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ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ

Застапените прилози во зборникот што се објавува како посебно 
издание со наслов Културниот туризам во афирмација на културното 
наследство во Скопје и Скопско претставуваат јавно изложувани рефе-
рати на истоимената научна Конференција, организирана од Институтот 
за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје.  Овој научно-културолошки настан се одржа на 16 септем-
ври во 2020 година пред платото на црквата „Рождество на Пресвета 
Богородица“ во центарот на градот Скопје, при што самиот исклучително 
амбиентален духовен и културен простор најсоодветно ги промовираше 
различните форми на можните дестинации за развој на културниот тури-
зам во главниот град на Македонија. Вака мобилно поставена Научната 
конференција претставуваше по вторпат последователен реализиран 
интерактивен проект на Институтот за македонска литература, кој и овој 
пат материјално беше поддржан од културната програма на Советот на 
град Скопје. На тој начин веќе се воспостави и проактивен партнерски 
однос од јавен интерес меѓу Институтот за македонска литература и 
програмата за културен развој на градот Скопје. Потврда за истакнатото 
е и по третпат искажаната поддршка на градот Скопје за одржување на 
Третата научна конференција за 2021 година, а која работно се одвива 
под наслов Писменото и книжевното наследство од Скопје и Скопско. 

Истражувачкиот избор на презентираните реферати на 
Конференцијата беа во функција на основната тема посветена на кул-
турниот туризам, кој во актуелните и модерни случувања во градот 
Скопје добива сѐ проактивна улога за афирмација на македонското кул-
турно наследство – но и на современите интеркултурни доживувања. 
Истовремено, целта на Организациониот одбор беше интерактивно и 
мобилно да се промовира важната улога и значењето што треба да ја има 
новиот акредитиран предмет Културен туризам на вториот циклус сту-
дии Културолошки студии во книжевноста при Институтот за македон-
ска литература. Едноставно, неговата програмска содржина комплемен-
тарно ги надополнува пошироките аспекти од проучувањата во предме-
тите Културно наследство на втор циклус, како и Заштита и афирмација 
на културното наследство – како генерички предмет на трет циклус при 
УКИМ. Професорите кои ги изведуваат студиите при наведените пред-
мети од втор и од трет циклус проф. д-р Илија Велев и проф. д-р Маја 
Јакимовска-Тошиќ се одлучија токму на ваков начин да ги поттикнуваат 
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и мобилните аспекти од високообразовното, но и од научноистражувач-
кото ангажирање во функција на истакнување на културниот туризам за 
афирмација на културното наследство. Особено демонстрираната инте-
рактивна форма на применливост правилно се лоцира на културната 
рута на просторот на градот Скопје и на неговата околина, зашто како 
македонска државна престолнина тој е во секојдневно пресретнување на 
бројни посетители и туристи од земјава и од странство. 

Останатите поканети и грижливо избрани учесници и референти 
на Научната конференција оправдано ги надополнија очекувањата на 
Организациониот одбор: да ја направат уште побогата и подинамична 
интеракцијата меѓу научноистражувачката, културолошката, но и обра-
зовно-афирмативната податливост за современиот феномен на култур-
ниот туризам во развојот на глобалното интеркултурно општество. Точно 
определената улога во тој контекст извонредно ја демонстрираа проф. 
д-р Ратомир Грозданоски и проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски од Православниот 
богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје; проф. д-р 
Валентина Миронска-Христовска, проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер, 
доц. д-р Славчо Ковилоски и д-р Сарита Трајанова од Институтот за 
македонска литература; Јасмина Намичева, кустос советник од Музејот 
на град Скопје, како и Мирела Макурат, докторантка на Институтот за 
етнологија и културна антропологија при Јагелонскиот универзитет во 
Полска. Илустрација за тоа се и објавените нивни реферати во Зборникот. 
Во програмскиот дел од Конференцијата со личен голем ентузијазам 
и желба се вклучи и култниот хроничар на градот Скопје - писателот 
Данило Коцевски со темата Видови дискурси во афирмацијата на кул-
турното наследство во Скопје и Скопско. Но за жал, пред самото одр-
жување на свечениот и работен настан ја добивме трагичната вест за 
починувањето на овој харизматичен и инспиративен Скопјанољубец. 

Секако дека главната реализација на целите на Институтот за маке-
донска литература беа остварени и со присуството на посетители од 
сродните установи на високото образование, науката и на културата. 
Посебно е важно што научната конференција ја следеа и заинтересира-
ните студенти (тековни и дипломирани од втор и трет циклус на студии), 
кои работат или магистрирале и докторирале на проблематика поврзана 
со културното наследство и со културниот туризам.  

Во сосема задоволувачки дел рефератите објавени во зборникот 
Културниот туризам во афирмација на културното наследство во 
Скопје и Скопско одговорија на организационата и програмска цел: да 
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се поттикне актуелноста на современата улога и значење на културниот 
туризам како една од функционалните мобилни форми за афирмација, 
заштита и промоција на културното наследство во Скопје и Скопско. 
Истражувањата покажаа дека веќе и пошироко е развиена јавната свест 
за улогата на културниот туризам, кој сѐ повеќе станува дел од развојот 
на културните политики и на културниот менаџмент за презентирање 
на природните, духовните, културните и на уметничките историски или 
современи  вредности. Особено на тој план доаѓа до израз и богатата 
традиција на градот Скопје и на неговото опкружување, којшто како 
македонска престолнина ги сублимира традиционалните искуства на 
националните и на глобалните обележја од минатото и од сегашноста. 
Тоа го прави градот Скопје со неговото зачувано духовно и културно 
наследство, како и со природните реткости, како предизвикувачка дести-
нација за развојна перспектива и на културниот туризам.     





