библиотечната дејност
8. НУБ „Св. 

Климент 
Охридски“ 
Скопје
10 културни 
добра

1 недвижно 
добро
(не е впишана 
поткатегоријата 
на особеното 
значење)
Црква Мал Св. 
Климент Охрид
6 движни добра
збирки 
ракописи 
на: арапски, 
персиски, 
османско-
турски јазик;
археографски 
збирки: 
старопечатени 
и ретки книги, 
старословенски 
ракописи, 
инкунабули

3 движни добра
збирки: Македонија 
на разгледници до 
1946 година, цртежи, 
ретка периодика

Други институции
9. ЈНУ Институт 

за фолклор 
„Марко 
Цепенков“ во 
Скопје
18 културни 
добра

9 духовни 
добра
анегдоти,
пеења: 
жетварско, 
лазарско,
празнувања 
на Водици 
во Охрид; 
Ѓурговден кај: 
Македонците, 
Албанците, 
Турците, 
Власите, Ромите
Хдерлез кај 
Турците

6 духовни добра
преданија за кралот 
Марко,
обичаи: свадбени, 
стапување во брак 
кај Албанците, 
раѓање,
песни: јначки, за 
принесување жртва

2 духовни добра
Четрсе-
обредноста 
поврзана со 
празникот Св. 
40 маченици 
(Младенци) во 
Штип
Обичајот 
Мартинки
1 движно добро
Фонотека на 
архивот на 
Институтот за 
фолклор
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10. ЈНУ Институт 
за македонски 
јазик „Крсте 
Мисирков“ во 
Скопје
46 културни 
добра

38 духовни 
добра
говори од разни 
краишта на 
Македонија,
топонимија

8 движни добра
картотеки на: 
народна проза, 
лексика на 
современиот 
македонски јазик, 
народна поезија, 
презимиња, 
глаголи на 
македонскиот 
јазик, црковно-
словенскиот 
јазик, историска 
картотека на 
македонски 
оними

11. Охридска 
архиепископија, 
Скопска 
епархија
5 културни 
добра

5 движни добра
икони од депото 
на МПЦ
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Sarita Trajanova

The Role of Cultural Institutions in the Protection of the Cultural Heritage in 
the Skopje Region

Summary

In this paper we pay special attention to the cultural heritage and its types (immov-
able cultural heritage, movable cultural heritage, intangible cultural heritage) and 
categories (cultural heritage with a special importance and important cultural heri-
tage) as defined by the Law on Protection of Cultural Heritage. Cultural institutions 
in the city of Skopje region have been analyzed from a perspective of their work and 
their role in the protection of the cultural heritage through a plethora of activities, 
events and expertise in the protection of cultural goods. The importance of the pro-
tection of cultural heritage and its main aim has been emphasized. Specifically, the 
transfer of the cultural heritage on future generations and its accessibility to younger 
generations with a focus on the digitalization processes.

Key words: cultural heritage, goods, protection of cultural heritage, cultural institu-
tions, Skopje
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ПРЕГЛЕД НА МАТЕРИЈАЛНАТА И ДУХОВНАТА 
КУЛТУРА ВО СКОПСКА БЛАТИЈА

Предмет на нашиот интерес е културното наследство во Катлановско-
Скопско Блатечката област. Оваа област се наоѓа на исток од Скопје, 
во Скопската Котлина и го опфаќа течението од двете страни на 
реката Пчиња, левата страна на реката Вардар и Катлановското 
Блато. Во овој богат крај со биолошка разновидност и развиен 
бањски туризам уште од римско време (Катланово), се наоѓаат 
повеќе археолошки локалитети (Таор, Бадер, Кочкова населба), 
доцноантичка и средновековна тврдина Кожле и повеќе цркви: Св. 
Ѓорѓи во Блаце од XVI до XVII век, Вознесение Христово или Св. Спас 
во Кожле од 1847 година, Црква Св. Троица од XIX век во Брезница, 
Кожленскиот манастир со црквата Св. Богородица, меѓу кои со својот 
фрескоживопис се издвојува Успение Богородично во Дивље од 1604 
година. Скопската Блатија е позната и во фолклористиката со обичајот 
русалии, во етнологијата по брзите „северни ора“ и специфичната 
народна носија со разнобојна и разиграна орнаментика.
Клучни зборови: Скопска Блатија, Катланово, Таор, Бадер, Петровец

На исток од Скопје, во Скопската Котлина се наоѓа областа Скопска 
Блатија и селото Катланово, предмет на нашиот интерес. Катлановско-
Блатечката област се наоѓа на левата страна на реката Вардар и ги 
опфаќа двете страни на реката Пчиња, сѐ до нејзиниот влив во најголе-
мата македонска река. Денес, со територијалната поделба најголемиот 
дел од Скопската Блатија ѝ припаѓа на општината Петровец, а помал дел 
на општината Зелениково. Во пределот меѓу овие две населени места 
теренот е рамничарски, додека пак, подрачјето околу Катланово и окол-
ните села е ридско. Името Блатија го добила по Катлановското Блато 
(познато и како Катлановско Езеро), голем природен резерват со мочур-
ливо земјиште, кој со мелиорацијата денес е скоро целосно исчезнат.
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Во склопот на Скопската Блатија влегуваат 19 села: Петровец, 
Р’жаничино, Долно Коњари, Средно Коњари, Горно Коњари, Сушица, 
Дивље, Летевци, Катланово, Бадар, Брезица, Кожле, Блаце, Огњанци, 
Градманци, Ќојлија, Таор, Ново Село и Пакошево. Кон оваа област, во 
пошироки рамки можат да се сместат и селата: Винце, Пчиња, Вак’в 
(Вакав) и Студена Бара, кои територијално ѝ припаѓаат на општината 
Куманово.

Катлановскиот предел опфаќа површина од 5.542 хектари. На 
овој простор има отворена пукнатина од неотектонско потекло, низ која 
извираат терминални води. Уште во римско време таму биле изградени 
мали, отворени базени. Богатството на биодиверзитетот придонело, во 
согласност со „Законот за заштита на природните реткости“ во 1965 
година, Катлановското Блато од околу 70 хектари земјиште да биде ста-
вено под заштита. За овој специјален резерват (ботанички, ихтиолошки 
и орнитолошки) денес може да се зборува само како за дел од поранешна 
голема површина која била собирна станица на птиците преселници од 
северните делови на Европа кои мигрирале кон Африка. Познато е дека 
во Катлановското Блато порано егзистирале мали пловки, жерави, сиви 
чапљи, црвени чапљи, потоа обичната пловка трскара, шамачката гуска, 
барската луња и штрковите. Поради специфичниот терен, евидентирани 
се и зачувани повеќе материјали и од живеењето и стопанисувањето 
на луѓето во тамошните простори на наколни живеалишта, што прет-
ставува предизвик и за проучување на секојдневниот живот во овој крај.

Катлановско-Скопско Блатечкиот регион е интересен и може да се 
подели и разгледува во неколку области од културата и уметноста, тури-
змот и природните науки. Нив ги поделивме на следниот начин:

1. Бањски туризам и медицина
2. Историја
3. Археологија
4. Фрескоживопис
5. Архитектура
6. Фолклор
7. Етнографија
8. Природен резерват: ботаника, ихтиологија (риби) и 

орнитологија (птици).

Траги од живот и човечки населби сретнуваме уште од антиката. 
Наоди од неолитот и бронзеното време, од римскиот и од средновековниот 
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период се наоѓаат и кај локалитетите: Доксаница, Кочкова Населба, 
Рамниште, Црквиште, Чешија, Тули, Латински Гробишта, Петровец и 
на уште неколку места. Меѓу нив ќе го издвоиме локалитетот Долен 
Шамак на кој е пронајдена теракотна култна пластика (Карасарлидис 
2008: 53–82). Сепак, како главни репрезенти со археолошки остатоци ќе 
ги наведеме месностите Таор, Бадар и Кожле (Маркови Кули).

Таор со Бадер се местата кои се поврзани со антиката и источ-
но-римскиот император Јустинијан I и кои во последните неколку 
векови побудуваат значителен интерес кај научната јавност. Уште 
Прокопиј од Кајсареа во своето дело За градбите на господарот наш 
Јустинијан евидентира утврдување по име Бедеријана (денешен Бадeр) 
и населено место Тавресиј (Таурисиум, денешен Таор). За Тавресиј тој 
запишал дека тука бил „роден обновителот на светот, царот Јустинијан“, 
при што додал: „за кратко време тој го опкружи ова место со четириа-
голни бедеми и на секој одделен агол постави висока кула, така што пра-
вилно се нарече Тетрапиргиа, односно четирикулно. Крај тоа место го 
основа оној прочуен град, кого на латински го нарече Јустинијана прима, 
оддолжувајќи ѝ се така на хранителката која го одгледа“. Во продолже-
ние Прокопиј дал опис на градот: „на истото место изгради аквадукт и 
така овозможи овој град обилно да се снабдува со благотворната вода, а 
направи и уште многу други славни и прекрасни дела. Не е лесно да се 
набројат храмовите посветени на Бога, ниту нашата умешност може да 
ги опише куќите на магистратите, широките портици, убавината на ули-
ците, чешмите, плоштадите, бањите, пазарите. Да заклучам накратко, 
градот е голем, многуброен, украсен со многу убави дела, па, со право, е 
метропола на целата провинција и е возвишен со толкаво достоинство“ 
(Прокопиј 2014: 64–65).

Важно е да се напомене дека имињата на селата Таор и Бадар се од 
предсловенско потекло, што укажува на тоа дека можно е да биле изве-
дени токму од Tauresium и Baderiana. Дури во 2000 година започнуваат 
систематските ископувања водени од страна на Музеј на град Скопје и 
археологот Киро Ристов (Ристов 2017).

За нас, особено значајни се информациите што ги изнел англис-
киот старинар Артур Еванс, кој регионот на Скопска Блатија го посе-
тил во 1885 година. Тој со големо внимание се задржал на римските 
остатоци коишто постојано се сретнувале на овој простор, почнувајќи 
од Ибраимово (денешен Петровец), преку Р’жаничино и Катланово, до 
Бадер и Таор. Според овие записи, во тоа време сѐ уште можеле да се 
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следат трагите на римскиот пат кој водел од Скопје кон Солун, а постојано 
се сретнувале римски столбови, милјокази, статуетки и камени блокови 
ширум целото поле. Написите на нив Еванс со внимение ги препишал и 
прецртал по што ги дешифрирал и дал објаснувања за нивното потекло 
и значење. Постоењето на античките населби Таурисиум и Бадеријана, 
изградени во непосредна близина една до друга, укажува на развиена 
комуникација и на постоење на живот со релативно високи стандарди.

Од железно и доцноантичко време датираат неколку наоди во бли-
зина на селото Кожле, односно околу Кожленската тврдина (т.н. Маркови 
Кули). Тука ерозијата на земјиштето открила гробови во чија близина е 
регистрирана патека датирана во античко време, а на карпестиот и тесен 
рид кој се издига 70 метри над реката Пчиња се наоѓаат остатоци од твр-
дина. Како што спомнавме, покрај Кулите постои „една прастара патека“ 
која ја преминува реката на тоа место во правец на поврзување на Скопје 
со Велес. Оваа траса постои и ден-денес како автопат кој ги поврзува 
двата града. Оваа тврдина со тешко проодната линија во минатото ги 
надгледувала границите меѓу провинциите Македонија и Дарданија 
(Горна Мизија). Во средниот век тврдината била целосно возобновена и 
имала овална форма, со масивна кула на влезот од источната страна кои 
се датирани во доцниот XII и XIII век. Според Иван Микулчиќ, „целиот 
распоред на обновеното јадро го определува ова место како феудален 
замок“ (Микулчиќ 1996: 292).

Месноста како град Кожле се спомнува во црковните повелби на 
Стефан Душан. Главната цел на постоењето на ваков град-тврдина била 
контролата на Вардарскиот пат помеѓу Скопското и Велешкото Поле. Во 
ова време Кожле има свој кефалија и неколку видови занаетчии: ковач, 
свирач, златари, дромохар, макелар (месар) и гребенар.

И просторот околу селото Катланово укажува на живот пред многу 
векови. Сепак, главно внимание тука привлекуваат Катлановскиот Ан 
и Катлановската Бања. Катлановскиот Ан го спомнуваат повеќе стран-
ски патописци кои имале можност да пропатуваат на трасата Скопје–
Велес. Постоењето на вакво место за преноќиште и одмор пред да се 
навлезе во клисурите на Пчиња и Вардар го регистрираме до втората 
половина на XIX век, кога полека му се губат трагите. За разлика од 
него, постоењето на бањата во Катланово е датирано во римско време. 
Таа се наоѓала на десната страна на реката Пчиња. Изобилувала со топла 
сулфурна вода и била често посетувана од локалното население. Според 
познатите информации температурата на водата била 105 фаренхајти, 



Славчо Ковилоски

79

односно 40,5 степени целзиусови. Според Артур Џ. Еванс овој локали-
тет кај Римјаните бил означен како Tabula Peutingeriana. Покрај поста-
риот базен постоела и една покриена турска бања со помлака вода во 
чија близина имало остатоци од антички каменолом. Инаку, старата 
бања претставувала четириаголен отворен базен со четири нивоа на 
камени скали кои слегувале кон рамното дно. Над оваа бања имало уште 
еден помал базен вдлабен во карпа со довод од канал на четириаголен 
резервоар (Еванс 2014: 60–61). И денес се познаваат остатоци од овие 
резервоари и канали преку кои се вршел дотур на вода, а современата 
Катлановска Бања нуди разни можности за бањско лекување.

Големо внимание се посветувало на негувањето на духовниот живот. 
Главен показател за тоа се повеќе цркви изградени на овој простор. Од 
нив ќе ги издвоиме: Успение Богородично во Дивље од 1604 година, Св. 
Ѓорѓи во Блаце (XVI – XVII век), Вознесение Христово или Св. Спас 
во Кожле од 1847 година, Црква Св. Троица од XIX век во Брезница, 
Кожленскиот манастир со црквата Св. Богородица и др. Како посебно 
значајна ќе ја издвоиме црквата Успение Богородично во Дивље која се 
наоѓа во ридскиот појас на околу 25 км источно од Скопје. Изградена и 
живописана била од засега непознати зографски раце во 1604 година, а 
во втората половина на XIX век повторно била живописана врз делови 
на старите и оштетени фрески. Во неа, според зборовите на Јован Хаџи 
Васиљевиќ, се чувал стар Литургијар на чии страници на маргините биле 
испишани три записи со датуми од 1829 и 1830 година (Хаџи-Васиљевић 
1930: 302). Инаку, црквата претставува еднокорабна градба. Непознатите 
властелини коишто се јавуваат како ктитори се претставени на јужниот 
ѕид. Голем дел од стариот фрескоживопис е сочуван и според јасниот и 
префинет цртеж може да се заклучи дека станува збор за добар мајстор 
или добри мајстори на зографскиот занает (Балабанов 2010: 60–61). Во 
останатите црковни објекти од овој крај регистриравме фрескоживописи 
со скромни уметнички достигнувања.

За одбележување е и манастирската црква Св. Никола кај Кожле која 
била изградена во време на српскиот крал Милутин. Подоцна, во сре-
дината на XIV век била обновена и доделена на серскиот митрополит 
Јаков во лично властелинство (Томоски 1999: 119). Црквата повторно 
била обновена во XVI век, од кога го носи името Св. Богородица, а тре-
тата обнова ја доживеала во XIX век кога добила нов иконостас и конаци 
(Трaйчевъ 1933: 122). Најверојатно во црквата се богослужело за време 
на постоењето на градот Кожле. Таа е делумно вѕидана во пештера 
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на кањонот на реката Пчиња. Во нејзина близина се наоѓа уште една 
пештера чиј влез во средниот век бил делумно заѕидан и служел како скит 
(испосничка ќелија): „влезот имал горе арка, украсена со керамо-декора-
ција“ (Микулчиќ 1996: 292). Црковниот манастир Св. Никола поседувал 
повеќе имоти, а за обработка на земјата со приселување го зголемувал 
бројот на зависните луѓе, во најголемиот дел парики (меропси – зави-
сни селани чиј статус и обврски биле определени со закон). Данокот кој 
црковните луѓе од Кожле го давале бил од куќа, а за црквата работеле два 
дена во седмицата (Томоски 1999: 125–126).

Нашата теренска посета на погоренаведените цркви во Скопска 
Блатија утврди оштетувања и негрижа за повеќето од овие објекти. Овој 
заклучок особено се однесува на црквата Св. Троица во Брезница каде 
што затекнавме делумно руиниран таван и ѕидови, иако се забележуваа 
траги од претходно извршени градежни зафати, најверојатно во почетна 
фаза на конзервација. Во подобра кондиција се наоѓа црквата Св. Ѓорѓи 
во Блаце во која во минатото е регистриран и осамен наод (стела) од 
римскиот период.

По паѓањето на Македонија под турска власт, како старо крајпатно 
место поголемо значење добило селото со анот Катланово. Именувањето 
на ова место е поврзано со Турците кои овој предел го викале каплан, 
со значење тигар. Се верува дека христијанското население наместо 
каплан, местото го викало катлан. Во минатото ова место било познато 
и како Каплан Кан или Ан, а по извесно време зборот бил модифици-
ран во Катланово или Катлановски Бањи. Местото било познато како 
одморалиште за патниците кои патувале на трасата Скопје–Велес и 
обратно. Исто така, познато било по Катлановското Блато кое изоби-
лувало со риби, дивеч и трски. Со еден ферман до кадијата на Скопје 
од 1761 година само се потврдува дека околу Катланово имало мочу-
риште, односно шамак од чии трски се правеле рогозини и дека тоа била 
доходовна работа. Од истата година е и уште еден ферман со кој им се 
забранувало на жителите од Штипската и Велешката каза да берат трска 
во шамакот на селото Катланово. Интересно е што во случајов селото 
е именувано како Каплан Ќоју (Матковски 1990: 405–406). Катланово, 
со Таор го спомнуваат повеќе патописци меѓу кои: Киперт, Јохан Хан, 
Мекензи и Ирби, Ами Буе итн. Притоа, именувањето на Катланово и 
Катлановскиот Ан е различно кај некои од нив: Ами Буе го нарекува 
Капетан Ан, а непознатиот патописец од 1843 година го нарекува само 
Бања (Матковски 1992: 221, 561).
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Австрискиот патописец Јохан Хан во 1858 година пропатувал низ 
овој крај и во својот патопис посветил посебно внимание на Каплан-ан, 
односно на Катлановскиот Ан. Во анот можеле да преноќат сите пат-
ници кои се затекнале тука, понатаму навел дека во коњушницата се 
чувале убави коњи, но и дека местото било сврталиште на разбојници. 
Меѓу другото, тој го поправил Киперт кој Каплан-ан го лоцирал на уто-
ката на Пчиња во Вардар, со забелешката дека „тој се наоѓа на два часа 
растојание по реката нагоре“. Понатаму, Хан запишал и дека: „името 
на Јустинијан, значи, се среќава во соседството на селата Таор и Бадер, 
барем одржано според традицијата“ (Матковски 1992: 273).

Неколку други извори од XIX век подетално се задржуваат на 
населените места во Скопска Блатија, којашто ја нарекуваат еднос-
тавно Блатија или Блато. Во Материјали за изучувањето на Македонија, 
Ѓорче Петров пишувал за ортографијата, хидрографијата, патните пра-
вци, населението и занимањата на луѓето во оваа област. Селата биле 
чифлички, а во атарите на некои села постоеле места нарекувани „гра-
дишта“ или „стари села“, што секако се однесува на остатоци од анти-
ката или средновековието (Петровъ 1896: 510–515). Слични констата-
ции изнесол и Јован Хаџи Васиљевиќ во книгата Скопје и неговата око-
лина. Тој посветил особено внимание на Таор и Кожле. За Таор навел 
дека ималo разни стари остатоци, меѓу кои бил и „Кале“, односно ста-
риот град на византискиот император Јустинијан. И за Кожле запишал 
дека таму имало остатоци од старини (Хаџи-Васиљевић 1930: 286, 295). 
Двата автора наведуваат дека тамошното земјиште било покриено со 
шамак, дека било главен извор на Скопје за рогозини, риби и дивеч, дека 
имало повеќе бачила со околу 13.000 грла ситен добиток итн.

Во однос на архитектурата на релативно мал простор можеме да 
утврдиме три типа на подигнати куќи. Во полскиот дел куќите главно 
биле градени со кал, односно со плитари и со дрвен материјал; во рид-
ските предели покрај куќите со плитари, се граделе и куќи со камени 
ѕидови; во мочурливите делови на Блатијата биле подигнати наколни 
живеалишта. Тие биле изградени од достапните материјали во близина: 
трски, дрва и слама.