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,

Иницијативата за организација на научната конференција 
Културниот туризам во афирмација на македонското културно 
наследство во Скопје и Скопско, поддржана за реализација како про-
ект од областа на културата на Град Скопје за 2020 година, како и од 
Министерството за култура на РС Македонија, произлезе од интенцијата 
културното наследство на Скопје да се согледа и прикаже како извонре-
ден потенцијал за развој на културниот туризам. Градот Скопје исто така 
е поддржувач и на вториот за нас значаен проект – Зборникот од минато-
годишната конференција: Популаризација на културното наследство во 
Скопје и Скопско, што денес, како одделно издание, имаме задоволство 
да го промовираме. Во директна врска со конференцијата се поставу-
ваат насоките и програмската насоченост на Културолошките студии 
од втор и трет циклус на Институтот за македонска литература при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кои нудат специјализи-
рани програмски содржини од областа на културното наследство,  во кои 
се применува современиот теориски пристап во третманот на наслед-
ството, кој подразбира хибрид од повеќе елементи: културни, економ-
ски, политички, научни, популарни. Со тоа, од крајот на 20. и почетокот 
на 21. век, концептот на културното наследство поминува низ суштин-
ска трансформација која ја одразува прогресивната глобализација: од 
наследство поистоветено со висока култура кон антрополошки аспект на 
сфаќањето на наследството; од движно и недвижно кон нематеријално; 
од национално кон локално и глобално наследство; од културно наслед-
ство кон природно културно наследство. На тој начин значаен дел од 
сакралното и профаното културно наследство и од природното опкружу-
вање стануваат важен дел од туристичката и културната промоција на 
градот Скопје. Ваквите согледби за наследството, како и примената на 
други современи теории во третманот на наследството се содржат во 
програмските содржини на предметите од втор циклус и трет циклус на 
културолошките студии на Институтот за македонска литература во чии 
рамки се предава: Културно наследство, Културен туризам, Културна 
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географија, Културна меморија, како и од предметите од трет циклус: 
Христијанска цивилизација и уметност во средниот век, Писмото и пис-
мените споменици како културно наследство, Културна одржливост и 
културна политика, Религија, нација, идентитет, и во специјализираниот 
генерички предмет Афирмација и заштита на културното наследство. 
Културолошкиот приод е еластичен во вклучувањето на специфичните 
географски, културни, историски и економски аспекти во развојот на 
поединечните дисциплина во рамките на културното наследство што 
се креирани во глобални и во локални рамки, како и на политичкиот 
импакт во креирањето на културните политики.

Новите согледби кои сакаме да ги прикажеме врз примерот на гра-
дот Скопје, а кои се однесуваат на третманот на местата со потенцијал 
да градат туристичка репутација, потврдуваат дека тие (места) мораат 
да применат холистички пристап во опсервацијата на туристичкиот 
потенцијалот за развој на туризмот, на економскиот развој и на духот 
на местото/градот, каде како важен фактор се вклучува и богатото исто-
риско културно наследство. Токму разновидноста на културното богат-
ство, врзано за определена територија, кои произлегуваат од природ-
ните и климатските услови, од општествената и економската состојба, 
од карактеристичните и специфичните културни наративи сврзани со 
богатството на изразните елементи во сакралните и профаните градби 
од различните историски периоди што се вградени во идентитетот на 
градот, преку нашата конференција сакаме да ги согледаме врз примерот 
на градот Скопје. 

Затоа и денешната конференција има интенција да проговори за 
повеќе интересни аспекти на културното наследство на Скопје и Скопско, 
следејќи ги современите трендови:  вклученост, одржливост, зачуву-
вање, иновација, туристичка промоција. Ја користам приликата да им 
се заблагодарам на сите чинители во манифестацијата: од нашите под-
држувачи – Градот Скопје и Министерството за култура, посебна бла-
годарност оди до Скопската епархија која ни овозможи реализација на 
Проектот во прекрасниот амбиент на црквата „Св. Богородица“ во Скопје 
што се реализира со благослов на Неговото блаженство архиепископот 
охридски и македонски и на Јустинијана Прима г. г. Стефан, до промо-
торката на изданието од минатогодишната конференција Популаризација 
на културното наследство во Скопје и Скопско д-р Наташа Аврамовскa, 
до музичкиот промотор на изворното културно наследството, истакна-
тиот народен уметник Стефче Стојковски, и се разбира до сите учесници 
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на конференцијата. На крај ја изразувам увереноста во континуитетот на 
нашата соработка со Градот Скопје, кој ги препознава значењата на овие 
иницијативи за унапредување на културниот и туристичкиот импакт на 
Градот Скопје и во едни сложени услови на светска здравствена инхи-
биција, кога мора да се наоѓаат нови, иновативни модели за културна 
промоција.
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Поздравно обраќање на претседателката на 
Советот на Град Скопје, 

проф. д-р Љубица Јанчева

Почитувана Маја Јакимовска-Тошиќ, директорка на 
Институтот за македонска литература,
Почитувани членови на организациониот одбор на Конференцијата,
Почитувани професори, научници, останати присутни 

Со посебен пиетет кон будната научна мисла и кон организато-
рите на денешнава конференција, најпрвин сакам да се заблагодарам на 
Институтот за македонска литература за укажаната чест (и годинава), 
денес да ви се обратам на конференцијата „Културниот туризам во афир-
мација на македонското културно наследство во Скопје и Скопско“, која 
се фокусира на динамичната интеракција и на интеграцијата помеѓу 
културното наследство и културниот туризам, и отвора простор за нова 
научна делотворна акција...

Секако, делотворната акција ќе ја направите вие почитувани научни 
работници, кои вдлабочени во проследувањето на релацијата помеѓу 
културното наследство и културниот туризам јавно ќе ги елаборирате и 
споделите вашите истражувања, знаења и сознанија како артикулација/
потврда на засилената свест за афирмацијата на културното наследство 
и за развојот и зајакнувањето на  културниот туризам.

Јас, поаѓајќи од тоа дека проследувањето на релацијата помеѓу 
културното наследство и културниот туризам е еден вид приказна што 
треба да се протолкува, актуелизира, афирмира, својот придонес на 
Конференцијава ќе го дадам преку едно кусо раскажување на нашата 
градска институционална развојна приказна што треба да се слушне, 
а се однесува на активностите/делотворните акции што Град Скопје 
ги презема за афирмирањето на културното наследство и за развојот и 
зајакнувањето на културниот туризам.

Културното наследство сè почесто се препознава како база за соз-
давање нови културни вредности и претставува значаен потенцијал за 
активирање на културниот туризам, кој пак е убава можност за презен-
тирање на природните, духовните, културните и на уметничките исто-
риски или современи вредности.

Оттука, културното наследство и културниот туризам се во еден 
провокативен дослух, што мора да биде следен и од будното око на Град 
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Скопје, каде што струи и егзистира еден извонредно силен и моќно кре-
ативен дух, исполнет со една автентична (работна) енергија – сконцен-
триран во Секторот за локален економски развој – Одделението за тури-
зам, кој своите активности/делотворни акции ги насочува кон поттикну-
вањето на развојот, зајакнувањето и значењето на културниот туризам 
како една од функционалните форми за афирмација, заштита и промо-
ција на културното наследство во Скопје и Скопско. 

Почитувани, нашата градска институционална развојна приказна 
започнува со она што беше споменато на минатата конференција, а е 
потврда за афирмацијата на културното наследство ‒ Проектот РОК, за 
кој денеска/сега треба да се нагласи дека е во завршна фаза и дека од 
неодамна се избрани десет идејно обликувани решенија на нови суве-
нири за Старата скопска чаршија.

Град Скопје, поаѓајќи од сознанието/свесноста за тоа колкава ска-
поценост е културното наследство, што значи неговата афирмација за 
градот преку потенцијалите на културниот туризам, и колку е значајно 
и важно зачувувањето на автентичноста на традицијата и на традицио-
налните вредности, својата делотворна акција/дејствување ја насочува и 
кон следењето на начините и на условите за уредување, ревитализација, 
одржување и заштита на културното наследство. Потврдата за ваквата 
дејност ‒заштитата на културното наследство повторно беше спомената 
на минатата конференција во насока дека врз основа на Меморандумот 
за соработка помеѓу Град Скопје и Управата за заштита на култур-
ното наследство, Советот на Град Скопје на својата 29-та седница  ја 
донесе одлуката за уредување, ревитализација, одржување и заштита на 
Скопското Кале (во смисла за поттикнување на културниот туризам на 
Скопското Кале). Приказната продолжува со она што следува во наред-
ниот период, а е во насока кон развојот и зајакнувањето на културниот 
туризам  ‒ поставување урбана опрема, хортикултурно уредување и сре-
дување на трим-патеките за посетителите на овој локалитет ‒ тврдината.

Сега за сега ќе ја заокружам приказната со тоа што Град Скопје 
во фокусот ја става и промоцијата и реафирмирањето на постоечкото 
културно наследство на градот, па поаѓајќи од идејата дека автентич-
носта повеќе не се базира на објектот, туку на неговата презентација од 
неодамна (Град Скопје) направи и реиздание на публикацијата „Скопје 
‒ Градот за откривање“, во којашто фокусот е релацијата помеѓу афир-
мирањето на културното наследство и развојот и зајакнувањето на кул-
турниот туризам.  
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Оттука, афирмирањето, развојот и зајакнувањето на релацијата 
помеѓу културното наследство и културниот туризам, не само што бара 
кажување/раскажување на моќна приказна/нарација, туку и соучество и 
координација на мноштво човечки, материјални и научни ресурси. 

Мноштвото од споменативе ресурси денес се дел, односно се при-
сутни на Конференцијава и за поздрав е идејата и вложениот труд да се 
направи една ваква научна конференција со амбициозно замислена про-
грама, со отворен и интердисциплинарен пристап, која го носи знакот 
на благороден напор да се афирмира културното наследство кое досега 
останало зачувано во црквите, манастирите низ Скопје и Скопско, во 
Тврдината Кале, Камениот Мост, Аквадуктот, Старата скопска чаршија... 
како и развојот и зајакнувањето на културниот туризам преку посовре-
мени, подлабоки и позначајни теоретски промислувања, практични 
постапки и преку раскажувањето на така моќни и комплексни приказни.

Скопје е богато со значајно  културно наследство (споменици, ком-
плекси и места),  коешто може да се понуди и на домашниот и на меѓуна-
родниот туристички пазар, а Град Скопје грижливо води сметка за вало-
ризацијата на културното наследство во правец на развивање на култур-
ниот туризам, и затоа Град Скопје и понатаму ќе ги поддржува ваквите 
конференции, коишто се од суштествено значење затоа што даваат и ќе 
даваат свој придонес и за афирмирањето на културното наследство, и за 
развојот и за зајакнувањето на културниот туризам, како и за одржли-
виот развој на креативниот град ‒ градот Скопје. 

Соочени со свет во кој пандемијата сѐ повеќе станува доминантен 
фактор за дефинирањето на ситуациите и на состојбите, пред самиот 
крај сакам да ви честитам на храброста што и во овие кризни времиња ја 
организиравте Конференцијава, чија содржина меѓу другото ги содржи 
и излагањата на десетте труда/истражувања (моќни приказни) од рено-
мираните имиња. 

На крај, ви посакувам пријатна и ефективна работа на Конференцијата 
и успех во расткајувањето на моќните приказни во насока на релацијата 
помеѓу афирмирањето на културно наследство и развојот и зајакну-
вањето на културниот туризам во Скопје и Скопско, и верувам дека раст-
кајувањето на приказните ќе резултира со конкретни решенија и ќе ја 
оправдаат и неопходната потреба од одржувањето на Конференцијава, 
годинава, а зошто да не и следната година?

Ви благодарам на вниманието.
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Поздравно обраќање на претседателот на  
Програмско-организациониот одбор,  

проф. д-р Илија Велев

Почитувани, 

Дозволете ми во својство на Претседател на организациониот одбор 
да го најавам почетокот на ова интерактивна Конференција, која по втор-
пат се организира како заедничка соработка меѓу Институтот за маке-
донска литература и Советот на Град Скопје. 

Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје и оваа 2020 година презентира интерак-
тивна форма на промовирање и на афирмација на научноистражувачката 
дејност, но и на културолошките студии во книжевноста во втор циклус 
и на културолошките студии и македонистика во трет циклус на сту-
дирање. Во рамките на истражувањата од областа на медијавистиката, 
како и на наставните програми по предметите Културно наследство, 
Културен туризам и на генеричкиот предмет Афирмација и заштита 
на културното наследство од третиот циклус, годинава по вторпат пре-
дметните професори организираат интерактивна панел-конференција на 
тема Културниот туризам во афирмација на македонското културно 
наследство во Скопје и Скопско, како проект од областа на културата 
од јавен интерес за градот Скопје, а исто така поддржана и од нацио-
налната програма на Министерството за култура. Темата има исклучи-
телно значење за истакнување на улогата на културниот туризам како 
мобилна афирмација на природните, духовните, културно-уметничките 
историски или современи вредности што го олицетворуваат севкуп-
ниот амбиент на градот Скопје и на неговата непосредна околина, како 
можни дестинации за туристичка промоција на културното наследство, 
на традиционалните обележја и на современите творечки достигнувања. 
Потенцијалите за развој на културниот туризам во градот Скопје и во 
Скопско се повеќеслојни и побудуваат доживувања за посетителите 
без ограничувања, преку разновидни форми на културни туристички 
понуди: природни реткости, археолошки локалитети, сакрални религи-
озни и културни споменици – цркви, манастири и споменици од други 
религиозни конфесии, богатство од историски и културни споменички 
обележја, меморијални центри, етнолошки или фолклорни форми на 
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презентирања, интроспекција од архитектонски градби, галерии, музеи, 
културни институции, културни манифестации и сл. 

Почитувани,

Ние, организаторите на денешната интерактивна конференција 
одлучивме овој настан да го реализираме во исклучителниот духовен 
и културен амбиент на скопскиот храм „Раѓање на св. Богородица“ - 
Троеручица, со скоро 10-вековна традиција, историски поврзана уште 
од периодот на Самуиловото македонско царство, како духовен храм во 
диецезата на неговата помесна црква – Охридската патријаршија/архи-
епископија. Во пишуваните извори од почетокот на XIII век се засведо-
чува дека црквата била скопски епископски катедрален храм, кој веќе 
во 1300 година дополнително се именувала и како Троеручица - поради 
чувањето на чудотворната икона на Св. Богородица насликана со три 
раце. Се верувало дека иконата му припаѓала на противникот на ико-
ноборството, на црковниот отец Јоан Дамаскин од првата половина на 
VIII век, кому со чудотворната моќ на иконата му зараснала отсечената 
рака при казната зашто пишувал во одбрана на иконопочитувањето. 
Светителскиот култ кон иконата меѓу верниците бил повод Скопјани да 
ја прифатат Св. Богородица како заштитничка на градот. Оваа голема 
литијна чудотворна икона окована со злато и со сребро не можела 
физички да се заштити од верниците скопјани, при што била однесена 
во Хилендарскиот манастир на Света Гора, каде што се чува и денес. 
Од денешнава научна и културна средба упатуваме иницијатива да се 
издејствува изработка на копија од ова чудотворна икона, која ќе биде 
положена во овој скопски храм и ќе ги напојува верските, поклоничките 
и културните доживувања на посетителите. 