Значајни се записите на Артур Еванс во кои можеме да откриеме 
траги од верувањата на македонското население од низинските насе-
лени места, во прв ред селата Р’жаничино и Петровец. Во 1885 година 
тој регистрирал постоење на празник именуван како „Росалија“, т.е. 
„Русалија (Русаље)“, кој селаните го празнувале околу некоја стела врз 
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која биле изгравирани „столисни рози“ (болните се носеле на гробовите 
„овенчани со рози“ за лекување). „Што се однесува пак на сегашната 
практика“, пишува Еванс, „на овенчување на гробницата со рози и други 
цвеќиња за времетраењето на празникот Русаље, таа преовладува низ 
сиот овој регион и оттаму гробовите на кои што наидов, од село до село 
беа украсени со грст мирисливи билки и цвеќиња, меѓу кои највпечат-
ливи беа розите“ (Еванс 2014: 50–51). Во селското зеленило имало и 
еден камен блок, римски жртвеник подигнат во чест на Јупитер Оптимус 
Максимус, кој селаните го богопочитувале како „облак-предводник“. 
Овој обичај Еванс го доведува во врска со празникот Додола (селаните 
пееле „Додола-песни“). За време на суша, христијаните и муслиманите 
врз каменот истурале вино, додека во меѓувреме се молеле за дожд. Ова 
традиционално излевање на течност во чест на некој бог се толкува како 
церемонијално прочистување со кое се нудело нешто во чест на божест-
вена сила (Еванс 2014: 52). Ваквото практикување на нехристијански 
обичаи во науката било објаснето како опстанок на римската тради-
ција меѓу словенското население. Овие додолски песни се меѓу низата 
обредни обичаи кои целосно ги задржале паганските обележја, а кои 
црквата не успеала да ги уништи (Китевски 2007: 28).

Скопска Блатија дала свој придонес и во областа на етнологијата. 
Народната носија тука е направена од дебел материјал или коноп. 
Најчесто употребувани бои во носијата се црната, црвената и златната, 
со повремено мешање на зелената и сината боја. Низ годините наназад 
е забележано дека жените од овој регион над кошулата носеле облека 
наречена саја. Станува збор за наметка со кратки ракави што се отвораат 
однапред, а над сајата се носела престилка и појас што ја држел намет-
ката затворена.1 Исто така, треба да се истакне дека Блатијата имала свои 
брзи народни ора, игри, песни и обичаи. Во однос на ората најпознати 
биле играорците од Кожле, а потоа доаѓале оние од Брезница.

Од погоре изнесеното можеме да заклучиме дека областа на Скопска 
Блатија нуди извонредни можности за истражување на повеќе полиња 
од археологијата, уметноста, архитектурата, етнологијата, фолклорот 
итн. Богатството на материјалната и нематеријалната култура на овој 
простор му овозможува да изготви и интересна туристичка понуда преку 
која вљубениците во културата и природата ќе можат да се запознаат со 

1 Да се види кај: Ангелина Крстева, Народната носија од Скопска Блатија, Музеј на 
град Скопје, Скопје 1998; исто и кај: Владимир Јаневски, „Водичарки во планин-
ските села од Скопска Блатија“, Македонски фолклор, Скопје 2016.
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овој релативно запоставен предел, кој иако се наоѓа во близина на глав-
ниот град на Македонија, со својата историја сепак останува непознат за 
пошироката македонска јавност.
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Приближна граница на Скопска Блатија и Катлановскиот регион

Остатоци од античкиот град Тауресиум
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Куќа во Катлановското Блато
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Slavcho Koviloski

Overview Of Material and Spiritual Culture in Skopje Marsh Area  
(Skopska Blatija)

Summary

The subject of our interest is the cultural heritage in the Katlanovo-Skopje Marsh 
area (Skopska Blatija). This area is located east of Skopje, in the Skopje Valley and 
covers the flow of both sides of the Pchinja River, the left side of the Vardar River 
and the Katlanovo Marsh. In this area, rich in biodiversity and developed spa tour-
ism dating back to Roman times (Katlanovo), there are several archaeological sites 
(Taor, Bader, Kochova settlement), Late Antiquity and Medieval fortress Kozhle and 
a number of churches: St George’s church in Blace, XVI–XVII century, Ascension 
of Christ or Church of the Holy Salvation in Kozhle, 1847, Holy Trinity’s Church in 
Breznica, XIX century, Kozhle Monastery with the church of Holy Mother of God, 
among which The Dormition of the Mother Of God Church in Divle, 1604, stands 
out with its frescoes. Skopje Marsh is also known for its folklore tradition of rusalii, 
in ethnology for its fast “northern dances” and the specific folk costume with color-
ful and playful ornaments.

Key words: Skopje Marsh, Katlanovo, Taor, Bader, Kozhle
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Валентина Поцеска
Национален конзерваторски центар – Скопје

ТРЕТМАНОТ НА АРХЕОЛОШКОТО НАСЛЕДСТВО 
ВО СКОПЈЕ

Во текстот се осврнуваме на неколку сегменти од современата 
практика на заштита и конзервација на археолошкото наследство во 
Република Северна Македонија. Со оглед на ширината на полето на 
археолошка конзервација, анализата на примената на воспоставените 
практики ја базираме на соодветен избор на два карактеристични 
примера на археолошко наследство лоцирано на територијата на 
Скопје. Спроведените анализи се насочени кон еден генерален поглед 
на установените принципи и практики на конзервација, особено околу 
прашањата за влијанието на политиката, примената на меѓународните 
стандарди, односот кон реконструкцијата и воведувањето на нови 
градби на археолошките локалитети, како и институционалните 
капацитети за спроведување на физичка заштита и управување со 
археолошкото наследство.
Клучни зборови: археолошко наследство, конзервација, реконструк-
ција, културна политика

Археолошките остатоци претставуваат значаен елемент во 
колективната меморија и идентитетот на секоја заедница. Оттука 
се наметнува потребата државите да создадат услови за зачувување 
на археолошкото наследство на својата територија преку креирање 
на соодветни културни политики за негова заштита и конзервација 
(Kobylinski, 2000: 34). Ако се направи една генерална слика за 
државната културна политика за заштита на археолошкото наследство 
во Република Северна Македонија, може да се заклучи дека таа открива 
две паралелни состојби карактеристични за последната декада: од 
една страна интензивирање на археолошките ископувања и, од друга 
страна, висок степен на запуштеност и оштетеност на значаен дел од 
археолошкото наследство. Ваквите состојби можат да се атрибуираат 
на низа причинители, како неартикулирана конзерваторска политика, 
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негрижа и несоодветно управување, нелегални ископувања, несоодветни 
третмани, неодржување, недоволно финасирање, недостаток на 
материјални и кадровски ресурси итн. Проблемот се усложнува со тоа 
што археолошките истражувања ретко се проследени со активности на 
физичка заштита, како и со стратегија за користење и управување со 
археолошките локалитети.

Во оваа пригода, анализата на воспоставените практики на архео-
лошка конзервација на територијата на Скопје, во последната декада, 
ја базираме на избор на два карактеристични примера – античкиот теа-
тар Скупи и скопското Кале. Овде ќе се осврнеме на неколку елементи 
од доменот на археологијата – меѓународните стандарди, влијанието 
на политиката, примената на реконструкции и воведувањето на нови 
градби на археолошките локалитети, финансирањето и институционал-
ните капацитети за спроведување на конзерваторски интервенции.

Меѓународни документи и современи принципи
Заштитата на археолошкото наследство на глобално ниво е уредена 

врз основа на неколку основни меѓународни документи: Европска 
конвенција за заштита на археолошкото наследство (Гранада, 1986), 
ревидирана во Валета 1992 година; Повелбата за заштита и презен
тација на археолошкото наследство (Лозана, 1990) и Оквирната 
конвенција на Советот на Европа за вредноста на културното 
наследство за општеството (Фаро 2005).

Во контекст на археолошкото наследство, меѓународните документи 
ја истакнуваат важноста на спроведувањето на конзерваторскиот процес 
со почитување на автентичноста на наследството и со почитување на 
естетскиот, историскиот и физичкиот интегритет, со високо чувство 
за морална одговорност. Дополнителниот принцип кој доминира во 
современиот дискурс се однесува на критериумите на одредување на 
вредноста на археолошкото наследство. Појдовна точка е идејата дека 
современите критериуми за одредување на вредноста и значењето не 
мора да се совпаѓаат со критериумите на идните генерации, со оглед 
на тоа што вредностите се субјективни, временски и општествено 
детерминирани категории. Затоа, како императив се наметнува 
потребата конзервацијата на археолошките остатоци да се заснова 
на јасни критериуми кои ги имаат предвид научните, културните, 
општествените и економските импликации на таквите интервенции, како 
за сегашните, така и за идните генерации. Имајќи го тоа предвид, сите 
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интервенции на ископување, конзервација, реставрација, презентација и 
евентуална реконструкција треба да се засноваат на основните принципи 
на реверзибилност, компатибилност на материјалите, минимална 
интервенција и ограничување на интервенциите на најнеопходниот 
минимум.

Оттука, реставрацијата и реконструкцијата претставуваат едни од 
најконтроверзните прашања во доменот на третманот на археолошкото 
наследство. Различните ставови кон ова прашање довеле до некои од 
најголемите контроверзи во конзервацијата, што од 60-тите години 
наваму резултира со појавата на концептите на минимална интервенција, 
реверзибилност и можност за понатамошни интервенции. Според 
современите размислувања, реконструкцијата имплицира активност која 
може да биде соодветна во ретки случаи, но на археолошките локалитети 
речиси секогаш е несоодветна. Токму ваквиот тип на размислувања 
придонеле ИКОМОС во Повелбата за заштита и управување со 
археолошкото наследство да го вклучат следниот член: „Таму каде што 
е можно и соодветно, реконструкциите не треба да се градат непосредно 
на археолошките остатоци и треба да бидат препознатливи како такви“ 
(член 7). Во тој контекст Стенли Прајс ја препорачува хоризонталната 
дислокација на реконструкцијата на друго место како „експериментална 
археологија“, како начин на избегнување на овој проблем, слично како што 
и вертикалната дислокација служи за таа намена (Stanley-Price 2009: 39).

Антички театар Скупи и Кале
Мотивот за реконструирање на археолошките локалитети често пати 

се припишува на желбата за обезбедување силно чувство на припадност 
кон државата. Кога реконструирањето на одредени објекти е иницирано 
од политичките елити, вообичаено тие содржат специфична политичка 
агенда, со изразен националистички фокус кој тежнее кон политичка 
легитимизација на актуелните структури на власт и вреднување на 
наследството според националистички и патриотски чувства. Идејата 
за реконструкција на античкиот театар во Скупи претставува типичен 
пример на ваквите тенденции. Целта на реконструкцијата секако не е 
да се прикаже историската реалност, туку да се демонстрира политичка 
моќ и да се влијае на процесот на градење на националниот идентитет 
и на чувството на припадност преку врзување за некое славно минато. 
Од овој пример јасно се демонстрира грубото мешање на политичките 
центри на моќ во стручниот домен на археологијата, преку директното 
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државно интервенирање и ремоделирање на професионалните стан-
дарди, што во крајна линија доведува до деградација на професионал-
ната етика и конзерваторската професија. Сепак, она што загрижува во 
овој контекст е отсуството на артикулиран професионален отпор кон 
ваквите манифестации на наметнување на политичка волја. Иако профе-
сионалната заедница генерално има негативен став во поглед на масив-
ните реконструкции, сепак, поради нејзината инертност и неподгот-
веност да започне отворен дијалог за проблемите во дејноста, контро-
верзниот проект на реконструкција на театарот во Скупи не се здоби со 
доволен интензитет во јавноста. Фактот што овој проект е стопиран во 
делот на реконструкцијата во моментот на смена на владата и доаѓањето 
на нова владеачка структура повторно говори дека стручните проблеми 
во дејноста се решаваат на политичко наместо на професионално ниво. 
Интересен е фактот што на веб-страницата на Управата за заштита на 
културното наследство и понатаму во називот на проектот опстојува тер-
минот реконструкција на античкиот театар Скупи, за која се наведува 
дека „со комплетната реконструкција на гледалиштето, неговиот капа-
цитет ќе биде 9.000 седишта“ (УЗКН 2019).

Сличен е и проблемот со третманот на скопското Кале. Имено, 
иако изборот на овие локалитети како предмет на истражување и кон-
зервација е неспорен – се работи за едни од најзначајните археолошки 
сведоштва на градот, во двата случаи основниот проблем се јавува во 
мешањето на политичките елити на власт во степените на интервен-
ции и презентацијата на локалитетите. Но, во случајот со Калето, се 
јавува дополнителен проблем од професионален аспект – спроведените 
претерани реконструкции на ѕидините од едната страна и изградбата 
на т.н. црква/музеј, подоцна преименувана во музеј од другата страна. 
Можноста и потребата да се градат дополнителни објекти на археолош-
ките локалитети е неоспорна. Притоа, теоријата дозволува реконструк-
циите и новите помошни структури да се градат било на оригиналниот 
локалитет, било на странична локација. Она што овде е спорно е одлу-
ката новата градба да се постави директно врз оригиналните темели на 
старата црква. Современата теорија не препорачува создавање на струк-
тура чија структурална тежина лежи врз археолошките остатоци. Новите 
додатоци не смеат да ги оштетуваат сочуваните материјални остатоци. 
Тие треба да се сочуваат како уникатни сведоштва за минатото и треба 
да останат достапни за идни истражувања (Canada’s Historic Places 
2010). Идните генерации можеби ќе поставуваат поинакви прашања или 
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ќе имаат поинакви цели. Имено, една од најнегативните последици на in 
situ реконструкциите се можностите за ерозија на локалитетот и оште-
тување на постоечките археолошки слоеви (Blockley 2000: 45). Затоа, 
како наједноставно решение се препорачува изведба на реконструкции 
и други помошни структури на друга локација. Таканаречените музеи на 
отворено често служат за оваа намена. Друго решение е реконструирање 
на градбата in situ, со обезбедување на оригиналните остатоци (како на 
пример црквата во Водоча), но сепак ваквото решение се однесува на 
реконструирање на оригиналната градба, а не на градење на сосема нова 
градба, со поинаква намена и функција. За ваков тип градби совреме-
ните стандарди наложуваат странична локација, со примена на реверзи-
билни методи на градење и дизајн кој не ја нарушува презентацијата на 
оригиналните структури. Дополнителен проблем претставува тоа што 
музејот предизвикува нарушување на вредностите на пејзажот преку 
дехармонизирање на визуелните и просторните односи на локалитетот 
и на неговата автентична визура. Без да навлегуваме во политичките 
импликации кои ги наметна овој проект, овде би додале уште еден аргу-
мент – во услови на економска криза и лимитирани буџетски средства 
не смее да се запостави фактот дека сите обновени, реконструирани или 
новоизградени објекти наметнуваат континуирани трошоци за одржу-
вање, кои одат на штета на финансиите неопходни за конзервација на 
оригиналното наследство (Поцеска 2019: 300).

Во однос на спроведените интервенции на Калето, можеме да му 
забележиме на овој проект уште неколку проблематични моменти: 
недостаток на дијалог и почит кон ставовите на професионалната заед-
ница; недостаток на научни истражувања (Чаусидис 2013: 94) и какви 
било објавени тези или резултати околу новооткриените податоци, нару-
шена интерпретација на објектот; висока цена на чинење; мешање на 
политиката која резултира со етнички тензии и компромисни решенија 
на штета на автентичноста на локалитетот итн.

Финансирање
Друг актуелен проблем кој во последните децении предизвикува 

јавни дебати на меѓународен план во однос на третманот на археолош-
кото наследство се базира на идејата дека основниот проблем во полето 
на археолошката конзервација претставува обезбедувањето на соодветно 
финансирање, соодветната организација на институционално ниво и 
пристапот на стручната јавност кон сопствената работа.
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Недостигот на државно финансирање постојано претставува про-
блем во однос на заштитата на археолошкото наследство за кое, поради 
спецификите и методологијата на работа, секогаш се неопходни зна-
чајни финансиски средства. Од оваа причина низа меѓународни доку-
менти1 препорачуваат секогаш кога е можно археолошките локалитети 
да се заштитат in-situ. Ваквиот став прерасна во основна директива на 
голем број современи европски теории, сѐ со цел да се остави можност 
за идните генерации да спроведат поусовршени техники на истражу-
вање, а истовремено да се овозможи спроведување на истражувањата 
само во услови кога може да се обезбеди соодветна физичка заштита на 
ископаните археолошки остатоци. Кога станува збор за археолошките 
локалитети Скупи и Кале, може да се каже дека предусловот за обез-
бедени финансиски средства од страна на државата е делумно испол-
нет. Во рамки на годишните буџети на Министерството за култура во 
последните години постојано се издвојуваат средства за истражување 
на овие локалитети. Во случајот на Скупи се обезбедени и средства за 
негова постепена конзервација, додека за Калето освен реставратор-
ските интервенции на ѕидините, овој сегмент од низа причини е ставен 
на одложено чекање. Во тој контекст особено загрижува фактот што по 
завршувањето на фазата на истражување и реставрација, не се напра-
вени никакви напори за обезбедување на соодветен план за одржување 
и управување со локалитетот, со што тој е изложен на дополнителни 
оштетувања.

Организација на институционално ниво
Одлуките во поглед на конзервацијата на културното наследство 

покрај факторите физичка состојба и културни вредности, во голема 
мера зависат и од контекстот на управување со наследството – дос-
тапност и користење на ресурси, финансии, професионални кадри и 
законски одредби (Avrami (ed.) 2000: 4). Во поглед на националната 
организација на институционално ниво, може да се забележи отсуство 
на обмислена државна политика за усогласување на човечките, мате-
ријалните и финансиските ресурси за спроведување на политиките за 
заштита на културното наследство. Иако во дадениов момент е сопрена 
инвазијата на археолошки ископувања, ако се земат предвид минорните 

1 Како на пр. Ревидираната Европска конвенција за заштита на археолошкото наслед-
ство и ИКОМОС Повелбата за заштита и управување со археолошкото наследство.
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институционални капацитети за спроведување на физичка заштита и 
управување со археолошкото наследство, може да се согледа диспари-
тетот на започнатите археолошки активности и можностите за нивна 
соодветна конзервација и одржување. Тоа го наметнува моралното пра-
шање, во услови кога не се спроведени анализи за степенот на загрозе-
ност на поединечните археолошки локалитети, ниту е извршена целосна 
евиденција, валоризација и категоризација на археолошкото наследство, 
дали воопшто треба да се размислува за отворање нови археолошки 
истражувања, или пак ресурсите треба да се насочат кон задоволување 
на основните предуслови, конзервација на започнатите и најзагрозените 
локалитети и истовремено зајакнување на техничките, материјалните и 
човечките ресурси на надлежните установи за заштита на културното 
наследство. Посебен проблем претставува што во Република Северна 
Македонија нема специјалисти за управување со културно наследство.

Имено, кога станува збор за капацитетите на надлежните уста-
нови мора да се забележи дека Конзерваторскиот центар – Скопје 
како установа надлежна за скопските општини1, моментално располага 
со минорен број стручни кадри2. Установата не располага со соодве-
тен сопствен простор, ниту пак со соодветна техничка, информатичка 
и конзерваторска опрема и алат. Во последните години најголем дел од 
активностите се насочени кон изработка на елаборати за валоризација и 
ревалоризација на културното наследство, што во услови на минимален 
број на стручен кадар резултира со намалување на можностите за кон-
кретни мерки на конзервација и реставрација на културното наследство. 
Од друга страна, на Националниот конзерваторски центар (НКЦ) кој 
како матична установа која треба да се грижи за најзначајното наслед-
ство и сѐ уште располага со поголеми кадровски капацитети, со години 
му се оневозможува да ја спроведува својата дејност во согласност со 
законските надлежности над културното наследство од исклучително 
значење. НКЦ во последната деценија нема никакви интервенции на 
територијата на Скопје, иако овде реално има наследство од исклучи-
телно значење, но од необјасниви причини на истото не се спроведува 

1 Врз основа на Законот за заштита на културното наследство, НУ Конзерваторски цен-
тар – Скопје е национална установа за заштита на недвижното културно наследство 
од големо значење, надлежна за подрачјето на општините: Арачиново, Студеничани, 
Петровец, Илинден, Сопиште, Сарај, Чучер Сандево, Зелениково, Гази Баба, Бутел, 
Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Аеродром, Центар, Чаир и Шуто Оризари. 

2 Во моментот има вработено 4 архитекти, 3 археолози, 1 историчар на уметноста, 3 
сликари конзерватори, 2 конзерватори-техничари и 1 документатор. 
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ревалоризација и категоризација со што се одзема предметот на работа 
на НКЦ како матична установа.

На овие проблеми треба да се надоврзе и проблемот на недоста-
ток на конзерваторски кадар за конзервација на движните наоди кои се 
пронаоѓаат при масивните археолошки активности. На територијата на 
Скопје, во рамки на постоечките музејски установи, денес има врабо-
тено минорен број конзерватори – во Музеј на Македонија има четво-
рица конзерватори (двајца за метал, еден за дрво и еден за камена плас-
тика), во Археолошки музеј тројца (двајца за метал и еден за керамика), 
а во Музеј на град Скопје двајца.

Како недостаток на културната политика во овој домен може да се 
забележи и отсуството на државна политика за образование, создавање 
и вработување на соодветен стручен кадар. Во такви услови доаѓа до 
намалување на кадарот, а со тоа и до намалување на функциите на надлеж-
ните установи. Со оглед на бројот и старосната структура на искусните 
стручни кадри вработени во надлежните установи, ситуацијата делува 
крајно песимистички во однос на можностите за пренесување на знаења 
и формирање на идни генерации обучени кадри кои би можеле да се 
соочат со сѐ поголемите предизвици во дејноста. Согледано од аспект на 
моменталните состојби, без соодветно едуциран кадар конзервацијата 
во Република Северна Македонија нема иднина.

Заклучок
Од наведеното може да се заклучи дека третманот на археолошките 

локалитети Скупи и Кале претставуваат еклатантни примери на несо-
одветно мешање на политиката во стручниот домен на археологијата, 
што може да резултираат со намалување на споменичката вредност и/
или понатамошни оштетувања на културното наследство и последова-
телно девалвирање на самата професија. Од друга страна, надлежните 
институции не се во можност да ги искористат своите потенцијали 
поради слабостите на законската регулатива, хроничниот недостаток на 
финансиски средства, недостатокот на обучени кадри и наметнувањето 
на политичкиот интерес. Не случајно Стабс како една од основните 
опасности за македонското наследство го идентификува недостатокот 
на јавна свест и интерес (Stubbs 2011: 375).

Оттука, евидентна е потребата државната присутност во секторот 
на културното наследство да се пренасочи од директно вклучување во 
стручните аспекти на дејноста кон индиректно делување, особено во 
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поглед на основните функции на методичко насочување, концептуална 
реориентација на менаџирањето на археолошкото наследство, воведу-
вање на државни стандарди, научна контрола и образование. Неопходна 
е промена на системот од горе надолу кон поотворен систем, кој исто-
времено ќе овозможи поширока партиципација, развој на чувство за 
планско и систематско работење, подигање на граѓанската и професио-
налната свест и заштита од негативните влијанија на политиката.
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Valentina Poceska

The Treatment of Archeological Heritage in Skopje
Summary

In this paper we discuss several segments of the contemporary practice of protec-
tion and conservation of the archeological heritage in the R. of North Macedonia. 
Considering the broad scope of the field of archeological conservation, the analysis 
of the use of the established practices is based on an appropriate selection of two 
specific examples of archeological heritage located on the territory of the city of 
Skopje. The aim of the conducted analysis is to obtain a general view of the estab-
lished principles and practices of conservation, especially regarding the issue of the 
influence of politics, the use of international standards, the attitude to reconstruc-
tion and introduction of new constructions on the archeological sites, as well as the 
capacity of the institutions to carry out physical protection and management of the 
archeological heritage.

Key words: archeological heritage, conservation, reconstruction, cultural policy
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Нада Андоновска
НУ Музеј на Република Северна Македонија – Скопје

НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И 
НЕГОВАТА СОЧУВАНОСТ ВО СКОПЈЕ И СКОПСКО

Издвојувањето на нематеријалното наследство како посебна 
категорија, во 2003 година, во рамките на меѓународната грижа за 
културното наследство, претставуваше клучен момент за побудување 
интерес кај пошироката јавност за овој значаен сегмент од 
културните придобивки од изминатите времиња. Притоа е значајно 
подигнувањето на свеста, кај носителите на нематеријалните културни 
експресии и практики, за улогата што тие ја имаат во зачувувањето на 
колективниот идентитет на заедницата.
Имајќи предвид дека е ова релативно нова материја, дури и во 
меѓународни рамки, во трудот се презентирани некои општи 
согледувања за тоа што претставува нематеријалното културно 
наследство и низ кои културни и изразни форми се манифестира. 
Дадени се и одредени насоки за начините на коишто нематеријалните 
експресии, знаења и практики можат да се сочуваат и да се пренесат 
на следните генерации.
Покрај тоа, даден е преглед на нематеријалните пројави и практики 
што сѐ уште се изведуваат и практикуваат во нашиот главен град и 
околината. При разгледувањето на различните видови на наследство, 
даден е и осврт на нивното значење и улогата којашто ја одигруваат во 
функција на изразување и сочувување на идентитетот на носителите. 
Притоа, нематеријалото културно наследство е презентирано во 
неколку групи, подредени не само според нивното значење, туку и 
според обемот во кој културните елементи се сочувани и активно 
се практикуваат, како дел од секојдневниот и обичајниот живот на 
Македонците и другите заедници што кохабитираат во скопскиот 
регион.
Клучни зборови: нематеријални експресии, живо наследство, со-
чувување
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Вовед
Во комплексниот мозаик на културното наследство како значајно 

сведоштво за културните достигнувања на човекот во изминатите вре-
миња, нематеријалното наследство зазема значајно место во функција на 
сочувување на културниот и социјалниот идентитет на народите, етнич-
ките заедници, религиозните групи, како и на други заедници и колек-
тивитети. Културната традиција, преданијата, обичаите, специфичните 
вештини и, пред сѐ, јазикот се нематеријални елементи според кои одре-
дена заедница се разликува од сите други групи луѓе во универзумот.

Нематеријалното културно наследство или „живото“ наследство 
претставува есенцијален дел од културниот и општествениот идентитет 
на заедниците. Тоа ги опфаќа сите нематеријални пројави и практики 
коишто заедниците ги сметаат за суштествени елементи од нивниот 
идентитет, единственост и посебност. Овие духовни појави не претставу-
ваат некој нов или новооткриен сегмент од културата на човештвото. 
Постоеле уште од зачетоците на цивилизацијата и со милениуми се пре-
несувале од колено на колено, по устен пат, со имитирање или преку 
некој друг начин на нивно изведување или практикување, како колек-
тивна меморија на групите во кои настанале. И, уште од многу одамна 
претставуваат предмет на проучување во разни области на науката, а се 
споменувани под различни термини, како фолклор, народна култура, 
духовна култура, духовно наследство и др. Сепак, во последниве деце-
нии, овој вид културни експресии се согледуваат во многу пошироки 
рамки, вклучувајќи го начинот на живот, социјалната култура и знаењето 
како дел од колективната меморија на човекот.

На меѓународно рамниште, овој нов интегрален приод кон нема-
теријалните културни експресии е рефлектиран во Конвенцијата на 
УНЕСКО за сочувување на нематеријалното културно наследство, 
којашто беше усвоена во 2003 година.3

Издвојувањето на нематеријалното културно наследство како посебна 
категорија во доменот на наследството претставуваше значајна промена 
на фокусот на проследување. Ова ново гледање на нематеријалните пре-
носители на духовната и социјалната култура е многу малку истражувано 
во РС Македонија. Со цел да се изнајде соодветен пристап и да се осмисли 
соодветна стратегија, неопходно е да се систематизираат сознанијата за 
оваа, релативно нова проблематика, дури и во меѓународни рамки.

3 UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, Paris 2003
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Од тие причини, сметав дека би било целисходно во трудот да бидат 
изнесени барем основните согледувања за тоа што претставува немате-
ријалното културно наследство, како и некои значајни аспекти на него-
вото сочувување.

Содржината, формите и опфатот на нематеријалното наследство
Секојдневното исчезнување на јазици, знаења, вештини, обичаи и 

други манифестации, според коишто одредена група луѓе се разликува 
од сите останати заедници низ целиот свет, претставуваше поттик за 
еминентни меѓународни експерти од доменот на културата, во деведе-
сеттите години на минатиот век, да иницираат глобална акција за пого-
лема грижа за она што, дотогаш, беше проучувано како фолклор, народна 
култура, духовно наследство и др. Основната цел на оваа меѓународна 
иницијатива беше сочувување на различноста на културите. Заложбите 
на научници од целиот свет резултираа со усвојување на Конвенцијата 
на УНЕСКО за сочувување на нематеријалното културно наследство, во 
2003 година.

Во Конвенцијата, фолклорните елементи и духовната култура се 
согледуваат во многу пошироки рамки, збогатени со традиционалното 
знаење, социјалната култура и мноштво други елементи што не постојат 
во физичка форма, а сепак се значајни преносители на специфичните 
обележја и идентитетот на одреден народ, етничка или верска заедница, 
или било која друга група луѓе. Овој значаен правен документ обезбе-
дува инструменти за меѓународна промоција на нематеријалните кул-
турни добра и им дава на државите-потписнички насоки на делување, 
во функција на сочувување на она што тие го сметаат за значаен репре-
зент на нивниот социјален и културен идентитет, било да е тоа на нацио-
нално, на регионално или на локално рамиште.

Во Конвенцијата на УНЕСКО за сочувување на нематеријално кул-
турно наследство, значењето на овој термин се дефинира како „прак-
тики, претстави, експресии, знаење, вештини – подеднакво како и алат-
ките, предметите, артефактите и културните простори поврзани со нив 
– кои што заедниците, групите, а во некои случаи и поеднинци, ги пре-
познаваат како дел од сопственото културно богатство“ (UNESCO 2003).

Притоа, Конвенцијата наведува и дел од формите низ кои се мани-
фестирани нематеријалните експресии и практики. Тие се рефлекти-
рани „меѓу другото, и во: а) усните преданија и изрази, вклучувајќи 
го и јазикот како двигател на нематеријалното културно наследство; б) 
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изведувачките уметности; в) социјалните практики, ритуали и празнични 
настани; г) знаењето и практиките поврзани со природата и универзу-
мот; д) традиционалното занаетчиство“ (UNESCO 2003). Се разбира, во 
овој контекст, ни одблизу не се исцрпени сите жанрови и форми на кул-
турно изразување или аспекти на социјалниот живот, коишто можат да 
се сметаат за нематеријално наследство.

Дефиницијата, содржината и опфатот на нематеријалното наслед-
ство се предмет на различни интерпретации од страна на истражувачите. 
Во овој контекст, ќе споменеме само некои од нив. Федерико Лензерини 
го смета нематеријалното културно наследство за најзначаен двигател 
на културната разноличност (Lenzerini 2011: 108) додека Лорејн Смит го 
споредува со движечка сила за промоција на идентитетот (Smith 2006).

Конвенцијата обезбедува повеќе меѓународни инструменти, во 
форма на листи за впишување на нематеријалните културни добра, 
со што се оддава признание за исклучителната вредност на одредана 
нематеријална пројава, експресија или практика. Самото впишување 
на културните елементи на некоја од листите не носи никаков директен 
финансиски бенефит, но тоа нуди различни други можности за нивна 
локална, национална и меѓународна афирмација и промоција. А самото 
изведување и практикување на тие културни обележја значи и нивно 
сочувување за идните генерации. Имено, за разлика од материјалното 
културно наследство, успешно сочувување на нематеријалното наслед-
ство значи континуирано и непречено одржување во живот на култур-
ните експресии, практики и други нематеријални елементи, коишто се 
значајни за одредена заедница, како и нивно пренесување од генерација 
на генерација.4

Тука се работи за пренесување на знаења, вештини и значења, со 
што на некој начин се разликува од материјалното наследство, кај кое 
заштитата првенствено подразбира подобрување и одржување на физич-
ката кондиција на музејскиот предмет, уметничкото дело, артефактот 
или архитектонската градба. Со други зборови, терминот „сочувување“ 
опфаќа еден подинамичен концепт на обезбедување погодна клима, во 
којашто на нематеријалното културно наследство ќе му биде овозмо-
жено слободно да „тече“ во согласност со потребите и очекувањата на 
неговите носители.5

4 UNESCO Safeguarding without freezing  
www.unesco.org/culture/ich/en/safeguarding-00012

5 Ibid
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Прашањето за начините на сочувување на нематеријалното кул-
турно наследство е навистина комплексно, имајќи ја предвид неговата 
содржинска, појавна и вредносна разноличност. Во поглед на немате-
ријалното културно наследство, успешно сочувување значи контину-
ирано и непречено одржување во живот на нематеријалните елементи 
кои се значајни за одредена заедница, како и нивно пренесување на след-
ните генерации.

Еден од начините е користењето на наследството во економски цели. 
Свртувањето на вниманието кон нематеријалните културни експресии и 
носталгичниот поглед кон минатото, на почетокот на XXI век, доведу-
ваат до рапиден развој на културните индустрии поврзани со немате-
ријалните експресии и традицијата, низ целиот свет (Graham 2002: 1003 
– 1017).

Овој тренд е веќе присутен и во нашата земја. Сепак, за да се постигне 
систематска и организирана грижа за сочувување на нематеријалните 
културни добра, потребно е темелно да се согледаат состојбите и да се 
идентификуваат „живите“ културни појави. Во секој случај, неопходно 
е градење на одржлива стратегија за непрекинато изведување и практи-
кување на нематеријалното наследство, сочувување на неговата врска со 
живите култури, афирмирање на неговата улога во изразување на иден-
титетот на носителите, како и овозможување на негова трансмисија, во 
сите различни бои и нијанси, на идните генерации.

Живото наследство во скопскиот регион
Нематеријалното културно наследство во Скопје и скопско, коешто е 

предмет на истражување во овој труд, е презентирано во неколку групи, 
подредени не само според нивното значење, туку и според обемот во кој 
културните елементи се сочувани и активно се практикуваат, како дел од 
секојдневниот и обичајниот живот на Македонците и другите заедници 
што кохабитираат во скопскиот регион.

Нематеријалните културни експресии коишто сѐ уште се изведуваат 
и практикуваат се класифицирани како:

1. Изведувачки уметности (традиционална музика и танци),
2. Традиционални занаети, знаења и вештини,
3. Народни обичаи,
4. Народна литература, преданија и верувања.
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Притоа би сакала да напоменам дека, во Конвенцијата, како форми 
низ кои е изразено нематеријалното наследство, „знаењето и практиките 
поврзани со природата и универзумот“ и „традиционалните занати“ се 
поместени во различни групи. Сепак, за потребите на овој труд, тие се 
разгледувани како една целина. Една од причините за тоа е што народ-
ното стопанство е неодминливо поврзано со познавањето на природата. 
Од друга страна, вештините и креативноста што се практикувале во рам-
ките на домаќинството, во изработката на текстилни и дрвени покуќнин-
ски предмети, не се разликуваат многу од способностите, уметничката 
дарба и знаењата што се применувале во занаетите.

При разгледувањето на различните видови на наследство, даден е и 
осврт на нивното значење и улогата којашто ја одигруваат во функција 
на изразување и сочувување на идентитетот на носителите.

Изведувачки уметности (традиционална музика и танци)
Непресушното богатство на македонското традиционално музич-

ко-поетско творештво е длабоко вкоренето во колективната меморија на 
македонскиот народ. Изворната песна сѐ уште живее во Скопје и во скоп-
ско како неодминлив дел од секоја прослава, свадба, крштевка, слава или 
било која друга семејна веселба. И повеќе од тоа, ова живо наследство 
како дел од фолклорот во градот Скопје претставува огромен потенцијал 
за креативна надградба, уште од осумдесеттите години на минатиот век. 
Бројни бисери на македонското музичко-поетско творештво послужиле 
како инспирација за исклучителни креации во различни жанрови на 
современата музика. Можеме да забележиме дека една од првите песни 
кои доживеаја свое ново музичко видување беше „Абер дојде Донке“, 
во изведба на групата Леб и сол. Како резултат на современа музичка 
преработка, бројни изворни песни го обиколија светот низ изведбите на 
музичките групи Анастазија и Синтезис, на концертите на електронска 
музика на Кирил Џајковски, како и во филмовите на Милчо Манчевски.

Уште позначајно е тоа што денес во Скопје сме сведоци на растечки 
тренд на повторно свртување кон корените, евидентно во изведбите на 
бројни бисери на македонската народна или обнародена песна од страна 
на еминентни млади музички уметници. Нивната повторна актуелиза-
ција се должи пред сѐ, на естетските и литературните вредности, кои 
го одразуваат исклучителниот талент на поединецот. Чувствата, веру-
вањата, состојбите на духот изразени во овие песни се опеани на начин 
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кој го надживува времето во кое се создадени, така што тие и денес 
честопати измамуваат емоции.

Токму во бројните примери на современ музички израз настанат 
врз основа на народните песни ја согледуваме динамичната природа на 
нематеријалното наследство. Имено една од основните карактеристики 
на нематеријалните пројави и практики е тенденцијата постојано да се 
прилагодуваат на промените во општеството, да ги следат современите 
текови и да се адаптираат на изменетиот начин на живот на заедниците 
во кои настанале. На тој начин, тие продолжуваат да живеат и да се пре-
несуваат на следните генерации.

Покрај народната музика, во изведувачките уметности, како дел од 
нашето нематеријално културно наследство, ги вбројуваме и народните 
ора. Огромното богатство на различни ора што потекнуваат од разни 
краеви на РС Македонија, вклучително и од скопскиот регион, а денес 
сѐ уште активно се изведуваат по различни поводи, сведочи дека нашата 
фолклорна традиција е сочувана и сѐ уште пошироко се практикува. 
Имено, народните ора се значаен дел од повеќето поголеми прослави, 
особено од свадбите. Повеќето луѓе, дури и од помладите генерации, 
понекогаш се забавуваат играјќи оро, најчесто, она наједноставното 
(два чекори напред, еден назад), но не е мал бројот на луѓе што знаат да 
играат и некои од посложените (Елено моме, Пајдушкото и др.). Фактот 
дека традиционалниот начин на танцување масовно се практикува во 
скопскиот регион, говори дека фолклорното наследство сѐ уште живее 
во секој од нас.

Говорејќи за музичкото наследство на РС Македонија во целина, 
можеме да го изразиме нашето задоволство дека две културни добра од 
областа на традиционалното музичко творештво се впишани на некоја 
од листите на УНЕСКО. Тоа се „Соборското оро Копачката од село 
Драмче, Пијанец“ и „Гласоечко, машко двогласно пеење во Долни Полог“. 
Kопачката е впишана на Репрезентативната листа на нематеријалното 
културно наследство на човештвото во 2014 година. Гласоечкиот начин 
на полифона вокална изведба е впишан на Листата на УНЕСКО за нема-
теријално културно наследство за ургентна заштита во 2015 година.

Традиционални занаети, знаења и вештини
Традиционалното знаење може да се согледа во најразличен кон-

текст и ги вклучува познавањата во земјоделието, научните сознанија, 
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техничкото знаење, како и познавањата во рамките на традиционалната 
медицина, итн.

Во нашата држава, знаењето во рамките на традиционалната еконо-
мија и народното стопанство се согледуваат во старите занаети, тради-
ционалните вештини што се користеле во изработката и украсувањето 
на народните носии и текстилните покуќнински предмети, како и во раз-
личните земјоделски гранки.

Кујунџиството е еден од ретките занаети коишто сѐ уште се прак-
тикуваат во Скопје со целосна економска исплатливост и можност за 
обезбедување егзистенција. Во рамките на вештината на изработка на 
накит од злато и сребро, филигранот е една од основните техники што 
се применуваат кај нас.

Изработката на накит од злато и сребро е значајно обележје на 
градот Скопје, којшто бил еден од најголемите кујунџиски центри, во 
периодот од крајот на XVIII век до почетокот на XX век, кога овој занает 
го достигнува врвот на својот развој (Петовиќ 1998: 10). Природата на 
предметите што се производи на овој занает овозможила тој сѐ уште да 
опстојува и да носи економски бенефит за занаетчиите коишто ја прак-
тикуваат оваа вештина. Имено, накитот којшто служи за украсување и 
разубавување на жената нема никогаш да излезе од употреба.

Имајќи предвид дека градот Скопје се вбројува меѓу најпозна-
тите филигрански центри на македонските простори (Петовиќ 1998: 
10), сосема е очекувано што изработката на накит во оваа техника сѐ 
уште опстојува. Сепак, денес во скопската чаршија, не е голем бројот 
на кујунџии коишто ја применуваат оваа тешка и макотрпна техника во 
изработката на накит. Имено, производството на филигрански накит се 
состои од изработка на тенка сребрена жица, што потоа се користи за 
оформување и декорирање на украсните предмети. Најзастапени еле-
менти во орнаментиката на филигранот се „флоралните мотиви во вид 
на гранчиња, лозички, лисја и разни видови цвеќиња“ (Петовиќ 1998: 
10), а се користи и декорирање со геометриски мотиви.