За жал, градот Скопје и скопјани со длабок немир го доживувале 
повеќекратното уривање или опожарување на храмот, но и во колектив-
ната меморија го сочувале неговото обновување – она во 1835 година, 
кога се изградила катедрална трикорабна базилика архитектонски про-
ектирана од познатиот македонски градител Андреј Дамјанов. Но и таа 
градба настрадала при воените премрежија во 1944 година, кога била 
опожарена од бугарската војска. Меѓу верниците скопјани никогаш не 
згаснал светителскиот култ кон храмот и кон Св. Богородица – духов-
ната спасителка на граѓаните на Скопје. Со материјалната помош и кти-
торството на г. Трифун Костовски, дури на 31 јануари во 2008 година 
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Македонската православна црква го освети обновениот денешен храм, 
што беше проектиран со истиот архитектонски план како катедралната 
градба во 1935 година и се изгради врз старите темели, за да ја про-
должи духовната и културната традиција кај идното поколение на градот 
Скопје. Ваквата историска, духовна и културна меморија за црквата „Св. 
Богородица Троеручица“ во Скопје нуди богат потенцијал за промоција 
на една од дестинациите за развој на религиозниот и на културниот тури-
зам во градот Скопје, но истовремено може да претставува и локација за 
промоција на новите современи културни достигнувања. 

Впрочем како што и ние, денес од ова место, даваме своевиден при-
лог во афирмацијата и во промоцијата на потенцијалот за развој на кул-
турниот туризам во Скопје и  Скопско. А за тоа искрено им благодариме 
на неговото блаженство господин господин Стефан за неговиот благо-
слов, како и на отецот Трајче, старешината на храмот кој денес е и наш 
домаќин.

Да си посакаме успешна работа и плодни иницијативи за иден раз-
вој на културниот туризам во афирмацијата на културното наследство од 
Скопје и Скопско.





Културолошки практики 
на мобилност





Ратомир Грозданоски

27

УДК 338.483.12:[726:27-523.42(497.711)

Ратомир Грозданоски
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје

ЦРКВИТЕ И МАНАСТИРИТЕ ПЛЕНАТ СО 
ДУХОВНОТО ИЗОБИЛСТВО И КУЛТУРНОТО 

БОГАТСТВО  
СОБОРНИОТ АРХИЕПИСКОПСКИ ХРАМ ВО СКОПЈЕ

Најголемите наши вредности, со огромен придонес во светското 
културно наследство, се македонските цркви и манастири, кои 
изобилно се распослани низ времето – со надмилениумски градби и на 
просторот – по целата наша Татковина. Нема време кога македонскиот 
народ не градел светоградби: и во добро и во зло, и во радост и во мака, 
и во слобода и во ропство. Ако погледнете, најубавите и најголемите 
цркви и манастири кај нас се изградени во периодот на ропското иго, 
а тогаш, пак, на народот му била верата посилна, надежта поголема и 
љубовта најделотворна. 
Овие свети украси на Македонија се сведоштва за нашата големина 
и во светото и во световното, и пред своите и пред другите, и во 
минатото и во сегашноста, и наша сигурност за иднината. Тие не се 
само дамнината, туку и иднината, оти се тие нашата вечност.
Ваквите свети драгоцености се нашето преголемо духовно изобилство 
и културно богатство, за наша радост и за слава пред луѓето и пред 
Бога.
Во оваа пригода, ќе ги истакнеме светињите во Скопје и Скопско, 
посочувајќи ги нив и нивната вредност, со укажувања за пронаоѓање 
начини да се нагласи нивното значење и да се упати вниманието кон 
нив: и на нашинците и на дојденците. 
Упатувавме повик за подобрување на патот и патоказите – посоките  до 
светилиштата. Ова е време на знаци и насоки, упатства и информации. 
Не смее да останеме сè уште во светот без знаци, патокази и посоки. 
Македонија е целата полна и насекаде има што да му покаже на 
светот од светото во неа. Да го видат и она што е овде чувано во 
пазувите на светоста и дамнината, а и она што е наше дело од рацете 
на сегашноста, со радост новонаправеното во духот на светоста и 
древноста, од библиското време на апостол Павле во Македонија и 
свети Климент Охридски – вториот Павле, до денес. 
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Тоа е најочигледно дадено и подадено пред секој што сака да го види, 
и во Соборниот архиепископски храм „Свети Климент Охридски“ 
во Скопје. Годинава одбележуваме 30 години од осветувањето на 
храмот (1991-2021) и тоа е доволен повод, овде да му посветиме 
должно внимание. Хронологија и осврт на настаните за храмот. 
Ликот, убавината и суштината на храмот.
Клучни зборови: македонски, цркви,  манастири, катедрала, култура

Најголемите наши вредности, со огромен придонес во светското 
културно наследство, се македонските цркви и манастири, кои изобилно 
се распослани низ времето – со надмилениумски градби и на просто-
рот – по целата наша Татковина. Нема време кога македонскиот народ 
не градел светоградби: и во добро и во зло, и во радост и во мака, и во 
слобода и во ропство. Ако погледнете, најубавите и најголемите цркви 
и манастири кај нас се изградени во периодот на ропското иго, а тогаш 
пак, на народот му била верата посилна, надежта поголема и љубовта 
најделотворна. Преубавите соборни цркви1 во Скопје: Света Богородица, 
Свети Димитриј, Света Петка и Свети Ѓорѓи – Чаир, се од тоа време, а 
македонскиот неимар и низ другите градови, тогаш ги подигнал и све-
тите украси во Куманово – Свети Никола, во Тетово – Свети Кирил и 
Методиј, во Велес – Свети Пантелејмон, Штип – Свети Никола и Света 
Богородица, Прилеп – Благовештение, Битола – Свети Димитриј и др.2 
А видете го недостижното велелепие и големина на манастирот Свети 
Јоаким Осоговски, во Крива Паланка со недостижна градителска рази-
граност, како и многу други од тоа време3

.
Тука се и оние од пет века пред нив и повеќе: Свети Никита, 

Марков манастир4, Шишевскиот манастир, Свети Андреј – Матка, Свето 

1 Димитар Ќорнаков, Соборните храмови во Македонија од времето на преродбата, 
Скопје 2013; Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Соборните храмови во Македонија 
од времето на преродбата, Весник, Службен лист на МПЦ, бр. 2, год. LVI, Скопје 
2014, 69-70.