Како позначајни традиционални вештини во нашата држава, освен 
занаетите, најнапред ќе ги споменеме техниките на украсување на народ-
ните носии. Имајќи предвид дека народната носија во Скопје и скопско е 
одамна излезена од употреба, традиционалниот начин на домашна изра-
ботка и украсување на облеката со ткаење, вез, срма, монистра итн., кај 
македонската жена е веќе одамна исчезнат. Сепак, дел од овие техники на 
орнаментирање се практикуваат кај жените од албанска националност. 
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Иако само мал дел од нив денес сѐ уште активно се применуваат, тие 
заслужуваат да се навратиме на нив, бидејќи на највпечатлив начин ја 
одразуваат креативноста и дарбата на македонската жена, но и на жените 
од другите етнички заедници што кохабитираат на македонскиот прос-
тор. Сите тие носат со себе разнообразни културни белези, формирајќи 
живописен мозаик на животот во Скопје и скопскит регион во измина-
тите времиња.

При крајот на минатиот век, во Скопје почнаа да се прават обиди 
за оживување на овие вештини во изработката на текстилни производи. 
Во Музејот на Македонија беа организирани неколку работилници 
за ткаење. Свој придонес кон ревитализацијата на традиционалните 
вештини даде и УСАИД, со реализација на програмата Aid to Artisans, 
во рамките на која се правеа напори за промоција на занаетчиските про-
изводи и нивен пласман преку организирање на базари. Како резултат на 
тоа, беше обновено практикувањето на некои вештини во изработката на 
текстил и неговото украсување.

И во последниве неколку години сме сведоци на сѐ позасилена 
активност на невладини организации, здруженија на жени и други меѓу-
народни и домашни институции, кои прават заложби за одржување на 
традиционалните вештини и умеења, особено оние поврзани со дизајн и 
изработка на облека. Во периодот од 2014 до 2018 година, во НУ Музеј на 
РС Македонија – Скопје беа организирани повеќе работилници, модни 
ревии и други настани, со цел да се поттикне примената на традицио-
налните вештини и начини на украсување во современиот моден дизајн.

Особено значаен исчекор претставуваше оживувањето на интересот 
за изработка на копаничарски дела. Познато е дека во XIX век во нашата 
земја твореле надарени и креативни копаничари, чиишто дела биле 
познати и барани дури и надвор од овие простори, низ целиот Балкан. 
Со други зборови, оваа вештина и уметничка дарба е длабоко вкоре-
нета во македонската традиција. Како резултат на тоа, со задоволство 
можеме да забележиме дека во Скопје е сѐ поголем бројот на занаетчии 
што изработуваат дела во техника на резба, се разбира, во комерцијални 
цели. Иако не можеме да бидеме задоволни со бројот на уметници и 
занаетчии коишто сѐ уште творат дела во оваа техника, сепак е значајно 
дека на одреден начин се одржува континуитетот во практикувањето на 
оваа традиционална умешност и уметност.

Околностите на напуштање на традицијата се слични и во врска 
со традиционалните знаења и практики во другите стопански дејности. 
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Би можело да се каже дека во земјоделството, стариот начин на орање 
со запрега е заменет со трактор, а и за жнеењето и вршењето често се 
користи механизација. Сепак, во селата во околината на Скопје, особено 
во планинските села, сѐ уште се практикува традиционалниот начин на 
извршување на земјоделските активности, а особено во сточарството.

Народни обичаи
Длабоко вкоренети во традицијата и битот на било кој народ, 

етничка или религиозна група, па дури и кај претставниците на најма-
лата енклава, обичаите се неминовно поврзани со идентитетот на колек-
тивитетот. Без оглед дали претставуваат дел од секојдневниот живот или 
се изведуваат по повод најразлични празници, обичаите се тие што го 
одржуваат идентитетот и придонесуваат традиционалните верувања, 
значења и симболи да бидат пренесувани од генерација на генерација, 
како дел од колективната меморија на една заедница.

Во Скопје и скопскиот регион, сѐ уште се задржани некои обичаи 
поврзани со значајни моменти во животот, како што се венчавка, раѓање 
и крштевање на дете. Покрај тоа, се прославуваат имендени, куќни 
слави, а се практикуваат и обичаи поврзани со погреби и помени. Сѐ 
уште се нашироко распространети и обичаите по повод поголемите вер-
ски празници: Бадник, Божик, Богојавление, Велигден и др.

Што се однесува до свадбените обичаи, најголем дел од нив, меѓу 
другото, „носењето на чеизот“ во четвртокот пред свадбата и „одењето 
на блага ракија“, следниот ден по венчавката, во Скопје се веќе исчез-
нати. Сепак, и денес е вообичаено „одењето по невеста“, во домот на 
нејзините родители. Притоа е задржан обичајот, младите роднини на 
невестата да стојат пред влезната врата и да не им дозволуваат на свато-
вите да влезат, додека не платат. Истото се однесува и на ставањето пари 
во чевлите на невестата, од страна на деверот, бидејќи, кога таа ги обува, 
се „жали“ дека чевлите ѝ се преголеми. Задржан е и обичајот, таткото на 
невестата и таткото на зетот да кршат погача. Се верува дека, чедото на 
оној што ќе го открши поголемото парче, ќе има поголем „бериќет“ во 
брачната заедница.

Неодминлива е и практиката „одење на мекици“, за добивање на 
принова. Се верува дека со тоа се обезбедува здравје и среќа за новороде-
ното бебе. Порано гостите се пречекувале дома, но сега овој настан често 
се организира во ресторан. И овде можеме да го согледаме динамичниот 
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аспект на нематеријалните практики и нивната тенденција да се адапти-
раат на современиот начин на живот.

Од обичаите што се изведуваат по повод календарските празници, 
најнапред ќе ги споменеме оние поврзани со божикните прослави. Иако 
веќе не се палат бадникови гранчиња во домот, тие сепак се внесуваат во 
куќата, за среќа и бериќет низ годината. Традицијата на палење бадни-
кови огнови на отворено сѐ уште продолжува во Скопје. Вечерта спроти 
Бадник, на 5 јануари, граѓаните се собираат речиси во секое маало, за да 
се провеселат покрај огнот и да го поделат лепчето со паричка, којашто, 
на оној што ќе ја најде, ќе му донесе среќа, здравје и бериќет. Во мина-
тото бил неодминлив обичајот децата да одат на Коледе, рано утрото на 
Бадник. И покрај тоа што децата ги учат коледарските песни во градин-
ките, веќе не е толку масовна појавата тие да одат од куќа на куќа, да ја 
пеат песната и да добиваат бонбони, јаболка, портокали, парички и др. 
Изведувањето на коледарските обичаи е традиција на децата од маке-
донска националност или со православна вероисповед, но денес често 
се случува на Коледе да одат и деца од ромска националност.

Во скопскиот регион е пошироко распространет обичајот на делење 
на лепче со паричка, вечерта на Бадник. Верувањето дека паричката ќе 
му донесе среќа, здравје и бериќет на тој што ќе ја најде, го собира целото 
семејство покрај посната трпеза. Во таа пригода, непожелно е, било кој 
што не е член на потесното семејство да присуствува на бадниковата 
вечера. Можеби оттаму доаѓа поговорката „Пред Божик, зад Божик, кај 
да си, дома да си“. На самиот ден на Божик, се оди во посета на блиските 
роднини. На божикниот ручек се служи мрсна храна, по долгиот пост, на 
којшто се придржуваат сѐ повеќе луѓе.

Обичајот „фрлање на крстот во вода“ нашироко се практикува по 
повод Водици или Богојавление, на 19 јануари. Во него вообичаено 
учествуваат млади луѓе од машки пол, коишто скокаат во водата, оби-
дувајќи се да го фатат крстот. Се верува дека фаќањето на крстот ќе му 
донесе среќа, здравје и бериќет на оној што ќe го фати, но и на неговото 
семејство, преку целата година. Во Скопје, овој настан се организира на 
неколку места по течението на реката Вардар, покрај другото, на мос-
тот во Влае и во центарот на градот. Што се однесува до изведувањето 
на овој обичај во другите градови, инцидентно се забележани случаи 
и млади девојки да скокаат по крстот. Ова е уште еден показател дека 
нематеријалното наследство е „жива“ материја и дека постепено се при-
лагодува кон изменетите околности. Имено, учеството на девојки во 



Популаризација на културното наследство во Скопје и скопско

108

овој обичај е сообразено со променетиот статус на жената во општест-
вото, како и со се позначајната и подоминантна улога што ја има во 
семејството, но и на сите други полиња.

Во Скопје и околината, и денес е жива традицијата на закројување 
на лозите на 14 февруари, за празникот св. Трифун. Во некои скопски 
села се практикува обичајот на колење курбан, по повод празникот на 
селската црква. На некој начин е сочуван и обичајот Лазарки. Имено, 
во некои скопски села, меѓу другото, и во с. Рʹжаничино, млади девојки, 
главно од ромска националност, се украсуваат со венци плетени од 
цвеќиња и пеат лазарски песни, за празникот Лазарица. Овој празник 
спаѓа меѓу подвижните празници и секогаш се одбележува во сабота, 
една недела пред Велигден.

Велигден се смета за најголем празник на православните христијани. 
Повеќето велигденски обичаи се до денес сочувани во Скопје и скоп-
ско. И повеќе од тоа, забележан е растечки тренд на придржување кон 
велигденскиот пост, којшто трае од првиот ден по Прочка до Велигден. 
Интересен е фактот дека практиката на постење пред овој празник е 
многу пораширена кај младите луѓе отколку кај повозрасните. Покрај 
тоа, во секое семејство се бојадисуваат јајца, иако тоа не е секогаш на 
Велики четврток, како што налага обичајот. Вработените жени најчесто 
ги бојадисуваат велигденските јајца во сабота.

Значајно е да се спомене и одбележувањето на празникот од црков-
ниот календар Свети Четириесет маченици од Севастопол, кој се про-
славува на 22 март. Кај народот низ цела Македонија, овој празник е 
попознат како Младенци, а се одбележува и како ден на пролетта, кога 
целата природа почнува да се буди. На тој ден традиционално се оди 
во посета на брачните парови што се венчале во претходниот годишен 
циклус. Овој обичај и денес сѐ уште се практикува во скопско, иако во 
градот Скопје оваа прослава најчесто се организира во ресторан.

Првото нематеријално културно добро од Република Македонија 
што е впишано на некоја од листите на УНЕСКО е поврзано токму со 
овој празник. Тоа е обичајот Чет’р’се, којшто во 2013 година беше впи-
шан на Репрезентативната листа на УНЕСКО за нематеријално културно 
наследство на човештвото, како „Празник св. Четириесет маченици во 
Штип“.6

6 UNESCO » Feast of the Holy Forty Martyrs in Štip  
https://ich.unesco.org/en/RL/feast-of-the-holy-forty-martyrs-in-stip-00734
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Обичајот на носење мартинки, декоративни елементи направени од 
црвенo-бел конец, е традиционална практика на одбележување на почето-
кот на месец март. Обичајот „Мартинки“ е споделена културна традиција 
на неколку источноевропски земји, меѓу кои се и Република Македонија, 
Бугарија, Романија и Република Молдавија. Токму овие држави заедно 
аплицираа за впишување на овој обичај на Репрезентативната листа 
на нематеријалното културно наследство на човештвото на УНЕСКО, 
како споделена културна пројава. Во 2017 година, обичајот е впишан на 
Листата како „Културни практики поврзани со први март“7, благодаре-
ние на залагањата на стручните лица што делуваат на полето на немате-
ријалното наследство и на Центарот за научни истражувања и промоција 
на културата ХАЕМУС од Скопје.

Промоција на мартинки од страна на Хаемус

Уште едно културно добро од нашата земја е впишано на 
Репрезентативната листа на УНЕСКО. Тоа е пролетното празну-
вање „Хидерлез“, коешто се oдржува на 6 мај. Овој обичај е впишан 
на Репрезентативната листа на УНЕСКО во 2017 година, како споде-
лено културно добро на Република Турција и заедницата на Турците во 

7 UNESCO Cultural practices associated to the 1st of March  
https://ich.unesco.org/en/RL/cultural-practices-associated-to-the-1st-of-march-01287
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Република Македонија.8 Тој сѐ уште се одбележува во некои скопски 
села со турско население. До неодамна, во скопското село Батинци, што 
е населено претежно со Бошњаци, за овој празник се организирале и 
пеливански борби, но во последниве години оваа традиција е веројатно 
напуштена. Интересно е дека припадниците на ромската популација во 
Скопје и денес масовно го прославуваат нивниот празник „Едерлези“, 
од 6 до 8 мај.

Борење на пеливани за време на пролетните празнувања Хидерлез

Кај Албанците се сочувани некои традиции по повод најголемите 
муслимански празници, Рамазан бајрам и Курбан бајрам. Интересно е 
да се напомене дека и младите момчиња и девојки сѐ уште се придржу-
ваат кон рамазанскиот пост. Притоа е задржан и обичајот, во деновите на 
постот, да се излегува на вечера – Ифтар.

Обичаите со маски, кај Македонците и другото население со право-
славна вероисповед, се изведуваат главно во „некрстените денови“, од 
Божик, на 7 јануари, до Водици, или Богојавление, на 19 јануари (Bocev 
2012: 112). Во врска со обичаите со маски, значајно е да се напоменат 
различните нивоа на идентитет кои тие ги изразуваат. Во етнолошката 

8 UNESCO Spring celebration, Hıdrellez  
https://ich.unesco.org/en/RL/spring-celebration-hderllez-01284
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наука одамна се говори за двојната функција на обичаите: манифестната 
и латентната (Milić 1978: 675–676).

За разлика од другите краеви во нашата земја, во селата на Скопска 
Црна Гора обичаите со маски се изведуваат на Прочка или Велигден. До 
неодамна, во с. Кучевиште обичајот со маски Сурети, сѐ уште се одржу-
вал на Прочка (Видиниќ 1998: 161), но во последниве години таа тра-
диција постепено се напушта. Во с. Побожје, обичајот под исто име се 
одржува на самиот ден Велигден.

Во градот Скопје, не се изведуваат многу обичаи со маски, но сѐ 
уште е задржана традицијата на „преправање“ за празникот Прочка, 
иако оваа појава не е многу честа. Многу помасовно е маскирањето 
на 1 април, денот на шегата. Во минатото, на овој ден луѓето, особено 
децата, се обидуваа да се „прелажат“ едни со други, а оној што ќе успе-
еше во тоа, извикнуваше „априлилили“. Денес ова ретко се практикува, 
но затоа, во многу кафулиња и клубови се организраат маскенбали на 
овој ден. Од друга страна, традицијата на маскирање на децата, не само 
што е сочувана, туку е подигната на повисоко ниво. Децата на училиште 
доаѓаат во различни костими, а учениците од многу училишта, оттаму 
одат на дефиле во центарот на Скопје.

Во последниве децении и младите луѓе започнуваат да создаваат 
свои традиции, во согласност со новите интереси и под влијание на 
интернет-комуникацијата со западноевропските земји и САД. Имено, 
веќе подолго време, на 31 октомври, поточно, за празникот „Halloween“, 
навечер излегуваат маскирани или облечени во различни костими. Како 
понова традиција, нашироко прифатена од младите, можеме да го спо-
менеме и одбележувањето на Денот на вљубените, или Денот на св. 
Валентин, на 14 февруари.

Народна литература, преданија и верувања
Македонската традиција изобилува и со богата народна литература, 

разни преданија, легенди и верувања. Народните приказни, поговорките, 
гатанките и другите народни умотворби се дел од нашето традицио-
нално книжевно наследство, коешто со векови се пренесувало од колено 
на колено, по устен пат. За жал, денес многу малку од овие духовни обе-
лежја се сочувани во Скопје и скопско. Народните приказни многу ретко 
им се раскажуваат на децата, најчесто од страна на бабите и дедовците. 
Иако дел од народната литература можеби се изучува во училишните 
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програми, во секојдневниот живот сѐ уште можат да се слушнат един-
ствено поговорките, а и нив ги користат само повозрасните луѓе.

Заклучок
Како што можеме да забележиме од погоре изнесените согледувања, 

голем дел од нематеријалните појави и практики сѐ уште се присутни во 
секојдневниот и обичајниот живот во Скопје и скопско. Се чини дека би 
можеле да бидеме задоволни, особено поради фактот што традицијата сѐ 
уште живее и кај младите луѓе. Сепак, во време на супер брзи комуни-
кации на глобално рамниште, прашањата поврзани со сочувувањето на 
нематеријалните експресии на културата стануваат исклучително зна-
чајни. Глобализациските процеси со себе ја носат опасноста овие кул-
турни обележја на нашиот идентитет постепено да исчезнат. Од тие при-
чини, би требало да се запрашаме, дали навистина сме сториле сѐ што е 
потребно во грижата за нашите нематеријални културни придобивки од 
минатото?

И покрај тоа што нашата земја ја ратификуваше Конвенцијата на 
УНЕСКО за сочувување на нематеријалното културно наследство уште 
во 2006 година, и тоа резултираше со одредени промени во законската 
регулатива што се однесува на заштитата на културното наследство, пра-
шање е дали третманот на нематеријалното наследство е во потполност 
променет и усогласен со најновите проучувања и согледувања на оваа 
материја. Проучувањето на оваа проблематика како интегрална материја 
во нашата држава, ќе придонесе кон подигнувањето на свеста кај поши-
роката јавност, а особено кај носителите на нематеријални културни 
добра за нивното значење и потребата од нивно сочувување, преку кон-
тинуирано практикување, изведување и пренесување на генерациите 
што доаѓаат.

Во врска со состојбите во сочувувањето на нематеријалното кул-
турно наследство во Скопје и скопско, би можеле да заклучиме дека е 
направен одреден напредок во подигнувањето на свеста кај пошироката 
јавност за овој сегмент од нашето богато културно наследство. Што е 
уште поважно, променета е свеста кај носителите на нематеријалните 
културни експресии и тие сѐ почесто покажуваат иницијатива за промо-
вирање на својот културен идентитет, не само во нашата држава, туку и 
надвор од нејзините граници.
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Nada Andonovska

The Intangible Cultural Heritage and its Safeguarding in  
Skopje and its Environs

Summary

Traditions, customs, rites, skills, and most of all, the languages are cultural expres-
sions that distinguish a community from other humans worldwide. In the 1990’s 
fading away of many traditional intangible elements of culture has fostered the in-
ternational organizations to begin taking into concern the safeguarding of what was 
intangible heritage for the purpose of preserving the diversity of cultures.
Designation of intangible cultural heritage as a separate category in the heritage do-
main was a crucial point in arousing the interest within the public at large about this 
important segment of cultural achievements from the past times. Even more import-
ant is raising of the awareness of the carriers of intangible expressions and practices 
about the role they play in preserving the collective identity of their community.
Having in mind that this is a relatively new subject of research, even in international 
frameworks, the article presents some general aspects of what intangible cultural 
heritage is and addresses the forms in which it is manifested. It includes some guide-
lines regarding the ways in which intangible elements, traditional knowledge and 
practices could be safeguarded and transmitted to the posterity.
A review of the intangible manifestations and practices that are still being performed 
in Skopje and the Skopje region is provided. The living intangible heritage elements 
are presented in several groups, classified not only according to their importance, 
but also to their scope in which they have been preserved and are being actively 
practiced in the daily life and on festive occasions of Macedonians and other ethnic 
communities cohabitating in the Skopje region. The research conducted has shown 
that many traditions, intangible expressions and skills have been safeguarded and are 
still being practiced, especially by younger populations.