2 Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Географска карта на Македонската православна 
црква, со епархиите и поважните цркви и манастири во Р. Македонија, Скопје 2007.

3 Коста Балабанов, Антоние Николовски, Димитар Ќорнаков, Споменици на култу-
рата на Македонија, Скопје, 1980.

4 Илијана, игуменија, Марков манастир „Свети Димитриј“/Marko’s Monastery Saint 
Demetrius, Скопје/Skopje 2017.
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Преображение – Зрзе, Трескавец, Пречиста Кичевска, Полошкиот мана-
стир – Тиквеш, Поречкиот манастир5 и уште десетици од тој период6

.
Па нашите илјадагодишниции: Света Софија – Охрид, Свети 

Пантелејмон – Нерези7, Бигорскиот манастир, Свети Леонтиј – Водоча, 
Елеуса – Вељуса8, Свети Ѓорѓи – Курбиново9 и други10.

И над илјадагодишните – над милениумските: Свети Пантелејмон 
– Свети Климент на Плаошник и Свети Наум Охридски во Охрид11, 
Тивериополскиот манастир во Струмица итн.12 

Вгнездени во природните убавини на нашите села и градови, пла-
нини и падини, полиња и долини, реки и езера, ја надукрасуваат убавата 
македонска земја со својата убост. Надворешното, пак, е ништо спрема 
внатрешното, како што духовното спрема материјалното, и како вред-
носта на душата и телото.

Овие свети украси на Македонија се сведоштва за нашата големина 
и во светото и во световното, и пред своите и пред другите, и во мина-
тото и во сегашноста, и наша сигурност за иднината. Тие не се само 
дамнината, туку и иднината, оти се тие нашата вечност.

Ваквите свети драгоцености се нашето преголемо духовно изобил-
ство и културно богатство, за наша радост и за слава пред луѓето и пред 
Бога13.

Во оваа пригода, ќе ги истакнеме светињите во Скопје и Скопско, 
посочувајќи ги нив и нивната вредност, со укажувања за пронаоѓање 
начини да се нагласи нивното значење и да се упати вниманието кон нив: 
и на нашинците и на дојденците. 

5 Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Поречки манастир Света Богородица/ The   
monastery «Saint Mother of Christ» Porece, Скопје-Skopje 2014.

6 Благоја Маркоски, Ратомир Грозданоски и Тодор Чепреганов, Македонија – турис-
тички бисер: туристички потенцијали и културно-историски знаменитости/ 
Macedonian tourist pearl: tourist potentials and cultural-historical landmarks, Скопје-
Skopje 2013.

7 Манастир Свети Пантелејмон – Горно Нерези/ Monastery St. Panteleymon: Gorno 
Nerezi, Скопје-Skopje 2016.

8 Петар Миљковиќ – Пепек, Велјуса: манастир Св. Богородица Милостива во селото 
Велјуса крај Струмица, Скопје 1981.

9 Цветан Грозданов, Лиди Хадерман Мисгвиш, Курбиново, Скопје 1992.
10 Благоја Маркоски, Ратомир Грозданоски и Тодор Чепреганов, цит. дело.
11 Kosta Balabanov, Macedonian treasures Ohrid, Skopje 2010.
12 Nace Popov, The soul of Macedonia, Skopje 2016; Ратомир Грозданоски, протоѓакон, 

Географска карта на Македонската православна црква..., цит. дело.
13 Благоја Маркоски, Ратомир Грозданоски и Тодор Чепреганов, цит. дело.
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Посебно внимание заслужува Скопска Црна Гора, која и името го 
добила од што црнеела со многубројно монаштво по неа, разместено 
насекаде по прекрасните манастири, наредени како духовен ѓердан од 
драгоцени камења – еден до еден, манастир до манастир. Тоа духовно 
стадо ја покрило Скопската Света Гора со богатството на светоста, воз-
дигнувајќи го Скопје во небесните височини на вечноста. Оваа света 
манастирска Гора станала за скопјани небо до небото, носејќи го маке-
донскиот народ до прегратките на Богородица и кај Бога Спасителот, 
Господ Исус Христос, во небоземната Македонска православна црква. 

Ние сме народ градител. Не сме престанале да градиме никогаш и 
нема да престанеме со светоградби, оти најмногу сме граделе и кога нај-
малку сме имале. И сме страдале и сме граделе. Туѓо не сме освојувале 
и ничие не сме присвојувале. Светињи не сме уривале, а духовно сме 
се издигнувале. Сведоштвата за тоа еве ги, посетете ги и видете ги. Нè 
чекаат и нас и нашите гости.

Подобрување на патот и патоказите – посоките  до светилиштата
Најпрво е важно да се создадат можности и добри услови за да се 

појде до верските и културноисториските знаменитости. Реалноста е 
поинаква и треба да се подобри, што е можно побрзо и поквалитетно. 
Отсекогаш, а особено во нашево време, црквите и манастирите во 
Скопско и во Македонија, заради нивното религиозно и културно зна-
чење, а и за нивната местополжба – сместени во најпејзажните места 
и опкружени со прекрасна природа, се едни од најважните туристички 
дестинации. Посетителите заинтересирани за верски туризам сакаат да 
појдат до тие места, а има и што да посетат и на што да се восхитуваат.

Изградени се на места тешко пристапни за луѓето, за да бидат одво-
ени од светот и  од  световното, та монасите да бидат што подалеку од 
искушенијата, со поглед кон небото и небесното, посветени на Бога во 
монашкиот живот. Но во сегашново време пак, потребите наложуваат 
да се овозможи лесен и брз пристап до повеќе места и манастири. Тоа 
денес е многу важно и е основна потреба за современиот човек. Таквата 
поволност за посетителите е добра можност да ги видат тие духовни 
ризници и неизмерното наше културно наследство. 

Посетите треба да се организираат со сите можности и потреби на 
современото патување. Да се одговори колку што е можно најдобро на 
заинтересираноста кај сегашните вљубеници во патувањата по светот 
и устремените кон духовните светилишта, кои се изобилно преполни 
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со светоста и со богатствата на верата, со изобилство од културното и 
историското минато и со знаменитости што ги надминуваат времињата 
и просторите, останувајќи вечно надвремени и натпросторни.