Key words: intangible expressions, living heritage, safeguarding
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Маја Јакимовска-Тошиќ
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Институт за македонска литература

МАРКОВИОТ МАНАСТИР „СВ. ДИМИТРИЈА“ – 
ЗНАЧАЈНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА  

ГРАДОТ СКОПЈЕ

Марковиот манастир „Св. Димитриј“ припаѓа во групата на мошне 
значајни духовни локалитети од областа на богатото средновековно 
културно наследство во непосредната близина на градот Скопје. 
Во текстот низ историски преглед преку изворни документи за 
постанокот и дејстувањето на манастирот низ вековите се открива 
неговата услога на значаен духовен, скрипторски и културен центар 
низ вековите. Марковиот манастир спаѓа во редот на најзначајните 
духовни жаришта во Македонија, исполнувајќи ја улогата на значаен 
скрипториум во средновековниот период. Во книжевен поглед особено 
продуктивни биле XIV и XV век, од кога потекнуваат и најголемиот 
број книжевни споменици, најголем дел од нив евидентирани 
и проследени во текстот, како ракописи кои биле создавани во 
манстирскиот скрипториум или чувани во манастирската библиотека.
Клучни зборови: Марков манастир, Скопје, скрипторски центар, 
средновековни ракописи, културно наследство

Историски преглед на Марковиот манастир „Св. Димитрија“
На дваесетина километри јужно од Скопје, во непосредна близина 

на селото Сушица, на левиот брег од Маркова Река, се наоѓа Марковиот 
манастир со манастирска црква посветена на св. Димитриј. Поради 
извонредната позиција го сметаме за мошне значаен (туристички) лока-
литет од областа на богатото средновековно културно наследство на 
градот Скопје, што се должи и на извонредно сочуваната манастирска 
црква, која со севкупниот манастирски комплекс функционира како ком-
пактна осмислена духовна и културна целина. Комплексoт го сочину-
ваат: манастирскиот храм; југозападниот конак во кој е сместен игумен-
скиот и монашкиот дел со прекрасни чардаци; помал конак пренаменет 
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во параклис посветен на св. апостол Марко; двете манастирски трпеза-
рии фрескописани во XIV век, чии остатоци од фрескоживописот денес 
се сочувани преку конзервирани фрагменти изложени во трпезариите; 
галерија на икони; етнолошки музеј; спомен соба на Кирил Пејчиновиќ; 
казаница со фурна и воденица, како и други стопански згради. Објектите 
околу манастирот датираат од крајот на XIX и почетокот на XX век. Од 
автентичното време на манастирската градба од XIV век датира само 
католиконот и старата трпезарија (Илијана 2017: 27). Поради недостиг 
на поголем број пишани документи, истражувачите црпат изворни пода-
тоци од самиот манастирски комплекс. Затоa и за манастирот се вели 
дека е „монумент како автентичен документ низ историјата“ (Ношпал-
Никуљска 1975: 403). Според архитектонската изведба станува збор 
за една оригинална градба во која доминираат: редот, елеганцијата, 
симетријата, синхронијата. Црквата „Св. Димитрија“ е добро сочувана 
во својот изворен архитектонски облик и денеска ја има првобитната 
изведба, иако со текот на времето црквата претрпела извесни поправки 
и измени, согледливи во одредени нејзини делови. Мајсторите на црк-
вата „Св. Димитрија“ внеле многу одлики во кои јасно се препознаваат 
средновизантиските обележја, чии извори произлегуваат од Цариград, а 
коишто подоцна како стилски карактеристики се ширеле низ Империјата, 
па преку големите градски центри дошле и кај нас, со доминантните 
текови на архитектурата на XIV век (Илијана 2017: 39). Црквата е рабо-
тена во духот на умешноста и широките архитектонски познавања, при-
менети како во конструкцијата на архитектонската градба, така и во вна-
трешната осмисленост на композициските изведби на фрескоживописот 
во храмот. Овде се согледуваат градителските способности и инвентив-
носта на мајсторите-градители, но се воочува и нивната добра запозна-
еност со архитектонските стилови и градби од непосредната географска 
околина на скопско, што се доведува во непосредна релација со блиски 
временски периоди.

За еден од најзначајните сочувани изворни документи се смета натпи-
сот над јужната влезна врата, внатре во црквата, во кој се содржани пода-
тоците за изградбата на манастирската црква и за ктиторите. Натписот 
претставува основен документ за времето на изградбата, за обновата на 
храмот, како и за неговите ктитори. Натписот најнапред го забележале 
Среќковиќ (Срећковић 1878) и Јастребов (1884), по оштетувањето бил 
исчистен од академскиот сликар С. Спировски и повторно преобјавен од 
Н. Н. Никуљска (1971: 225–238). Натписот во оригинал гласи:
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IzvolÕniÕm} otca i voploÃeniÕm} sina i s}{estviÕm} svetago dÍha ob-
novi se sei sveti i bo`estveni hramq svetago i velikomu~enika Hristova poby-
donosca DimitriÝ s} Ísr}dÕm} i potÃaniÕm} blagovyrnago kralÝ V}lka{ina 
i blagovyrniÕ kralice Ôlen»i i s} prevozl|blÕnim} ego {terma i sinom} bla-
govyrnim} kralym} Markom} i AndriÝ{em}, Ivani{em} i Dimitromq vl… 
s»`e monastir} na~e se zdati v} lyto Á w n g (6853–1345). v} dni blagovyrna-
go cara Stefana i hristol|bivago kralÝ Marka.

Заради поголема прециност на податоците кои ги содржи го посочу-
ваме во превод на македонски јазик: „Се обнови овој божествен храм на 
светиот великомаченик Христов победоносец и чудотворец Димитрија, 
со усрдието и посветеноста на благоверниот крал Волкашин и со бла-
говерната кралица Елена и со премногу љубените нивни синови благо-
верниот крал Марко и Андреаш, Иваниш и Димитар во годината 1377. 
А овој манастир почна да се ѕида во 1345, во дните на благоверниот 
цар Стефан и христољубивиот крал Волкашин, а се заврши во дните 
на благоверниот и христољубивиот крал Марко“. Содржината на натпи-
сот е значајна за реконструкцијата на изворите поврзани со историјатот 
на манастирот и нѐ упатува кон податокот дека тој е пишуван откако е 
завршено живописувањето на храмот. И покрај прецизноста на подато-
ците сепак се забележува и извесна контрадикторност. Во натписот се 
одбележува дека црквата почнала да се ѕида во времето на цар Душан во 
1345 година, без упатување на можноста во таа година тој да е сè уште 
крал, како и дека со обновувањето почнал Волкашин, за кој сè уште е 
неизвесно кога станал крал, но познато е дека од 1366 година се среќава 
како совладетел на Урош. Натписот е пишуван по смртта на Волкашин, 
по 1371 година, кога Марко како првороден син станал крал. Храмот е 
живописан и довршен од кралот Марко, па според името и култот на 
ктиторот, познат е и како Марков манастир. Записот пишуван по 1371 
година, од една мала историска дистанца, можел да ги спомне и да ги 
именува еден до друг: и царот Стефан Душан и кралот Волкашин и кра-
лот Марко. Во фрескоживописот посебно се прикажани ктиторите на 
храмот: на северниот ѕид предадени се кралот Волкашин со кралицата 
Елена на која ѝ го принесува моделот на црквата „Св. Димитрија“, а 
покрај кралот Волкашин стои кралот Марко. И уште еднаш: ктиторите 
се прикажани на јужната фасада, над влезната врата во цел раст, каде 
што во кралски облеки се и Волкашин и Марко, а држат развиени сви-
тоци со испишани текстови во кои се споменува нивното ктиторство.
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Исто така како историски документи се третираат и натписите и 
записите оставани на столбовите и на ѕидовите во храмот. Се потпишу-
вале архиереи, еромонаси, игумени, а покрај нивните имиња стојат годи-
ните: 1604, 1670, 1676, 1730, 1801, 1838, 1858, 1866 и др. (Васиљевић 
1930: 437). Се среќава името на Маниша (на југозападниот столб во црк-
вата – јужна страна), за кој се знае дека е препишувач на ракопис, но со 
голема веројатност се смета дека спаѓа во првата група на мајсторите 
градители живописци. На оловниот покривач сочувани се записите – 
митрополит скопски Атанасие 1710, Сава Рилец 1783, Јоаким Лотец (?) 
1826. Исклучително се значајни и врежаните записи од игуменот Кирил 
Пејчиновиќ, едниот на северозападниот столб што го носи ѕидот од нар-
тексот и вториот на северната фасада, кај олтарната апсида. Овие пода-
тоци, како и бројните записи врз ракописните книги во сопственост на 
манастирската библиотека сведочат дека манастирот во текот на средно-
вековниот период не запустел, како и дека со променлива материјална 
состојба опстојувал и низ долгиот османлиски период. Тој бил поште-
ден и при првичниот продор на Османлиите, за што сведочи крстил-
ницата на Матеја во 1393, една година по доаѓањето на Османлиите 
во Скопје. Според податоците од турскиот попис во 1467/1468 година 
во манастирот имало 20 калуѓери, а според друг попис од 1481 година 
нивниот број се намалил на шестмина (Соколовски, Стојановски 1971: 
499). Променливата положба на манастирот ја следиме преку записите 
во ракописните книги. Извесен развој се бележи во времето на игуме-
нот Кирил Пејчиновиќ, кој вложил големи напори за негов подем како 
духовно жариште, како и за време на јеромонахот Макариј. По замину-
вањето на Пејчиновиќ во 1818 година, повторно настапува период на пад 
во манастирскиот живот, кога неговите добра се подложени на разграбу-
вање и уништување, а фрескоживописот на премачкување и исликување. 
Ваквата состојба траела низ целиот XIX век. Потоа таму тихувале архи-
мандрит Јоаникиј Ракотински и Епископ Велички Гаврил Светогорец. 
Во денешно време во манастирот е обновено женското монаштво, воз-
главено од игуменијата Илијана, со живот устроен според општежите-
лен монашки типик.

Денес, откако се извршени конзерваторско-реставраторските 
работи на живописот, на архитектурата на црквата (1968–1970), како и 
обновата и реставрацијата на манастирските конаци и трпезаријата (во 
тој период, но и од понов датум во 2007), манастирот го врати својот 
некогашен, репрезентативен лик. На тој начин, манастирската црква која 
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импресионира со своето архитектонско решение и со фрескоживописот, 
претставува најголемото културно наследство што денеска го содржи 
манастирскиот комплекс. Иако за мајсторите градители не е сочуван 
никаков документ, сепак, според начинот на градење, може да се утврди 
дека зависеле од градежниот стил на времето диктиран во уметноста на 
Солун, па според тоа црквата се вбројува во редот на спомениците на 
Македонија од XIV век (Ðurić 1964: 409).

Во текот на XIV – XV век, поради познатите општествено-економ-
ски околности предизвикани од целосното освојување на Балканот од 
страна на Турците, како своевиден обединувачки мост меѓу балканските 
народи се пројавува светителската фигура на св. Димитриј Солунски, a 
особено и поради тоа што ктиторите – кралевите Волкашин и Марко, 
оваа прекрасна манастирска црква му ја посветиле на св. Димитриј. Во 
манастирската црква се наоѓаат циклус фрески на патронот со сцени 
претставени според житието на св. Димитриј, какви што се среќаваат 
и во митрополиската црква во Мистра. Интересни се токму циклусите 
посветени на св. Димитриј, кои се наоѓаат на сводовите од нартексот. 
Притоа, користени се сцени од житието на светителот, како и од житието 
на неговите следбеници и соработници, како на пр. Нестор; сцени преда-
дени со извонредна наративност.

Својата позиција на значаен духовен и културен центар, во богатата 
историја на културни збиднувања во скопскиот регион, манастирот ја 
експонирал со континуираниот духовно-монашки живот, со значењето 
на манастирскиот комплекс како исклучително значајно културно 
наследство, со естетиката и тежината на богословската иконографија на 
сликаната програма во храмот, како и со значењето на манастирот како 
важен скрипторски центар во скопската непосредна околина.

Фрескоживописот во Марковиот манастир
Живописот во внатрешноста на црквата „Св. Димитрија“ спаѓа во 

антологиските обрасци на византиското сликарство создадено на теренот 
на Македонија од втората половина на XIV век. Иако за зографите, реа-
лизатори на живописот немаме конкретни документи, самиот живопис 
како најзначаен документ оддава духовни творци кои умеат да ја корис-
тат црковната поезија како инспирација, откривајќи добро познати, но 
и нови сижеа од евангелијата, од химнографијата и хагиографијата. Во 
нив тие знаат да внесат и современи историски настани и на тој начин 
да изградат дотогаш непознати композиции, единствени за тоа време 
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и со специфични историско-религиозни прикази и сцени (Ношпал-
Никуљска 1975: 410). Во содржината на фрескоживописот се откри-
ваат бројни циклуси: Херувимските химни на Великиот вход на литур-
гија, Акатистот на Богородица, Христовите страдања и Воскресението, 
Чудата и параболите, житијата на св. Никола и св. Димитриј, Плачот 
на Рахила заради колежот на витлеемските деца, Божествената литур-
гија во олтарот, Ангелите и демоните на капителите, Небесниот двор со 
Христос царот, Небесната трпеза со Христос Логос во слепото кубе на 
нартексот, Успението на Богородица итн., низ кои се разотриваат скрие-
ните значења во сложената идеологија на средновековната христијанска 
уметност (Ђурић 1972: 132).

Во реализацијата на осликувањето на манастирската црква учеству-
вале повеќе зографи со различни мајсторски квалитети, но по сѐ изгледа 
„духовно-идејниот творец бил еден, кој учествувал во создавањето на 
фрескоживописот“ (Ношпал-Никуљска 1975: 411). По сѐ изгледа дека 
биле најмалку петмина, групирани во две основни групи сликари. 
Тенденцијата за наративно прикажување со доза на драматизам, е еден од 
главните белези на фрескосликарството во Марковиот манастир. Првата 
група сликари почнала со работа од кубето и највисоките површини на 
ѕидовите, сè до појасот кој се протега под хоризонталниот венец, што 
ја опфаќа средината на внатрешноста на храмот. Овде се препознаваат 
главно две раце, на кои, по сè изгледа, им се придружува трета рака, што 
ги изработила капителните сцени на Христос Пантократор, Колежот на 
децата витлеемски, Чудата Христови, Слегување во пеколот, Распетието, 
Причестувањето, Акатистот на Богородица, делови од житието на св. 
Никола, а освен во олтарот тие ги насликале сите поединечни ликови 
во долната зона на наосот и нартексот и фреските на фасадата околу 
западниот и јужниот портал. Скоро со сигурност се потврдува нивната 
претходна сликарска дејност во циклусите низ охридските цркви и тоа 
во Богородица Перивлепта и Богородица Болничка.

Местото каде што се вклучува втората група мајстори е аголот 
на северниот и источниот ѕид од нартексот, кај сцените од животот 
на св. Никола и особено кај композицијата „Три војводи пред царот 
Константин“, што веќе ја работеле помладите сликари. Нивната работа 
се согледува во дел од циклусот за св. Никола, дел од Успението на 
Богородица, Божествената литургија и други целини, а разликата е вооч-
лива. И додека кај првата сликарска група акцентот е ставен на внатреш-
ното доживување на ликовите, кај втората група повеќе се чувствува 
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секојдневниот живот. Се смета дека аналогија во овој тип изобразување 
се среќава во извесни манастири во скопската околина, бидејќи Скопје 
претставува силно уметничко средиште во периодот на XIV век. Особено 
е значајно откривањето на неколку потписи и тоа: на Маниша запи-
шан на југозападниот дел од црквата; записот на Јован Дјак Букуреци 
на северозападниот столб на наосот; потписот на протопоп Дмитро на 
западната фасада под јужната ниша; испишани истовремено кога е соз-
даван и живописот. Присуството на потписите го наметнува прашањето 
за тоа дали во нив се кријат имињата на учесниците во создавањето на 
манастирскиот фрескоживопис.

Марковиот манастир како книжевен центар
Марковиот манастир спаѓа во редот на најзначајните духовни 

жаришта во Македонија, исполнувајќи ја улогата на значаен скрипто-
риум во средновековниот период. Во книжевен поглед особено про-
дуктивни биле XIV и XV век, од кога потекнуваат и најголемиот број 
книжевни споменици (Jakimovska-Tošić 2008: 99–114). И во текот на 
турскиот период манастирот имал статус на значаен скрипториум, иако 
книжевната дејност се одвивала со намален интензитет. Најголемиот дел 
од ракописите што потекнуваат од манастирската збирка или биле дел 
од ракописниот фонд, во изминатиот период биле разнесени во други 
институции и библиотеки. Денес тие се чуваат во Москва (Историски 
музеј, Хлудова збирка), во Софија (Народна библиотека „Св. Кирил и 
Методиј“), Белград (Архив на САНУ, Народна библиотека на Србија), 
Краков (Јагелонска библиотека), Загреб (ХАЗУ) и др. Тоа ја намалува 
можноста за исцрпна идентификација на севкупниот ракописен и кни-
жевен фонд кој произлегол од овој скрипторум.

Ракописи кои потекнуваат од Марковиот манастир
1. Пролог за месеците септември–ноември од 1353 година. Содржи 

похвално слово на Михаил и Гаврил од св. Климент Охридски, а го 
пишувале главно две раце: дијак Драјко (од л. 1 до л. 209) и Станислав 
Лесновски (од л. 210 до л. 373) и уште две помошни раце (Велев 1991: 
196). Записи од книжевниците: на л. 210 а – Станислав; на л. 209 б – 
Драјко; запис (на л. 1 б – 2 а) од игуменот на манастирот, еромонах Кирил 
Пејчиновиќ во 1809 година, кој сведочи дека во 1673, скопскиот митро-
полит Теодосиј го преповезал прологот, а дека пишувањето се одвивало 
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во Марковиот манастир пред 320 години, т.е. во 1353. Денеска ракописот 
се чува во Софија, НБКМ бр. 24/1923 (Стоянов – Кодов 1964: 246–252).

2. Апостол од 1362 г. Пишуван е од еромонах Варлаам, кој на л. 366 
оставил запис за годината кога го напишал ракописот, но не и за местото 
на неговото пишување. На л. 193 б има запис од 1812 година од Алекса 
од Зубовце, каде што стои дека во почетокот на XIX век ракописот бил во 
Марковиот манастир кај с. Сушица, скопско (Мирковић, Татић 1925: 4), 
од каде што бил однесен во Софија. Денеска се чува во НБКМ, Софија 
(бр. 52, Цонев I: 88).

3. Пролог за месеците декември–февруари од 1370 година, пишу-
ван од Радослав Скопчик. Според В. Мошин, ракописот е дел од пролог 
за мартовската половина од годината пишуван од дијак Никола во 1370 
година (Москва, Хлудова збирка бр. 188). Се смета дека двајцата кни-
жевници работеле врз составување на заеднички кодекс за потребите на 
Марковиот манастир во рамките на манастирот (Трифуновић 1974: 297–
298; Георгиевски 1979: 73; Велев 1996: 70–71). Според Д. Богдановиќ 
(Богдановић 1976: 47), останува недокажана тезата дека двата пролога 
се дел од заеднички кодекс. Постои запис од Радослав Скопчик на л. 
160 а, во кој стои дека пишувал пролог за период од три месеци (декем-
ври–февруари). Денес овој ракопис се чува во Загреб, ХАЗУ III в 19 – 
Михановиќ 4.

4. Пролог за март–август од 1370 година. Ракописот претставува сти-
шен пролог и воедно најстар датиран целосен препис на стишен пролог 
за летната половина на годината. Се претпоставува дека е дел од заед-
нички кодекс, заедно со Прологот за декември–февруари, пишуван од 
Радослав Скопчик (Велев 1996: 70–71). Постои запис од раката на кни-
жевникот на л. 282. Записите на л. 282 б (од XV век) и уште еден запис 
од 1808 година ја докажуваат припадноста на ракописот на Марковиот 
манастир во тој период. Оттаму тој најнапред се нашол во збирката на 
А. Гилфердинг под бр. 15, а потоа станал дел од Хлудовата збирка во 
Москва. Прологот на дијак Никола денес се чува во Москва, Историски 
музеј – Хлудова збирка бр. 188 (Попов 1872: 377).

5. Изборен чети-минеј за месеците декември–јуни, од крајот на 
XIV век. Ракописот е исклучително значаен по својата содржина поради 
присуството на голем број состави од св. Климент Охридски: Слово за 
Рождество Христово, Слово за Богојавление, Похвално слово за Јован 
Крстител, Слово за Сретение, Похвала за Кирил Филозоф, Второ слово 
за Рождество на Јован Крстител. Ракописот содржи и непознат препис 
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на Слово за Рождество Христово од Јоан Егзарх. Во неговото пишу-
вање учествувале тројца книжевници: Маниша, дијак Доброслав и трет 
анонимен, кои оставиле записи. Записот на л. 342 б од 1792 година сè 
уште сведочи за присуството на ракописот во Марковиот манастир и 
претставува апел за сочувување на манастирските добра, коишто биле 
изложени на разграбување, не само од престојувачите во него, туку и 
од митрополитот Захарие, како и од неговиот заменик митрополитот – 
Грк, Антим, кој во 1799 година бил испратен од Цариградскиот синод 
во Скопје. За книжевникот Маниша во науката (Бошковић 1938: 68; 
Ношпал-Никуљска 1975: 407) се искажани мислењата дека освен што 
се занимавал со книжевна дејност во манастирот, веројатно бил и еден 
од градителите сликари на Марковиот манастир. Денес ракописот се 
чува во Москва, Историски музеј – Хлудова збирка, бр.195 (Николова, 
Йовчева, Попова, Тасева 1999: 83–84).