Кога луѓето патуваат, уште во подготовките за пат, најпрво бараат 
знаци и  информации, а штом ќе излезат од дома, влегуваат во светот 
на знаците и упатувањата, уште на првата раскрсница, на аеродромот 
или на пристаништето и по цел пат, низ цел свет е така. Без царството 
на знаците, патоказите, насоките, препораките и информациите, нема 
мирно, спокојно, безбедно, пријатно и сигурно патување, а веднаш нè 
обзема страв, бунило, дезориентација, беспокој, вознемиреност, загри-
женост и секакви непријатности. Затоа, многу е важно и основно е нај-
важно, неговото височество „знакот“ во сите форми: патоказ, посока, 
именување, упатство и секој вид известување за патникот. Токму она 
што кај нас го нема, а многу е потребно и е неодложно да се сработи! Без 
тие знаци, како ништо да нема, како да не постојат, ги немаме нашите 
најголеми вредности од духовната ризница на светоста и културата во 
Македонија, од дамнина до денес14

. Ова е време на знаци и насоки, упат-
ства и информации. Не смее да останеме сè уште во светот без знаци, 
патокази и посоки15.

А науката потврдува дека првото и најстарото означување на прос-
торот е направено од верата и верското започнување да се одбележува 
просторот за свето место и да се посочува светилиштето. Така се озна-
чува одандестраното, она што води кон другиот свет, кон духовното, 
божественото и светото во светот. Се одвојува светото од световното, 
сакралното од профаното во светот. Значи, првите знаци во светот за 
означување и посочување кон посебното и особеното, се ставени од 
верата за означување на светото, со упатувања и упатства кон него. Тоа 
доследно треба да се остварува и денес, со достоинство. Особено сега и 
кај нас, во ова време на знаци, симболи и информации.

При посетата на нашите цркви и манастири треба да им се овоз-
можи на посетителите, со најголема допустливост, да фотографираат и 
да снимаат, бидејќи посилна е нивната желба и предизвик да го сликаат 

14 Сега, пред една седмица, бев во манастирот Матка, поточно, во манастирите, езе-
рото и убавините свети и нам богодарувани, а дотаму поминав низ цело Скопје и 
никаде немаше знак за Матка. Патот пак, што води таму е полош и од најдалечните 
и зафрлени села. Како да се појде и кој ќе отиде таму?!

15 Семиологијата е цела наука за знаците, која ги проучува и толкува различите знаци 
и симболи, меѓу кои и знаците за движење и комуницирање на луѓето, пренесување 
информации и соработка во светот.
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„забранетото“, па ќе го направат тоа скришно, ползувајќи го „момен-
тот“ или техниките, крадешкум. А зошто така, кога е можно подоброто, 
снисходливо и дадено, место украдено, особено, сега – во ова време кога 
се има на дофат сè во светот на техниката и електрониката. Таму го има 
и нашето, сигурно. Ќе го земат оттаму.

Македонија е целата полна и насекаде има што да му покаже на све-
тот од светото во неа. Да го видат и она што е овде чувано во пазувите на 
светоста и дамнината, а и она што е наше дело од рацете на сегашноста, 
со радост новонаправеното во духот на светоста и древноста, од библис-
кото време на апостол Павле во Македонија и Свети Климент Охридски 
– вториот Павле, до денес.

Тоа е најочигледно дадено и подадено пред секој што сака да го 
види, и во Соборниот ахриепископски храм „Свети Климент Охридски“ 
во Скопје. Годинава одбележуваме 30 години од осветувањето на хра-
мот (1991-2021) и тоа е доволен повод, овде да му посветиме должно 
внимание. 

Соборниот Архиепископски храм во Скопје 
    
    Ќе ја изградам црквата Своја, 
  и вратите на пеколот нема да ја надвладеат 

(Матеј 16,18).

Целосното име на храмот е Архиепископски соборен храм „Свети 
Климент Охридски“ во Скопје, а во скратена форма: Соборен храм „Свети 
Климент“ – Скопје или Соборната „Свети Климент“, или само Соборна 
и само Храмот, не користејќи го изразот храм – храмот за ниедна друга 
црква, освен за Соборната: само тој е Храмот, главното светилиште. Така 
го поима, го чувствува и го доживува секој во Македонија, искажувајќи 
ја неговата неизмерна големина, севкупноста и значењето за оваа земја 
и народ – за верата, Црквата и Татковината. Тоа е главниот, катедрал-
ниот храм каде што е седиштето, катедрата, престолот на Поглаварот на 
Македонската православна црква – Охридска архиепископија. И затоа, 
само овде, во овој наш протохрам има трон за Поглаварот на Црквата 
и за претседателот на државата. Овде е севкупноста македонска, овде 
е македонската целост со душа и тело – Црква и Држава – Македонија 
и Македонска православна црква, под куполата на светоста и духот на 
свети Климент Охридски.
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Ова е монументално дело во светоградбите македонски, соѕидано 
и украсено од македонскиот народ, сега и овде, во своја Македонска 
црква и своја држава Македонија, со љубов, со вера и со благодарност 
кон Бога. Нам не ни го изгради друг народ Храмот, како што на некои им 
ги изградија и ги позлатија соборните храмови. Овде посилно од злато и 
посветло од сонцето, не до небото, а наднебесно свети сјајот на светоста, 
на верољубието и црквољубието на македонскиот дарител, пофален за 
дарежливоста, уште од свети апостол Павле во Библијата16.

Овде се гледа Црквата и народот, верата и нацијата, овде се сака и 
Црквата и Татковината, и минатото и иднината, со љубовта и светоста на 
светиите македонски.

Ова достоинство и улога на Архиепископски соборен храм го 
имале само неколку цркви, почнувајќи од Соборниот храм „Свети 
Ахил“, на островот во Преспанското Езеро, каде што од 976 година била 
Самоиловата престолнина со седиштето и на царот и на поглаварот. 
Кога Самоил ја преместил престолнината во Охрид, таму е и Поглаварот 
на Црквата, а „Света Софија“ е вториот Соборен храм. А кога паднало 
Самоиловото царство во 1018 година, Византиската војска го разрушила 
Охрид и ја урнала црквата „Света Софија“. Тогаш Светиклиментовиот 
манастир на Палошник „Свети Пантелејмон“ станал трет Соборен храм 
на Архиепископијата, но за кратко време, бидејќи набрзо била пак изгра-
дена „Света Софија“ како Соборен храм на Охридската архиепископија. 
По освојувањето од Турците била претворена во џамија, па Соборен 
архиепископски храм станала црквата „Света Богородица Перивлепта“. 
Од истите причини таму, во таа црква биле однесени и моштите на 
свети Климента, од Плаошник, па почнале да ја викаат црквата „Свети 
Климент“. А „Света Софија“ станува музеј и концертна сала, без бого-
служенија и не е во владение на Црквата. Та Архиепископскиот соборен 