6. Зборник со панегирични состави и покајанија од последната чет-
вртина на XIV век. Поголем дел од словата се дела на Григориј Богослов. 
Записот, што се наоѓа на последниот лист на корицата и е потпишан 
од Филотеј ни укажува дека ракописот потекнува од Марковиот мана-
стир. Некои истражувачи сметаат дека Филотеј се јавува како пишувач 
на ракописот и дека записот е соодветен на времето на постанокот на 
ракописот, пишуван во Марковиот манастир. Но, исто така застапено 
е и мислењето дека записот е од понов датум, и дека ракописот (само) 
престојувал во манастирот. Зборникот денеска се чува во Белград, во 
ракописната збирка на Архивот на САНУ, бр. 21 (Поп-Атанасов, Велев, 
Јакимовска-Тошиќ 1997: 185).

7. Празничен минеј пишувал Миливој во 1420 година, во некој жен-
ски манастир во околината на Скопје. Кон ракописот пишувачот Миливој 
оставил интересни записи во кои им се заблагодарува на калуѓерките 
Елисавета, Калина и Теодосија кои воделе грижа за него. Л. Мирковиќ 
претпоставува дека доколку создавањето на ракописот се поврзе со 
Марковиот манастир, тогаш, споменативе калуѓерки во записот биле 
приложници на манастирот (Мирковиħ, Татиħ 1925: 4). Точното потекло 
на ракописот не е утврдено, но ракописот престојувал во Марковиот 
манастир, или во црквата „Св. Димитрија“ во Скопје, за подоцна да се 
најде во Бугарската трговска агенција во Скопје. Од 1936 година бил 
откупен од приватно лице и преминал во Народната библиотека во 
Белград, каде што бил дел од нејзината Стара збирка под бр. 1330, Св. 
М. 64 (Матиħ 1952: 18).
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Ракописи кои престојувале во Марковиот манастир
Освен посочените ракописи за кои се докажува или пак се прет-

поставува дека се пишувани во Марковиот манастир, постои уште една 
група ракописи за кои се знае дека престојувале во манастирот и биле 
дел од неговата библиотека.

8. Посен и цветен триод од крајот на XIII век. Во него се сочу-
вани делови од великопосните акростихови канони напишани од 
Кирилометодиевиот ученик епископ Константин Презвитер. Тој бил дел 
од ракописната збирка на Марковиот манастир, каде што го пронашол А. 
Гилфердинг во 1868 година и најнапред бил дел од неговата збирка, под 
бр. 121. Денеска се чува во Москва, Историски музеј – Хлудова збирка 
бр.133 (Николова, Йовчева, Попова, Тасева 1999: 56–57).

9. Иловичка крмчија од 1262 година. Пишувана е од Богдан по налог 
на зетскиот епископ Неофит за црквата „Архангел Михаил“ во местото 
Иловица, на Превлака, каде што било седиштето на зетските епископи. 
Според содржина ја одразува светосавската редакција на крмчијата. Од 
средината на XVIII и во текот на XIX век се наоѓала во Марковиот мана-
стир. Доказ за тоа се бројните записи, а највпечатливиот од нив е на л. 
399 б од раката на игуменот на манастирот – Кирил Пејчиновиќ од 27. 
12. 1807 година. Се чува во Загреб, ХАЗУ, III c 9 – Михановиќ 26 (Mošin 
1955: 48–54).

10. Добрејшово четвороевангелие од почетокот на XIII век. Според 
З. Рибарова, врз основа на јазичните особености, ракописот се лоцира 
на просторот на северна Македонија, каде што бил препишан од јуж-
номакедонска предлошка (Рибарова 1991: 104–105). Во ова евенгелие 
се спомнуваат имињата на поп Добрејшо (од Едрене), В’лчо Грешник 
и Стрезо, кои се евентуални пишувачи, илуминатори, порачатели или 
донатори на ракописот. Престојот на ракописот во Марковиот мана-
стир е одбележан со запис. Дел од ракописот се чува во Софија, НБ 
17 (307) (Цонев 1906: 15–18), а еден дел бил сопственост на Старата 
збирка на НБ во Белград, бр. 214, изгорен во пожарот на 6.април 1941 
година. Софискиот дел од ракописот извесно време се наоѓал во Одрин, 
а потоа во Тулча (Добруџа), од каде што во 1899 година бил пренесен во 
Народната библиотека во Софија (Десподова, Славева 1988: 116–117).

11. Фрагмент од требник од XIII до XIV век. Дел од ракописот прет-
ставува палимпсест од грчки ракопис во делови од XI и од XIII век, а л. 
26 и 27 се пишувани врз мошне стар текст, кој во шрифтот наликува на 
Супрасалскиот зборник. Содржи чтенија од посниот и цветниот триод, 
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од служебен минеј и од октоих. Престојувал во Марковиот манастир. 
Директно од неговата библиотека во 1863 година го зел д-р Рудолф 
Гутовски, кој бил лекар во турска служба и зет на Михаил Чајковски 
(Садук? паша), во чијшто полк служел. Денес ракописот се чува во 
Јагелонската библиотека во Краков под сигн. Rps. BJ. 932 (Куев 1986: 
127).

12. Служебен минеј за декември од третата четвртина на XIV век. 
Ракописот бил во сопственост на Марковиот манастир: во исцрпен запис 
на л. 150 б од 1799 година, од игуменот Хрисант, се соопштува за поставу-
вањето на митрополитот Антим во Скопската митрополија од страна на 
Цариградскиот синод. На л. 150 а има запис-автограф од раката на Кирил 
еромонах Пејчинович, потпишан во 1802 година. Ракописот е пронајден 
во Марковиот манастир од А. Гилфердинг, на чија збирка ѝ припаѓал под 
бр. 65. Денеска се чува во Москва, Историски музеј – Хлудов, бр. 147 
(Николова, Йовчева, Попова, Тасева 1999: 38).

13. Типик од последната четвртина на XIV век. Содржи Ерусалимски 
типик, молитви, а во календарот од словенските светители се одбеле-
жани помените на св. Петка (л. 19 а), св. Кирил Филозоф (со тропар, 
л. 52 а) и св. Јоаким Осоговски (со стихири, л. 142 а –143 а). Записот 
на л. 114 а од 1840 година, оставен од игуменот Герасим, информира 
за градителските работи, доградбата на трем (артика), изведувани во 
Марковиот манастир. Ракописот го нашол А. Гилфердинг. Се чува во 
Москва, Историски музеј, Хлудов бр. 122 (Николова, Йовчева, Попова, 
Тасева 1999: 65).

14. Апостол од 1433/1434 година. Престојувал во библиотеката на 
Марковиот манастир, а бил пишуван во 1433/1434 година за црквата „Св. 
Вознесение“ во с. Витомици и за нејзиниот ктитор Шагман, од раката на 
книжевникот дијак Андреј за што има запис на л. 249 а (Јакимовска-
Тошиќ 2001: 94). По запустувањето на оваа црква, ракописот се нашол во 
Марковиот манастир. Ракописот бил дел од НБ, Белград (Стара збирка), 
бр. 1164, Св. М. 46.

15. Посен триод од XV век. Според записот од 1747 на корицата 
и на л. 16 а, од раката на дијак Михаил, триодот припаѓал на ракопис-
ната збирка на Марковиот манстир. Бил однесен во Белград и дел од НБ 
(Стара збирка), бр. 1219, Св. М. 126 (Матиħ 1952: 31).

16. Панегирик од 1580 година. Пишуван по нарачка на пеќскиот 
патријарх Герасим, се чувал во храмот посветен на Успение на Богородица 
во Грачаница, а потоа бил во сопственост на Марковиот манастир. 
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Ракописот бил пренесен во Белград, и дел од НБ (Стара збирка), бр. 28, 
Љ. Ст. 451 (Стојановиħ 1982: 237–244).

Понудениот преглед на ракописите, кои биле создавани во 
Марковиот манастир или биле дел од неговиот ракописен фонд, зборува 
за големината и угледот на ова духовно средиште во текот на среднове-
ковниот период. Поголема активност на книжевен план се забележува во 
XIV и XV век, но манастирот не запустел и во наредниот период, за што 
сведочат бројните записи врз ракописните книги во кои се нотира имот-
ната состојба на манастирот, економската и безбедносната положба во 
периодот на турското владеење, градежните интервенции кои се вршеле 
врз објектите, посетата на значајни лица на манастирот, положбата на 
манастирот како резултат на промената на управите во Скопската митро-
полија, нотирањето на податоци поврзани со миграцијата на ракописите 
од и во соседните региони, записите за грижата и негрижата околу кни-
жевното и културното наследство создавано низ вековите. Марковиот 
манастир, со својата извонредна местоположба, активниот и организи-
ран духовен живот, и денес има извонредна улога во духовниот и култур-
ниот живот на градот Скопје, и претставува една од најубавите турис-
тички дестинации во скопскиот регион.
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Марков манастир „Св. Димитриј“, скопско 

Св. Димитриј Солунски, патрон на манастирот на западната лунета  
(над главниот влез на храмот)
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Ктиторска композиција на кралевите Волкашин и Марко на јужната фасада

Maja Jakimovska-Toshikj

Marko’s Monastery “St. Demetrius” – 
An Important Cultural Heritage in Skopje

Summary

Marko’s monastery belongs to the group of the most important spiritual centers in 
Macedonia, fulfilling its role as an important scriptorium in the medieval period. 
The monastery church dedicated to St. Demetrius is located in the vicinity of the 
village of Sushica, on the left bank of the river Markova Reka, about 20 kilometers 
from Skopje. The lack of original written documents has been directing the scholars 
for several decades now to investigate the history of the monastery from the point of 
view considering the precise dating, architecture, fresco-paintings, donor’s inscrip-
tion, donors’ portraits, establishment of its role as a spiritual, literary and culture 
center through centuries until today.
The review of the manuscripts given above, created in the Marko’s monastery, or 
which were a part of its manuscript collection, speaks about the size and the reputa-
tion of this spiritual centre during the medieval period. The increase of the activities 
in the literary field was notified in 14th and 15th centuries, but the monastery was not 
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abundant in later period, which can be witnessed through numerous notes on the 
manuscripts in which the economic situation of the monastery is recorded, as well 
as construction works conducted on the building, visits of important figures, the 
records on migration of manuscripts into and from the neighboring regions, notes 
on care and negligence about literary and culture heritage, created in the monastery 
through centuries. It is noticeable that priors in the monastery had intention of creat-
ing rich, monastery library with various Slavic manuscripts. The evidence for this is 
the presence of a huge number of exceptionally important manuscripts brought in the 
Marko’s monastery from other scriptoriums, but at the same time some others were 
taken out. Anyway, Marko’s monastery exercises certain development with the com-
ing of the prior monk Kiril Pejcinovik. He came to the monastery as a prior in 1801, 
and stayed until 1818. He developed broad activity in establishing a kind of school to 
instruct students in literacy, he renewed the monastery library, he formed and visited 
neighboring monasteries, took care of the material position of the monastery, wrote 
his own original works, as his text Mirror, published in 1816 in Budim. Today after a 
difficult period for the monastery in the 19th century, when the best part of the man-
uscripts were taken to different libraries throughout the world, the monastery church 
dedicated to St. Demetrius, with its architecture and fresco-paintings, represents rep-
resentative culture heritage as part of the monastery complex.

Key words: Marko’s monastery, Skopje, scriptorium, medieval manuscripts, cultur-
al heritage
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Илија Велев
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Институт за македонска литература

ДУХОВНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ЦЕНТРИ НА 
СКОПСКА ЦРНА ГОРА

Скопска Црна Гора

Како одраз на духовната и на културната традиција од Скопје и 
скопско проникнала и втората балканска Света Гора во околната 
Скопска Црна Гора. На овој географски простор од Македонија 
има голем број на сочувани средновековни духовни и културни 
споменици. Некои од нив биле подигнати во текот на X и XI век, како 
поткрепа на статусот на христијанството во Самуиловото Царство и 
по повратот на византискиот духовен протекторат по падот на ова 
македонско и словенско владетелство во 1018 година. Но, повеќето 
сочувани сакрални градби биле обновувани или градени од темел во 
периодот од 80-тите години на XIII век до третата четвртина на XIV 
век, кога воено-политички и црковно настапило српското освојувачко 
владеење на македонските простори. Легендите сведочат дека во 
периодот на турското владеење од крајот на XIV век натаму на Скопска 
Црна Гора имало изградено или обновено околу стотина цркви и 
манастири, поради што популарно била позната и со атрибуцијата 
Света Гора. Токму во тој период се возобновиле и се преживописале 
поголемиот дел од сакралните споменици, а за тоа се грижеле самите 
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скопски митрополити како и бројното монаштво и свештенство. Како 
резултат на ваквата богата духовна и културна традиција на Скопска 
Црна Гора и во нашите истражувања идентификувавме податоци за 
околу 60 средновековни цркви и манастири (не земајќи ги предвид 
оние што биле изградени од XIX век наваму. При оваа истражувачка 
пригода ние се задржуваме само на неколку од нив, кои во научната 
и во културната средина важат за порепрезентативни духовни, 
културни и скрипторски центри.
Клучни зборови: Скопска Црна Гора, културно наследство, духовна 
традиција, цркви, манастири

Градот Скопје и неговата околина претставуваат податлив извор 
за проследување на повеќеслојните цивилизациски супстрати од пра-
историјата, кон глобалните културноисториски процеси од античката, 
римолатинската, византиската и турскоосманската традиција, па преку 
просветителските и преродбенските пројави – сѐ до новата духовна и 
културна современост. Конкретно на овој простор од Македонија се зас-
ведочиле цивилизациските прелевања од векови наназад преку бројните 
археолошки локалитети, меѓу кои најзначаен е Скупи, чие настанување 
се поврзува уште со периодот на преминот од бронзено во железно 
време, т.е. меѓу XII и VI век пр. н. е. За вековната цивилизациска и кул-
турна традиција на овој дел од Македонија свое сведоштво оставиле 
уште и локалитетите на Скопското Кале; оние познати како Градиште 
кај скопските села Говрлево, Таор, Бразда, Средно Нерези или Орашје; 
калињата кај селата Варвара, Горно Свиларе, Малчиште, Брњарци или 
Барово; Маркови Кули на Водно, Давина Кула кај селото Чучер, Кулите 
кај селата Љубанци или Булачани; како и Маркови Кули на Водно, 
Марков Град на Матка, Исарот кај селото Студеничани, Хисарот кај 
селото Вртекица и др.1

Развојот на сакралните споменици во Скопје и скопско станал 
мошне динамичен во ранохристијанската традиција со христијаниза-
цијата на древниот Скупи (кога уште во 313 година станал епископско 
седиште), а особено со Јустинијановата Новела во 535 година кога преку 
Јустинијана Прима се озваничило функционирањето на Скупската 

1 За повеќето археолошки локалитети во Скопје и скопско поопширно може да се про-
следи кај: Археолошка карта на Република Македонија, том 2, МАНУ, Скопје 1996; 
Виолета Трајковска Муратовска, Заштита на археолошките локалитети во Скопје и 
скопско, Скопје 2017 и кај бројни други научни прилози.
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архиепископија. Оттогаш и низ целиот средновековен период таму се 
граделе бројни цркви и манастири, како духовни и културни центри.2 
Меѓу постарите сочувани средновековни духовни и културни споме-
ници од Скопје и скопско се Виргинскиот манастир со храм „Св. Ѓорѓи 
Горг“, манастирот „Св. Пантелејмон“ во Горно Нерези, Марковиот 
манастир „Св. Димитриј“ на левиот брег од Маркова Река, манастирот 
„Св. Богородица“ и Шишевскиот манастир „Св. Никола“ на Матка и др. 
Нивната духовна и културна традиција главно се проследува од XIV век 
наваму, но повеќето од нив биле обновени врз постари култни градби од 
XI век и порано од ранохристијанскиот период.

Како одраз на духовната и на културната традиција од Скопје и скоп-
ско проникнала и втората балканска Света Гора во околната Скопска 
Црна Гора.3 Скудни се податоците за откриените траги од ранохристијан-
ската традиција, зашто самите археолошки истражувања на тој простор 
немаат нагласен интензитет и главно се концентрирани на подревните 
цивилизациски слоеви. Но, мораме да нагласиме дека, токму преголе-
миот број на сочувани средновековни духовни и културни споменици на 
Скопска Црна Гора придонеле истражувачкото и поширокото културо-
лошко внимание кон нив да остане примарно. Некои од нив биле подиг-
нати во текот на X и XI век, како поткрепа на статусот на христијанството 
во Самуиловото Царство и по повратот на византискиот духовен про-
текторат по падот на ова македонско и словенско владетелство во 1018 
година. Но, повеќето сочувани сакрални градби биле обновувани или 
градени од темел во периодот од 80-тите години на XIII век до третата 

2 Во научната литература веќе се идентификува своевиден преглед на цркви и мана-
стири во Скопје и скопско, меѓу кои за конкретниот простор од Македонија се поком-
плетни: Константин Петров, Преглед на сакралните споменици во Скопје и околи-
ната од XI до XIX век, В: Споменици за средновековната и поновата историја на 
Македонија, том 1, Скопје 1975, стр. 75–88; Илија Велев, Преглед на средновековни 
цркви и манастири во Македонија, Скопје 1990; Снешка Лакалиска, Христијанските 
споменици на културата во Скопје и скопско, Скопје 2000.

3 Географското пространство на Скопска Црна Гора се наоѓа јужно со Скопската 
Котлина, северно со Гниланската Котлина во Косово, источно со Кумановската 
Котлина и западно по долината на реката Лепенец. Долината на Липковска Река ја 
дели на два дела: повисокиот западен и понискиот источен дел (Карадак). На мала 
оддалеченост се населени 20-ина села, од кои попознати се: Горно Оризари, Бразда, 
Глуво, Чучер, Горњане, Блаце, Танушевци, Брест, Бањани, Мирковци, Кучевиште, 
Побожје, Бродец, Радишани, Љубанци, Љуботен, Раштак, Булачани, Црешево (со 
припојување кон истото на Виниче и Смилковци), Страчинци и Брњарци. Во сочу-
ваните пишувани извори се споменуваат уште и веќе исчезнатите села: Једриовце, 
Згуровце, Бошњани, Лапушани и Јазирце). 
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четвртина на XIV век, кога воено-политички и црковно настапило срп-
ското освојувачко владеење на македонските простори. Почнувајќи 
уште од периодот на кралот Милутин (1282–1321), па натаму и на 
кралот Стефан Урош III Дечански (1321–1331) или особено на кралот 
и цар Стефан Душан (1331–1346/1346–1355), духовната традиција на 
просторот на Македонија била од приоритетно воено-политичко зна-
чење, при што масовно го поткрепувале градењето и обновата на цркви 
и манастири. За нив позицијата на Скопска Црна Гора била погодна за 
витализирање на монашка лавра, каде што ќе се прави обид да се пре-
мостува повеќеслојната духовна традиција на Македонија како своеви-
ден владетелски и црковен престиж преку кој средновековната српска 
држава имала тенденција да ја замени Византија на секој план. Притоа, 
во 1346 година токму во Скопје Стефан Душан се крунисал за цар, а 
спротивно на волјата на византискиот Константинопол неговата српска 
титуларна црква ја воздигнал од архиепископија во ранг на патријар-
шија. Ваквите противречни околности со Вселенската патријаршија и 
со Византиската Империја политички се премостиле така што свечените 
чинови на царското крунисување и на патријаршиската хиротонија биле 
спроведени од страна на охридскиот архиепископ Николај и на трнов-
скиот патријарх Симеон. Притоа на таквиот начин посредно на Балканот 
се решило прашањето за јурисдикцијата на трите православни цркви: 
Македонската, Бугарската и Српската. Негувањето на духовниот и на 
културниот однос кон црквите и манастирите на Скопска Црна Гора 
продолжило и по смртта на цар Душан во 1355 година, како од страна 
на неговиот наследник Стефан Урош (1355–1371), којшто владеел само 
номинално, така и од веќе одметнатите локални владетелства на моќ-
ните феудалци. Во тој контекст особено го нагласуваме владетелството 
на кралот Волкашин што се простирало меѓу Прилеп, Скопје и Призрен, 
а чијшто наследник бил неговиот син кралот Марко, кој како последен 
христијански владетел меѓу македонското население прераснал во наро-
ден мит. Нивната титуларна црква била Охридската архиепископија (а 
не Пеќската патријаршија), при што и нејзината јурисдикција се повра-
тила во однос на црквите и манастирите во Скопска Црна Гора. Затоа 
и не е случајно што во тој крај оставил одраз и митот за кралот Марко 
преку сочувани називи на месности, градби или извори, како: „Маркова 
Кула“, „Марков Камен“, „Маркова Чешма“, „Маркова Плоча“, „Марково 
Меанче“ итн., а истиот поткрепен и со бројни легенди и преданија.
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Легендите сведочат дека во периодот на турското владеење од 
крајот на XIV век натаму на Скопска Црна Гора имало изградено или 
обновено околу стотина цркви и манастири, поради што популарно била 
позната и со атрибуцијата Света Гора. Токму во тој период се возобно-
виле и се преживописале поголемиот дел од сакралните споменици, а за 
тоа се грижеле самите скопски митрополити како и бројното монаштво и 
свештенство со помошта на месните парохијани. На извесен начин тур-
ско-османското иноверно владеење во Скопје ги редуцирало условите 
за интензивен духовен и културен живот во овој голем центар, при што 
периферната и тешко достапна позиција на црквите и на манастирите 
на Скопска Црна Гора овозможувале тие да добиваат поголема улога за 
развој на монаштвото, на книжевната дејност, на архитектонско-гради-
телските зафати, на фрескоживописувањето или на иконопиството. Во 
тој период таму престојувале најопитните духовници, книжевни дејци, 
истакнати зографи, иконописци, а и самите скопски митрополити биле 
чести гости во бројните цркви и манастири. Како резултат на ваквата 
богата духовна и културна традиција на Скопска Црна Гора и во нашите 
истражувања идентификувавме податоци за околу 60 средновековни 
цркви и манастири (не земајќи ги предвид оние што биле изградени од 
XIX век наваму).4 При оваа истражувачка пригода ние ќе се задржиме 
само на неколку од нив, кои во научната и во културната средина важат 
за порепрезентативни духовни, културни и скрипторски центри.5

Манастирот „Св. Архангели Михаил и Гаврил“ се наоѓа севе-
розападно од селото Кучевиште, во кањонот на Кучевишка Река. Не 
е точно утврдено кога бил изграден неговиот храм, а истражувачките 
претпоставки укажуваат на поширокиот период од крајот на XIII до XV 
век. Локалните легенди ја поврзуваат првобитната изградба на мана-
стирскиот храм со величењето на митот за кралот Марко, кога од водите 
на реката се исцелувале многу болни. Посредната податливост упатува 
на претпоставката дека манастирскиот храм бил изграден кон крајот на 

4 Повеќе од две децении вршиме дополнително евидентирање на средновековни 
цркви и манастири на просторот на Македонија во однос на нашето прво издание 
Средновековни цркви и манастири во Македонија (Скопје 1990), за што имаме 
документиран истражувачки материјал за околу 1700 сакрални споменици. Во 
некој следен и финансиски попогоден период се планира да се објави ново тротомно 
издание. 