16 Апостол Павле во Библијата напишал: „Ќе дојдам при вас, откако пропатувам по 
Македонија, оти ќе минам преку Македонија“ (1. Кор. 16,5). „Браќа, ве известувам за 
благодатта Божја, дадена на црквите македонски“ (2. Кор. 8,1); „Оти немаштијата 
моја ја употполнија браќата што дојдоа од Македонија“ (2. Кор. 11,9). „Нивната радост 
беше изобилна; и при својата голема сиромаштија покажаа големо богатство на 
својата добродушност. Зашто според можностите нивни, јас сум сведок, а и преку 
нив, тие даваат доброволно. Нè молеа необично многу, да го примиме нивниот дар“ 
(2. Кор.8,2-4). Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Македонија и Македонците во 
Библијата – библиска вистина/Macedonia and the Macedonians in the Bible – bible 
truth, Скопје-Skopje 2018, 77-85, 88-97; Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Второ 
послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните - проучување и толкување на 
текстот, Скопје 2012, 196-201.
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храм „Свети Климент Охридски“ во Скопје е петтиот храм со ова досто-
инство во Охридската архиепископија од Самоила до денес. Ја вброју-
ваат во Соборен храм и црквата „Свети Димитриј“ во Скопје, но таа 
била Соборна црква на Скопската епархија17, откако изгорела „Света 
Богородица“, а не Архиепископски соборен храм, иако во еден период, 
можеби ја имала таа улога. Затоа таму се извршени и неколку нареченија 
и хиротонии на архиереи, а таму се и погребани првите двајца погла-
вари на Македонската православна црква: Доситеј и Ангелариј. Тогаш 
Соборниот архиепископски храм „Свети Климент Охридски“ е шести 
или е пак петти по ред, ако се почне од Охрид, а не од Преспа.

Храмоградителството во Македонија е негувано и усовршувано од 
века до денес, та е издигнато до недостижност, та и другите народи ги 
викале нашите градители за градба на нивните соборни цркви. Нашиот 
најголем храмоградител, протомајсторот Андреј Дамјанов, со неговата 
тајфа бил најпрочуениот градител и присутен со градби од Турција до 
Европа – од Едрење и Цариград до Виена и Будимпешта, а соборни хра-
мови градел низ Македонија, Грција, Бугарија, Србија  и Босна.

Хронологија и осврт на настаните за храмот 
Одлучување, одлагање и полагање на камен-темелник за 
Соборниот храм

По Втората светска војна, кога и Македонците се изборија за својата 
слобода и на еден дел од својата Татковина, создадоа држава Народна 
Република Македонија, ја возобновија и својата Црква, враќајќи ѝ го 
злосторнички одземеното достоинство на Охридска архиепископија, 

17 Не е исто значењето, достоинството и нивото на Архиепископски соборен храм и 
Соборна црква во епархијата или во градот. Секоја епархија или митрополија има 
Соборна црква, која се наоѓа во местото каде што е седиштето на архиерејот со епар-
хискиот/митрополитскиот центар. Кога се формира нова епархија или арондација 
на територии, архиерејот има ново седиште, па Соборната црква што била дотогаш, 
останува историски соборна, а се гради друга Соборна црква во новото место или 
се именува Соборна онаа што таму била парохиска црква. Затоа, има именувани 
или изградени соборни цркви. Оттаму и постоењето на соборни цркви во повеќе 
градови, кои низ црковното минато биле епископски седишта и административни 
центри или сега постанале. Во дијаспората, пак, во ист град има повеќе соборни 
цркви, кои припаѓаат на различни помесни православни цркви. Пример, во Торонто 
– Канада, има наша Македонска соборна црква, а има и грчка, и бугарска, и руска и 
од другите помесни цркви. Произлегува од присуството на повеќе помесни цркви на 
таа територија и од нивната реалност во црковниот живот таму и секаде низ запад-
ните и прекуокеанските земји.
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која цели 800 години била автокефална црква – прва на Балканот и на 
јужнословенските народи, која опфаќала епархии до западните земји во 
Средна Европа и во Јужна Италија. Славната Охридска архиепископија 
воскресна и оживеа во душите и срцата на Македонците, кои два века 
препекаа за неа, по укинувањето. И штом добија слобода, ја чувству-
ваа непотполна нивната радост за Татковината, ако е без радоста и за 
Мајковината – за Мајката Црква своја, за исплаканата и со солзи и со 
песни, укинатата Охридска архиепископија. И уште првите месеци од 
слободата, кога се удираа темелите за државата, македонскиот народ 
побара да се постави камен-темелникот и за Црквата, оти ни треба и 
духовното, без кое не вирее ни телесното. Во 1945 година, на 4 и 5 март, 
во Скопје е одржан Првиот црковно-народен собор, со над 300 деле-
гати: свештеници и мирјани, кои еднодушно решиле: „Да се обнови 
Охридската архиепископија како Македонска православна црква, која 
нема да биде потчинета на која и да било помесна национална право-
славна црква“18. 

А, бидејќи Соборниот храм во Скопје „Рождество на Пресвета 
Богородица“ бил изгорен од бугарските фашисти, во Втората свет-
ска војна19, се нагласила потребата и се планирала изградба на новиот 
Соборен архиепископски храм, посветен на свети Климент Охридски, 
во духот на Резолуцијата која вели: „Православната македонска црква да 
се нарекува Светиклиментова Охридска архиепископија“20.

Едно било јасно и сигурно: дека во главниот град на државата Р 
Македонија, треба да биде седиштето и на Поглаварот на Македонската 
православна црква, а престолнината на нашата татковина треба да има и 
достоинствено голем и убав Архиепископски соборен храм, во центарот 
на Скопје. Тоа било утврдено уште во почетокот и останало неизмен-
ливо, иако точно не се определило местото, за што управата на градот 
била задолжена да пронајде и плански да го предвиди храмот. Имало 

18 Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Стефан Архиепископ Охридски и Македон-
ски, Скопје 2000, 122; Славко Димевски, Историја на Македонската православна 
црква, Скопје 1989, 1028-1037.

19 Еден период, црковното место од изгорениот храм „Света Богородица“ во Скопје 
постанува општо градско пространство, без никакви црковни белези и симболи, 
иако постоело ветување дека ќе се овозможи обновување и изградба на Соборен 
храм во Скопје.

20 Доне Илиевски, Македонското православно свештенство во борбата за црковна и 
национална слобода на македонскиот народ, Скопје 1987, 114-124.
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повеќе размисли и предлози, од кои за најдобра се одбрала местополож-
бата на сегашниот Соборен храм.