5 Приложените содржини што следат во текстот за позначајните цркви и манастири 
од тој крај на скопскиот регион се скратени синтези од наведениот во претходната 
фуснота макропроект, каде што и под секој од нив лексикографски ќе биде наведена 
релевантна научна литература.
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XIII век, а самиот фрескоживопис потекнува од периодот по смртта на 
српскиот завојувач кралот Милутин (†1321). Веќе од 1348 година мана-
стирот поседувал сопствени имоти и надвор од селскиот атар, во дру-
гите села – како што бил примерот со селото Бродец. Својот духовен и 
културен процут го имал во XVI и XVII век, при што според сочуваниот 
натпис за ктиторството на презвитер Никола од 1591 година на позла-
тен крст храмот бил обновен, проширен и преживописан, а се направил 
и нов иконостас. Во 1630/1631 година на западната страна од храмот 
се доградил нартекстот и истовремено се живописал. Се претпоставува 
дека за тоа се заложил тогашниот скопски митрополит Симеон, којшто 
повикал опитни зографи да ги живописаат храмовите на Кучевишкиот 
и на Шишевскиот манастир. Меѓу фрескосликарскиот ансамбл во нар-
тексот, на источниот ѕид, бил насликан и Александар Македонски меѓу 
групата портрети на други пагански владетели и на турските господари, 
а на западниот ѕид меѓу 110-те сцени од родословието на семејната 
лоза на Исус Христос се портретирани и античките философи Сократ, 
Платон, Аристотел и Плутарх. Во 1659 година манастирот го посетил 
и пеќскиот патријарх Гаврил, а во прилог да се воспостави српското 
црковно влијание во дел од македонските парохии. Според друг сочу-
ван натпис над црковната врата дошло до ново живописување во 1701 
година, а веќе во 1776 година (кога игумен бил Макариј) манастирот 
го посетил скопскиот митрополит Захариј. При пројавата на преродбен-
ските идеи во XIX век овој духовен и културен центар доживеал извесно 
подновување, при што во 40-тите години се подигнал новиот иконос-
тас (1843 година), каде што се поставиле и старите сочувани двери. Во 
текот на тој период се доградиле уште три конаци, кога се појавиле и 
услови за работа на школа за свештеници. Токму и сочуваните ќелии 
сведочат дека во манастирот и во околината бил развиен богат монашки 
живот. Веќе во периодот по Втората светска војна кон средината на XX 
век, кога на општествената сцена во Македонија стапиле новите аграрни 
реформи и трансформацијата на сопственоста, почнал значително да 
стагнира духовниот и културниот живот во Кучевишкиот манастир. Но, 
неговата богата традиција останала трајна. Имено, во поствизантискиот 
период манастирот прераснал во развиен културен и образовен центар, 
а уште во 1519 година со прилози на парохијаните почнала да се збо-
гатува манастирската библиотека со старословенски ракописни книги. 
Постојат сведоштва дека за фондот на манастирската библиотека се гри-
жел и самиот скопски митрополит Симеон, по чиешто барање во 1622 
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година таму извесен Аврам Кутревчевик приложил ракописен минеј. По 
1836 година во манастирот се подвизувал Арсениј Тетоец (просвети-
телски соработник на Кирил Пејчинович), оставајќи во ракописот сво-
ерачен запис и цртеж со ликот на Кирил Пејчинович. Нешто подоцна 
минејот бил однесен во Лешочкиот манастир кај Тетово, од каде што 
бил однесен во Белград и се чува во МСПЦ под инв. бр. 53. Во 1624 
година по препорака на митрополитот Симеон извесен Станко Бабиќ 
приложил и едно ново подврзано четвороевангелие од XVI век, коешто 
во 1907 година конзулот во пензија Милојко Веселиновиќ го продал на 
Белградската народна библиотека (инв. бр. 1146). Но, истото изгорело 
на 6 април 1941 година, при бомбардирањето на Белград. Од збирката 
на Кучевишкиот манастир потекнува и ракописниот зборник пишу-
ван од дијак Петар во 1581 година, којшто содржи преписи од жити-
ето за Григориј Омиритски, Сказание за христијанската вера и житие 
за св. Андреј Јуродиви. Од првото житие недостасувал текстот од два 
листа, при што во XIX век еромонахот Арсениј Теаречки го допишал 
уништениот дел од хагиографската содржина. Исто така тој оставил и 
запис со неколкуте имиња на монаси од тетовскиот крај, кои биле во 
Кучевишкиот манастир во 1843 година. Во 1868 година Ал. Гилфердинг 
го однел ракописот во Русија, а сега се чува во Москва (ДИМ, Хлудов 
бр. 238). Во манастирската збирка престојувал и зборникот со слова и 
житија датиран од XVI до XVII век, во чија содржина се препишале и 14 
или 15 поучни слова од св. Климент Охридски – заедно со оние на истак-
натите црковни и византиски писатели Јоан Златоуст, Василиј Велики, 
Кирил Александриски, Ефрем Сирин, Евсевиј Александриски, Теофил 
Александриски и др. Заедно со други ракописи од скопско и овој збор-
ник бил продаден на Белградската народна библиотека (инв. бр. 450), но 
и тој изгорел во 1941 година.

Црквата „Воведение на св. Богородица“ во центарот на селото 
Кучевиште кај локалното население духовно се поистоветувала и со сла-
вата на празнувањето на „Св. Спас“, односно на светото Вознесение 
Христово. Всушност и главното селско празнување во Кучевиште е на 
денот на празникот „Св. Спас“ (Спасовден), кога сите куќи од селото 
чекаат гости и слават селски панаѓур. Се смета дека преименувањето 
на храмот во „Св. Спас“ се случило при неговата обнова во XVIII век, 
како духовен молитвен гест за да се спаси од честите несреќи што ги 
предизвикувало тогаш немирното време за христијаните од овој крај 
на Македонија. Првобитниот храм веројатно бил граден во XIII век, а 
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неговата обнова била завршена во 1327 година – по нешто помалку од 
30 години градежни и други организациски активности. Тогаш и срп-
скиот завојувач на Македонија, кралот Стефан Урош III Дечански (1321–
1331), го приложил на манастирот „Св. Архангели Михаил и Гаврил“ 
во Призрен, а во 1348 година неговата даровна грамота ја потврдил и 
подоцнежниот српски завојувач царот Стефан Душан. Ктитори биле 
локалниот жупан Радослав и властелините Асен и жена му Владислава. 
Над јужната врата од надворешната страна на црквата е сочуван натпис 
во чија содржина се споменати Иван и Дмитар – децата на локалните 
владетели Асен и Владислава. Во периодот меѓу 1355 и 1358 година кон 
црквата бил изграден и нартекс, којшто потсетувал на црковна гробница 
(капела) каде што се закопувале ктиторите. Овој дополнителен храм се 
посветил на св. Никола, за кој постои и мислење дека дополнително се 
подигнал во 1501 година и важел како „тајна црква“ – зашто во тој период 
Турците не дозволувале да се градат нови храмови и во нив да се бого-
службува. Всушност, според сочуван натпис во таа година се извршило 
новото преживописување на храмот и на самата капела. Следствено 
храмот доживеал три фази на фрескоживописување: кон крајот на XIII 
или во почетокот на XIV век, во 1501 година и во 1874 година. Во 1956 
година во црквата се извеле конзерваторски интервенции, при што се 
отстранил неугледниот горен слој на фрескоживописот од 1874 година 
и се откриле постарите квалитетни зографски остварувања од XIV и 
од почетокот на XVI век. Во југозападниот агол од припратата се наоѓа 
портрет со сигнатурен запис КИРИЛ, за кој во науката се правеше обид 
да се идентификува со св. Кирил Филозоф, а поголема е веројатноста 
дека станува збор за портретот на св. Кирил епископ Гортински на Крит 
од III до IV век. Во црквата има иконостас со сочувани икони од XIX век, 
од кои поголемиот дел ги насликал зографот Дамјан од Крушево во 1843 
година. Во црквата е сочувана и проскомидијалната „Врата на царските 
двери“, насликана од Дичо Зограф во 1845 година. Десно од олтарот 
се откри уште една двокрилна врата за влегување и за излегување од 
храмот, која во непознат период била заѕидана и се открила при рестав-
рацијата на фрескоживописот во 1956/1957 година. Во текот на XVI век 
овој храм поседувал библиотека со ракописни книги. Меѓу другите таму 
се нашол и посниот триод од 1519 година напишан од ероѓаконот Мина 
во Вунешкиот манастир над селото Љубанци на Скопска Црна Гора. 
Ракописот бил купен веднаш по неговото пишување со парите собрани 
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на празничниот црковен собир на светото Вознесение (Спасовден) во 
Кучевиште и однесен во селската црква „Воведение Богородично“.

Во близината на селото Кучевиште се изградиле уште и: црквата 
„Св. Атанасиј“ во 1875 година над темелите на стар средновековен храм, 
црквата „Св. Петка“, црквата „Св. Срѓа“ и др.

Во периодот на турското владеење во Македонија манастирот „Св. 
Благовештение Богородично“ кај селото Бањани, во месноста наре-
чена Горни Забел, бил активен духовен и скрипторски центар со бројно 
монаштво и со богат библиотечен фонд на словенски ракописни книги. 
Не е познато точно кога настанал првобитниот храм, но според сочува-
ните писмени извори се знае дека бил живописан подоцна од неговата 
првобитна градба – околу 1513/1514 година и тоа истовремено со храмот 
„Св. Воведение Богородично“ во Долни Забел, но и од истите зографи. 
Во еден период манастирот целосно запустел, па во 1850 година дошло 
до негова повторна обнова – кога на старите ѕидови се подигнала мала 
корабна црквичка и се премачкале слоевите од стариот живопис и од 
натписите. Неговото духовно влијание поттикнало во околината да се 
изградат и други духовни споменици: манастирите „Св. Илија“, „Св. 
Спас“, „Воведение на св. Богородица“, како и црквата „Св. Ѓорѓи“. 
Од неговата богата ракописна збирка се сочувани повеќе писмени споме-
ници. На самиот почеток ќе го споменеме познатиот Водичнички поме-
ник од крајот на XVI век (називот го добил според името на месноста), 
што бил пишуван за овој манастир. Во неговата содржина се допишале 
и две панегирични слова за св. Благовештение од Јоан Дамаскин и за 
Воскресението Христово од Јоан Златоуст. Во 70-тите години на XIX 
век македонскиот преродбеник Јордан Хаџи Константинов – Џинот го 
испратил ракописот во Белград, во тогашното Друштво српске словес-
ности, а сега САНУ (инв. бр. 32). Во текот на 1904 година поголем број 
ракописи од манастирската библиотека биле продадени или подарени на 
старата збирка на Српската народна библиотека, коишто за жал изгореле 
во 1941 година при бомбардирањето на Белград: Служебник со Требник 
од крајот на XIV или почетокот на XV век (инв. бр. 843), Псалтир од 
крајот на XIV или почетокот на XV век (инв. бр. 845), Октоих од XV 
век (инв. бр. 871), Посен триод од XV век со запис од монах Симеон 
(инв. бр. 846), Типик од XV век (инв. бр. 842), Евангелие од XVI век 
(инв. бр. 857), Посен триод од XVI до XVII век (инв. бр. 853), Минеј за 
јули од XVI до XVII век од истата манастирска збирка и од околниот 
манастир „Воведение Богородично“ (инв. бр. 18), и др. Освен нив се 
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идентификуваат уште ракописите: Зборник од првата половина на XIV 
век со преписи на Житието за св. Ахил Преспански и панегиричното 
слово на св. Климент Охридски за св. Јоан Крстител, што се чува во 
Москва, ДИМ Хлудов бр. 189; Апостол од првата половина на XIV век, 
кон крајот на XIX век однесен од В. В. Каченовски и сега се чува во 
Украинската национална академија на науките во Киев (Сперански бр. 
153); Требник од крајот на XVI или почетокот на XVII век, со препис на 
оригиналното дело на св. Климент Охридски „Поука пред исповед“, а 
сега се чува во Софија, НБ бр. 967 и др.

Под директно влијание на богатата книжевна и библиотечна актив-
ност на манастирот „Св. Благовештение“ кај Бањани со богата ракописна 
збирка располагал и неговиот метох, црквата „Св. Ѓорѓи“ во селото 
Бањани – градена или обновена врз постари темели меѓу 1546 и 1549 
година. Најпознат меѓу нив е т.н. Братков минеј, што претставува конво-
лут од четири ракописи: Службен минеј за септември–ноември пишуван 
од презвитер Братко меѓу 1234 и 1243 година, Службен минеј за ноември 
приближно од истиот период, Празничен минеј пишуван од книжевни-
ците Никола и Радослав во 30-тите години на XIV век и Празничен минеј 
од првата половина на XIV век. Покрај преводните општохристијански 
химнографски творби, во содржините се застапени преписи и на сло-
венски оригинални состави: Канонот за св. Димитриј Солунски од св. 
Методиј Солунски, химнографските дела на св. Климент Охридски: 
Каноните за Успението Богородично и за св. Симеон Богопримец, фраг-
мент од Канонот за св. апостол Андреј од св. Наум Охридски, аноним-
ниот Канон за Воведението Богородично, Службата за св. Сава Српски 
и др. Од манастирската библиотека Братковиот минеј бил однесен во 
старата збирка на Белградската народна библиотека (инв. бр. 212). Во 
1915 година бил однесен во Германија, од каде што во 1969 година по 
пат на реституција бил вратен во белградската народна библиотека, каде 
што се чува под новата сигнатура Рс 647. Од трезорот на истата црква 
потекнуваат уште други ракописи: Октоих од XIV век, што бил подврзан 
од Димитар Михаиловиќ во 1725 година и бил продаден за потребите на 
старата збирка на Белградската народна библиотека (инв. бр. 210); Во 
истата стара збирка на Белградската народна библиотека во 1904 година 
биле однесени уште два ракописа од овој храм пишувани во XV век, 
коишто изгореле во 1941 година: Цветен триод со допишани три листа 
во XVI–XVII век (инв. бр. 852) и Четвороевангелие на поп Никола (инв. 
бр. 863), како и Цветниот триод напишан од селскиот свештеник Ѓорѓе 
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Кајевиќ во 70-тите години на XIX век (инв. бр. 819). Од истиот храм 
потекнува и Октоихот првогласник пишуван во XV век, којшто по 1850 
година од селската црква бил однесен во околниот манастир „Св. Илија 
Горни“ – а како дел од збирката на Т. Недов се нашол на чување во Софија 
(НБ бр. 926). Во 1846 година дошло до обнова на фрескоживописот на 
западната фасада од црквата, а сликањето го извел зографот Димитриј 
Андонов Папрадашки. Истиот зограф насликал и повеќе икони, што се 
сочувани на дрвениот иконостас. Во последните децении од XIX век 
се препокрил стариот фрескоживопис од XVI век со нов. Претходно во 
1856 година се доѕидал и тремот кон западниот дел на храмот со помо-
шта на ктиторот Петар Каовче, за што и се оставило натпис над вратата.

Во близината на селото Бањани биле изградени уште неколку 
духовни центри: манастирот „Св. Воведение Богородично“ во Долни 
Забел, чијшто храм бил обновен пред почетокот на XVI век и се живопи-
сал во 1513/1514 година; манастирот „Св. Илија Горни“ во долината 
на Бањска Река, што се датира од XIV век и бил преживописан во истата 
1513/1514 година како и претходниот наведен манастирски храм; мана-
стирот „Св. Спас“ во Долни Забел, чијшто храм се обновил во 1320 
година и др.

Меѓу поважните духовни и културни центри на Скопска Црна Гора 
е и манастирот „Св. Никита“ меѓу селата Бањани, Горњане и Чучер, 
за кој се претпоставува дека бил изграден уште во почетокот на XI век 
по падот на Самуиловото Царство и во почетните години од повратното 
византиско владеење со Македонија од страна на императорот Василиј 
II. Тоа упатува на констатацијата дека овој духовен центар на Скопска 
Црна Гора има традиција на постоење од 1000 години. Некаде кон крајот 
на XII и почетокот на XIII век исклучително сложените воени непогоди 
на Балканот предизвикале разурнување на повеќе цркви и манастири, 
меѓу кои настрадал и овој манастир. Истиот бил обновен од страна на 
српскиот освојувач во Македонија кралот Милутин кон крајот на XIII 
век, односно меѓу 1307 и 1316 година. Во 1320 година се извршило и 
фрескоживописување на обновениот манастирски храм, а него го изра-
ботиле најпознатите за тоа време зографи Михајло и Ефтихиј (чии 
имиња си ги запишале покрај портретот на св. Теодор Тирон, на неговиот 
штит). Всушност овој сочуван фрескоживописен ансамбл стручно се 
определува како дел од третата фаза од импресивниот сликарски развој 
на споменативе македонски уметници. Првовремено византиските вла-
детели Андроник II Палеолог (1282–1328) и соимператорот – неговиот 
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син Михаил IX Палеолог (1295–1320) му издале даровна грамота на 
манастирот, а истата била потврдена и од српскиот завојувач кралот 
Милутин – при што околу 1308 година овој духовен центар станал метох 
на Хилендарскиот пирг Хрусија на Света Гора. Приближно тогаш во 
негова непосредна близина се изградила и капелната црква „Св. Јоан 
Крстител“. Манастирот доживеал сериозно оштетување по завладеју-
вањето на Турците со Македонија, а истиот бил обновен во 1404 година. 
Натаму дошло и до други обновувања на фрескоживописот во манастир-
скиот храм во 1484 година и кон крајот на XVI или во почетокот на XVII 
век, кога се живописале капелата и тремот. Последното пресликување на 
стариот фрескоживопис се извршило во текот на XIX век, а во 1846/1847 
година познатиот иконописец Дичо Зограф насликал повеќе икони за 
храмовиот иконостас. Неговата богата имотна состојба и развиениот 
духовен живот во манастирот придонеле и до нашава современост да го 
сочува автентично своето впечатливо историско значење.

Во грамотата на српскиот завојувач во Македонија, кралот Милутин, 
од 1300 година на скопскиот Виргински манастир се наведува и мана-
стирскиот храм „Раѓање на св. Богородица“ во селото Побожје. Тоа 
ни дава за право да претпоставиме дека храмот првобитно бил изграден 
најдоцна кон крајот на XIII век, па дури не треба да се исклучува веројат-
носта дека тоа се сторило и над темелите на уште постара сакрална 
градба. Во средновековниот период овој манастир се издигнал како зна-
чаен духовен, економски моќен и културен центар, при што од верни-
ците бил нарекуван и како Лавра. Манастирскиот комплекс комплетно 
се обновил и во текот на XIX век, кога бил изработен нов иконостас, се 
извело и ново живописување од крушевскиот зограф Дамјан, се обно-
виле старите и се доградиле нови конаци итн. Во манастирската библи-
отека се чувале и повеќе стари словенски ракописни книги, од кои еден 
дел се сочувале до денес. Веројатно во XIV век таму бил пишуван праз-
ничен минеј за септември–декември со пролози, во чијашто содржина 
има и преписи од Канонот за св. Димитриј Солунски на св. Методиј, а во 
структурата на Службата за св. Никола има зголемен број химнографски 
песнопеења. Во текот на XIX век ракописот бил купен од жителите на 
околното село Радишани. Денес се чува во Москва, ДИМ, Хлудов бр. 
163. Во периодот на 1904 и 1905 година од неговата ракописна збирка 
биле купени неколку ракописи кои биле однесени во старата збирка на 
Белградската народна библиотека, каде што и изгореле при бомбарди-
рањето на 6 април во 1941 година: Богородичник од XV век (инв. бр. 
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868), три Октоиси од XV век (инв. бр. 839, 869 и 871), Четвороевангелие 
од XV век (инв. бр. 851), Празничен минеј исто од XV век (инв. бр. 848), 
Октоих првоглсник од XVI век (инв. бр. 870) и др.

Во селото Побожје евидентираме уште три постари изградени 
цркви: „Св. Димитриј Солунски“, веројатно изграден уште кон крајот 
на XIII и првата половина на XIV век (според портретите во фрескожи-
вописот на српските завојувачи Симеон Немања и Стефан Дечански); 
малку познатата „Св. Илија“ и најстарата „Св. Петка“, чиешто потекло 
се поврзува со периодот од втората половина на XII век, а била обновена 
во 80-тите години на XV век.

Вунешкиот манастир „Св. Никола“ важи за поистакнат духовен и 
културен центар на Скопска Црна Гора. Се изградил во месноста Вунеш, 
над селото Љубанци, веројатно уште во почетокот на XI век, по падот 
на Самуиловото Царство. Неговата обнова настанала во 1337 година со 
поддршка на властелинската Даница. Во периодот на турското владеење 
во Македонија, а особено во XVI и во XVII век, манастирот имал важна 
духовна и културна улога поради бројното монаштво и развиениот 
скрипториум. Токму како резултат на тоа во тој период бил напишан 
и познатиот Вунешки поменик, во чијашто содржина на почетокот се 
навеле упатства за запишувања на имиња и за тоа кога да се читаат при 
богослужбата, а на крајот е преписот на Службата за храмовиот свети-
телски патрон св. Никола Мирликиски со синаксарното негово житие. 
Исто така, содржината изобилува со лични имиња на поклоници или 
на покојници од поширокиот регион на Скопска Црна Гора: Љубанци, 
Радишани, Кучевиште, Побожје, Виниче и др. Овој значаен писмен спо-
меник денес се чува во Софија, БАН бр. 62. Во 1519 година во манасти-
рот престојувал ероѓаконот Мина, кога препишал посен триод за црк-
вата „Воведение Богородично“ во селото Кучевиште. Се претпоставува 
дека истиот книжевник Мина препишал и патерик, во кој во 1644 година 
свој запис оставил пеќскиот патријарх Паисиј. Кон средината на XIX век 
овие два ракописа биле однесени во Цариград како дар на уредникот на 
Цариградски весник Александар Егзарх. Посниот триод доживеал уште 
една преселба, па се нашол во Киевската духовна академија. Уште во XV 
век дел на манастирската библиотека бил ракописен зборник со два содр-
жински дела: празничен минеј и избор на слова и житија за поголемите 
празници. Денес се чува во Москва, ДИМ Хлудов бр. 162. По запусту-
вањето на манастирот во периодот меѓу 1847 и 1855 година се извршиле 
поголеми обновувања. Веќе од 1870 година овој духовен и културен 
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центар паднал под егзархиска управа, при што истиот бил вклучен во 
ширењето на бугарската пропаганда во овој крај од Македонија.

Во самото село Љубанци постоела стара изградена црква „Св. 
Никола“, што се обновила во текот на XVI век кога бил активен окол-
ниот Вунешки манастир. Култот на св. Никола бил мошне популарен во 
скопско, при што на северната страна од селото Љубанци постои уште 
еден истоимен манастирски храм. Истиот бил обновен во 1847 година, 
а во сликањето на фрескоживописот и на иконите учествувал тогаш 
познатиот македонски зограф Дичо Зограф. На западната страна од 
селото се подигнал уште еден манастирски храм посветен на св. Јоан 
Крстител, веројатно врз темелите на мошне старо христијанско култно 
место. Во атарот на селото Љубанци постои и друг средновековен храм 
посветен на св. Катерина, или кај месното население позната како св. 
Екатерина. Не е познато точно во кој период била изградена и црквата 
„Св. Богородица Балаклија“, што се наоѓа во селото Љубанци. Но и 
таа го презентира динамичниот духовен и културен живот од среднове-
ковниот период, при што била обновена во 1920 година.

Голем е бројот на средновековните цркви и манастири што биле гра-
дени и во другите населени места или во нивната околина на Скопска 
Црна Гора. За потребите на нашето монографско истражување ние се 
задржуваме и на расположливите податоци за секој од нив, но во оваа 
пригода ќе извршиме само краток преглед со нивното евидентирање 
како неотуѓив дел од вековниот богат духовен и културен живот на 
просторот на Скопска Црна Гора. Така, во селото Кучково постои црква 
„Св. Спас“ или „Св. Вознесение“, чиешто точно датирање сѐ уште не е 
прецизирано. Но, над самото село Кучково е манастирот „Св. Ѓорѓи“, 
чијашто градба била потврдена со натпис од 1346 година (а за жал овој 
епиграфски писмен споменик бил премачкан и уништен). Во манастир-
скиот храм се сочувани два слоја од фрескоживопис: првиот од XIV век 
и вториот од обновата во XVI век. Натаму уште кон крајот на XIII и 
почетокот на XIV век во селото Чучер биле изградени црквите „Св. 
Архангел“ и „Св. Троица“, а над самото село во периодот меѓу 1308 
и 1316 година се подигнал манастирскиот храм „Св. Спас“ со чијшто 
светителски назив на празникот било поврзано и името на старото село 
Свети Спас. Во селото Бразда се изградила црквата „Раѓање на св. 
Богородица“ и нејзината припрата, што се посветила на св. Троица. 
Во близината на селото Бразда се обновиле и малку познатите постари 
цркви „Св. Атанасиј“ и „Св. Спас“. Во Долното маало од селото 
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Мирковци се изградила една од постарите датирани цркви на Скопска 
Црна Гора „Св. Никола“ (уште во X век, а се обновила во периодот 
на XVI–XVII век), а во Горното маало врз темелите на постар храм во 
1875 година се изградила црквата „Св. Петка“. Од периодот пред 
крајот на турското владеење во Македонија се датираат и градбите на 
капелните цркви „Св. Богородица“, „Св. Меркуриј“ и „Св. Ѓорѓи“. 
Јужно од селото Мирковци, во долниот дел на Кучевишка Река, бил 
изграден и манастирскиот храм „Св. Илија“, којшто бил во урнатини 
и во периодот меѓу двете светски војни се обновил од месното населе-
ние. Тамошните жители го негувале култот на светителот и порано, при 
што секоја година на Илинден, на 2 август, таму организирале масовно 
празнување во вид на народен собор. Во 1897 година во селото Бродец 
се обновил и друг средновековен храм посветен на св. Илија, а во сел-
ските гробишта постои место наречено „Св. Петка“ – што остава прос-
тор да се претпостави дека и таму порано постоел стар храм посветен 
на оваа светителка. Кај селото Раштак постоел манастир „Св. Ѓорѓи“ 
што бил изграден најдоцна во XIV век, зашто е евидентиран во турските 
документи од XV век. Во еден период се нашол во урнатини и натаму 
не се извршила негова обнова. Во селото Раштак се изградила црква 
во 1861 година, веројатно како продолжение на духовната традиција на 
претходно споменатиот манастирски храм. Во 1861 година се подигнала 
црква „Св. Јоан Крстител“ врз темелите на средновековна сакрална 
и култна градба, за чијашто традиција меѓу месното население постои 
легендарно верување дека во неа бил погребан кралот Марко по него-
вата смрт во 1396 година. Во селото Глуво се изградила средновековната 
црква „Св. Никола“, што била обновена и преживописана кон крајот 
на XV и почетокот на XVI век. Храмот бил обновен и во 1855 година, а 
во сликањето на новиот фрескоживопис и на иконите учествувале тогаш 
познатите македонски зографи и иконописци Дичо Зограф и Димитар 
Андонов Папрадишки. Во периодот на XIII – XIV век кај селото Горњане 
бил изграден и манастирот „Св. Никола“. Во непосредна близина на 
селото Љуботен била изградена црква „Св. Никола“, чијашто градба 
или обнова е засведочена во натпис од 1337 година запишан над западната 
врата. Фрескоживописот на храмот бил насликан околу 1348 година. Врз 
темелите на постар средновековен храм во XIX век била обновена црк-
вата „Св. Петка“ во селото Горно Оризари, на подножјето на Скопска 
Црна Гора. Исто и во селото Блаце во XIX век била обновена црквата 
„Св. Ѓорѓи“ врз темелите на стар средновековен храм. Во 1899 година 
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истоимена црква се подигнала и во селото Радишани, како континуитет 
на духовната традиција од поран средновековен храм.

Во источното пространство на Скопска Црна Гора со Кумановската 
Котлина, што долината на Липковска Река ја дели на повисок западен 
и понизок источен дел (Карадак), се надополнува богатата духовна и 
културна традиција на втората македонска Света Гора. За оваа истражу-
вачка пригода се задржуваме само на духовните и културните споменици 
што биле градени на повисокиот западен кумановски дел од Скопска 
Црна Гора. Додека за оние од источната област Карадак ги третираме 
како поблизок одраз на средновековната кумановска духовна и културна 
традиција.

На самиот почеток ќе го споменеме веќе непостоечкиот разурнат 
манастир „Воведение на Св. Богородица“ во некогашното исчезнато 
село Архилевица кај сегашното село Белановце. Всушност и називот на 
селото Архилевица значи Воведение. Манастирскиот храм се обновил во 
времето на севастократорот и деспот Дејан Жарковиќ (татко на идните 
локални владетели Драгаш и Константин Дејановиќ), а со поранеш-
ната грамота на српскиот завојувач во Македонија царот Стефан Душан 
од 1355 година биле потврдени неговите имоти во кумановско и сѐ до 
областа на Крива Паланка. Веќе во 1379 година Драгаш и Константин 
Дејановиќи ги приложиле селото и манастирот како метох на свето-
горскиот манастир Хилендар. Веќе во периодот од турското владеење 
манастирот запустел, а при новите миграции во тој крај од Македонија 
исчезнало и самото село.

Во селото Лојане од општина Липково се познати две среднове-
ковни цркви. Првата црква „Св. Богородица“ потекнувала од XIII век, 
а во 1332 година српскиот завојувач Стефан Душан ја приложил како 
метох на Хилендарскиот манастир на Света Гора. Не е познато кога 
точно во средновековниот период настанала втората селска црква „Св. 
Архангели“, но во почетокот на XX век арнаутските банди извршиле 
нејзино вандалско уништување. Кај селото Думановце постоел средно-
вековен манастир со храм посветен на св. Богородица, но и тој е веќе во 
урнатини. Во преданијата меѓу месното население на селото Белановце 
е сочуван и споменот за веќе разурнатиот манастирски храм „Св. 
Илија“. Траги од урнатини на стари средновековни цркви има уште и 
во селата Слупчане („Св. Ѓорѓи“) и во селото Отља („Св. Никола“).

Сепак најпознатиот и најразвиен духовен и културен центар од кума-
новскиот дел на Скопска Црна Гора е манастирот во селото Матејче, со 
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храм посветен на Успението на св. Богородица. Според еден сочуван 
натпис, првобитниот храм бил изграден во периодот на владеењето на 
византискиот император Исак Комнин (1057 – 1059), а се споменува и 
во даровната грамота на српскиот завојувач кралот Милутин од 1300 
година што му ја издал на Виргинскиот манастир во Скопје. До обнова 
на храмот дошло во времето од владеењето на царот Душан, како и 
подоцна со поддршката на неговата жена Елена и на синот кралот Урош. 
Тогаш меѓу 1356 и 1360 година се извршил и новиот фрескоживопис, 
каде што биле насликани и портретите на Елена и Урош. Со историското 
опстојување на овој духовен и културен споменик се поврзани повеќе 
локални легенди и преданија. Но, над сѐ, манастирот Матејче бил раз-
виен скрипторски центар во средновековна Македонија. За богатата 
книжевна дејност во Матејче постојат изворни податоци и сочувани пис-
мени споменици од XV век. Во неговиот скрипториум престојувале и се 
занимавале со книжевна дејност најопитните книжевници од тоа време, 
како што биле инокот Герасим и низ целиот јужнословенски простор 
познатиот книжевник Владислав Граматик. Во 1409 година првиот кни-
жевник препишал Римски патерик, познат и како Дијалог на Григориј 
папа Римски, што бил порачан од деспотицата Евдокија (ќерка за зет-
скиот владетел Ѓурѓе Балшиќ и сопруга на јанинскиот деспот Исаул). 
Основниот дел на овој ракопис се чува во трезорот на светогорскиот 
манастир „Св. Павле“, а фрагмент од 1 лист се нашол во збирката на 
Успенски (денес во Руската национална библиотека во Санкт Петербург, 
сигн. F I 632). Владислав Граматик потекнува од Ново Брдо на Косово, 
а по разурнувањето на неговото родно место од Турците во 1455 година 
се преселил во Младо Нагоричане (каде што ја почнал богатата кни-
жевна дејност). Од таму тој дошол во манастирот Матејче, каде што ја 
доживеал најголемата популарност како опитен книжевник и на кого му 
порачувале да пишува значајни книги и за други големи манастирски 
библиотеки – како што била онаа на Рилскиот манастир. Истовремено 
тој соработувал и со другите книжевници познати за тоа време, како што 
биле Димитар Кантакузин, монахот Мардариј Серски и др. Веќе во 1469 
година неговото име се среќава во запис врз ракопис, дека пишувал во 
манастирот Матејче, односно во панегирикот што го пишувал по порачка 
на Димитар Кантакузин (Загреб, ХАЗУ IIIa 47). Во 1473 и 1479 година 
таму препишал два ракописа за Рилскиот манастир: зборник Адријанти 
со дела на Јоан Златоуст и панегирик (Рилски манастир, бр. 3/6 и бр. 4/8). 
Соработката со Рилскиот манастир, при неговата обнова, резултирала 
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тој да напише и еден оригинален состав, познат како Рилска повест. 
Во сите негови ракописи оставал пространи записи со интересни пода-
тоци, а во содржините интервенирал и со авторизирани редакции или 
сопствен избор на состави, каде што имало место и за преписи на ориги-
нални словенски творби. За неговото книжевно творештво во науката е 
пишувано многу, при што за оваа пригода нема да ги повторуваме досе-
гашните пошироки сознанија. Во прилог само ќе ги наведеме другите 
сочувани ракописи со потекло од манастирот Матејче, како на пример 
четвороевангелието од крајот на XIV век (Москва, ДИМ Хлудов бр. 15). 
Манастирската библиотека била богата со стари ракописни книги, за 
што постојат повеќе сведоштва од XIX век. Така Јован Хаџи-Васиљевиќ 
сведочи дека уште во 30-тите години на минатиот век во манастирот 
се чувале полни ковчези со книги, кои се разграбувале од странските 
собирачи и колекционери – а локалните муслимани земале во своите 
домови пергаментни ракописи како амајлии. Познатиот македонски пре-
родбеник Јордан Хаџи Константинов – Џинот напишал дека сѐ до 1848 
година во манастирот Матејче имало 10 товари стари ракописни книги, 
од кои еден дел биле уништени од Арнаутите. Од манастирската збирка 
неколку ракописи зел и Стефан Верковиќ. Во 1885 година при расчисту-
вањето на манастирскиот двор во кулата биле пронајдени два ракописи: 
октоих од XIV век и зборник со слова и житија од XVI до XVII век. Тие 
биле однесени во старата збирка на Белградската народна библиотека 
под инв. бр. 224 и 479, но истите изгореле во 1941 година.

На крајот од селото Матејче во XIV век била изградена и црквата 
„Св. Ѓорѓи“, а над самото село се изградила црквата „Св. Спас“. 
Постојат претпоставки дека во минатото во селото Матејче постоеле 
уште најмалку 5 изградени цркви.

За жал, богата духовна и книжевна традиција од средновековниот 
период на Скопска Црна Гора не е засведочена со повеќе сочувани рако-
писни писмени и книжевни споменици. Најголемиот дел од нив биле 
уништени и исчезнати поради тешката воено-политичка и црковна ситу-
ација во времињата што поминале. Но, во историографијата се сочувани 
и сведоштва за нивното безгрижно оттуѓување и приложување во дру-
гите духовни и културни средини надвор од Македонија. Ако во времето 
на турското владеење во Македонија меѓу XV и XVIII век значајни рако-
писи од Скопје и скопско се носеле да се заштитуваат во манастирските 
и црковните библиотеки на Скопска Црна Гора зашто биле подалеку од 
влијанијата на иноверните турски власти, веќе од втората половина на 
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XIX век наваму почнало нивно пренесување во црковните и култур-
ните центри на соседните земји, при што дошло до нивно присвоју-
вање и до масовното оттуѓување како македонско културно наследство. 
Следствено во 70-тите години на XIX век Јордан Хаџи Константинов – 
Џинот земал од Скопска Црна Гора дел од ракописното писмено наслед-
ство продавајќи го или подарувајќи го на Белградските библиотеки и 
здруженија. Во периодот меѓу 1904 и 1907 година еден дел од ракопи-
сите со потекло од Скопска Црна Гора биле продавани за збогатување на 
фондот на старата збирка во Белградската народна библиотека. Натаму 
и во периодот на Првата светска војна ракописите од Скопска Црна Гора 
биле разнесувани од повеќето великодостоинственици или службеници 
на туѓите соседски пропаганди во Македонија, како што бил примерот 
на скопскиот митрополит Јосиф Цвијовиќ или на скопскиот егзархиски 
митрополит Неофит. Во 1951 година Алекса Кицорачки од Скопје про-
дал стари ракописни книги. Дури и во 1987 година непознато приватно 
лице од Скопје продал стари ракописни книги со потекло од скопско на 
Српската народна библиотека во Белград. Тоа придонело денес во мана-
стирите и во црквите на Скопска Црна Гора да нема сочувано ниту едно 
ливче од ова значајно македонско писмено и културно наследство.
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Манастир „Св. Никита“ меѓу селата Бањани, Горњане и  
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Фреска со портретот на Александар Велики – Македонски во црквата „Св. Ѓорѓи“ 
во с. Бањани, насликана сцена од Дичо Зограф

Препис на „Пространото житие за св. Кирил“ во Панегирик на Владислав 
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Ilija Velev

The Spiritual and Cultural Centers at Skopska Crna Gora
Summary

As a reflection of the spiritual and cultural tradition of Skopje and its environs, the 
second Balkan Sveta Gora (Holy Mountain) near Skopska Crna Gora was estab-
lished. In this geographic region in Macedonia there are a great number of well-kept 
medieval spiritual and cultural monuments. Some of them were established during 
the 10th and 11th century as a proof for the status of Christianity in the Samuil’s 
Kingdom even after the return of the Byzantium Protectorate after the fall of this 
Macedonian and Byzantium rule in 1018. However, most of the kept sacral monu-
ments were renewed or built during the 80s in the 13th century until the third quarter 
of the 16th century, when the military-political and church influence of the Serbian 
rule was dominant in the Macedonian region. Legends show that in the period of the 
Ottoman Empire at the end of the 15th century and on, at Skopska Crna Gora about 
hundred churches and monasteries were built or renewed which brought its well-
known name the Holy Mountain. During that period most of the sacral monuments 
were renewed and the metropolitans from Skopje together with the numerous clerks 
and churchmen took care of those monuments. As a result of this rich spiritual and 
cultural tradition at Skopska Crna Gora we identify in our research data on about 60 
medieval churches and monasteries (not taking into consideration those who were 
built in the 19th century and later). We will focus on few of them that are considered 
as more representative spiritual, sacral, cultural and scriptorium centers.

Key words: Skopska Crna Gora, cultural heritage, spiritual tradition, churches, 
monasteries
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