Сепак, идејата и ветувањата за изградба на Соборниот храм во 
Скопје, во она време на поинаква идеологија и погледи на светот и 
животот, било тешко да се остварат благовремено. И кај луѓето од власта 
во тоа општествено уредување постоело разномислие. И не само про-
тивставени мислења меѓу личности, туку кај нив и во самата личност 
се јавувала внатрешна подвоеност и борба во себеси, за поддршка на 
верата, Црквата и храмот во време на безверие, противверие, безбо-
жие и атеизација. Не била лесна и нивната внатрешна борба, на оние, 
особено, кои духовно биле израстени со верата и побожноста во бла-
гочестивите македонски семејства. Имале чиста совест и чувствувале 
страв Божји во себе. Да не забораваме дека сите тие учеле веронаука 
во училиштата и добро знаеле за верата православна. А веронауката 
продолжила да се изучува во училиштата и во гимназиите до учебната 
1952/53 година во Македонија. Морало да има време на приспособување 
и премин од еден во друг период. А требало и да се оди кон новото, 
а да не се остава старото наполно – за да се гради и надградува врз 
доброто, врз светото и врз потребното од минатото на нашиот народ, 
нашата вера, Црква и Татковина. Ете, во таков дух е разбирливо зошто 
биле одлагани ветувањата и плановите за градба на Соборен храм, цела 
четвртина век, за потоа да се постави камен-темелникот. Трпението пак, 
е евангелска Господова препорака21 и светоотечка добродетел, која се 
крунисува со добро, а македонскиот народ покажал најмногу трпение и 
долготрпеливост. Во меѓувреме, се оформува Црквата во своите досто-
инства и белези на посебна Македонска православна црква, чиј поглавар 
е Доситеј, Архиепископ Охридски и Митрополит Македонски, избран 
и устоличен во Охрид, на Вториот црковно-народен собор, 4-6 октом-
ври 1958 година22. Со уште двајцата македонски митрополити Климент, 
Охридско-битолски и Наум, Злетовско-струмички е оформен Синодот. 

21 И тоа двапати запишана во Евангелието: „Кој претрпи до крај, ќе биде спасен“ 
(Матеј 10,22; 24,13). Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Евангелие според Матеј – 
проу чу ва ње и толку ва ње на евангелскиот текст, Скопје 2011, 157, 332.

22 Славко Димевски, Историја на Македонската православна црква, Скопје 1989, 
1060-1076; Ратомир Грозданоски, Стефан Архиепископ Охридски и Македонски..., 
123-127; Доне Илиевски, цит. дело, 229-286; Јован Белчовски, Автокефалноста 
на Македонската православна црква, Скопје 1985, 148-152; Доне Илиевски, Архие-
пископ Охридски и Македонски Доситеј, Скопје 1995.
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Се организира црковниот живот во Македонија од свои домородни архи-
ереи и свештенослужители на македонскиот народ и црква. 

Пет години потоа, Скопје доживува катастрофален земјотрес, на 26 
јули 1963 година, во раните утрински часови, со над 1000 жртви, 30 000 
повредени и 200 000 без домови, раселени, од кои над 110 000 деца ева-
куирани. Главниот град на Македонија е срамнет со земја и срушени се 
двете цркви во централното градско подрачје: „Свети Мина“ и „Свети 
Константин и Елена“. Скопје останува без трите централни цркви: 
Соборната „Света Богородица“ изгорена во војната и двете срушени во 
земјотресот. Тоа ги поттикнува верниците, свештенството и Црквата, 
како и народот со градските и државните власти да размислуваат и да ги 
забрзаат подготовките за изградба на Соборен храм во Скопје.

По две и пол години од земјотресот, на 28 февруари 1966 година, 
Синодот донел одлука за изградба на Соборен храм во Скопје, кој ќе 
одговори на верските потреби во главниот град, што останал без три 
цркви, но ќе биде и симбол на возобновувањето на Скопје, на Охридската 
архиепископија во Македонската православна црква и на македонската 
нација и држава во Р Македонија. Во наредните пет години активно се 
работи на преговорите, договорите, подготовките, плановите и на офор-
мувањата за почеток и градба на храмот.

Во 1971 година се гледа значаен напредок и важни одлуки со 
конкретност од Синодот дека храмот ќе биде четириолтарна црква23, со 
три олтара посветени на трите уништени цркви: две од катастрофата на 
земјотресот и една од катастрофата на војната, а главниот олтар и црк-
вата ќе биде на Свети Климент Охридски, покровителот и заштитникот 
на Македонската православна црква и на македонскиот народ24. И истата 
година е потпишана спогодба за изградба на Соборната црква25.

Камен-темелник за храмот
На 23 април 1972 година е осветен и поставен каменот-темелник 

за Соборниот храм во Скопје. Денот е недела, втората по Велигден – 
Недела на мироносиците, а на настанот му претходи, прво Света литур-
гија во црквата „Свети Димитриј“ во Скопје, на која чиноначалствува 

23 Се додава во предвидувањата и олтар – на сите македонски светии.
24 САС на МПЦ, Одлука од 22.2.1971 година.
25 Потпишана спогодба за изградба на Соборната црква, Весник, Службен лист на 

МПЦ, бр.6, Скопје 1971, 213.
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Поглаварот на Македонската православна црква, Архиепископот 
Доситеј. 

По Божествената литургија, Неговото Блаженство Македонскиот 
поглавар Доситеј, во сослужение со митрополитите Наум Злетовско-
струмички и Кирил Американско-канадски и Австралиски, повеќе 
свештенослужители и многуброен народ, го освети и положи краеагол-
ниот камен во темелите на Соборниот храм „Свети Климент Охридски“ 
во Скопје. 

Тој е свет, значаен и историски ден за Македонската православна 
црква и за македонскиот народ овде и насекаде по светот, за Татковината 
– Р Македонија и за престолнината – Скопје. 

Архиепископот Доситеј ќе рече: „Соборната црква во Скопје и на 
нашата автокефална Македонска православна црква, ќе ја означува голе-
мината на нашата љубов и признателност кон Свети Климента, нашиот 
светител и голем народен учител и просветител“. И притоа, како светол 
пример и поттик, пред сите ќе ја даде целата своја заштеда за изградба 
на храмот, оставајќи ја сопствената штедна книшка. 

Народот ја изгради црквата своја. Не така лесно и не толку брзо, но 
со жртва и со љубов делотворна, оваа светоградба заврши за две децении. 
А во изградбата се вградија скоро сите градежни фирми во Македонија, 
повеќе од сто.

Осветување на храмот
Радоста беше неизмерна. Подготовките започнаа седум дена пред 

тоа и секој ден се планираше, средуваше, објавуваше, говореше, пишу-
ваше и доживуваше светославието. Централната вест беше овој голем 
ден по Велигден и се очекуваше. Главното чекање пак, беше спроти 
денот – семакедонското сеноќно бдение пред храмот, каде безброен 
народ стоеше и го чекаше осветувањето. Манифестацијата беше наре-
чена „Македонски вознес“, а ја збогатија одбраните содржини од пора-
ките, размислите, творбите и делата на над 100 македонски поети, 
автори, мислители, актери, спикери и уметници, кои вдахновено говореа 
и го славеа величественото дело на светоста. Својот народ го прегрна 
со раширената прегратка на љубовта и Високопреосвештениот мит-
рополит Михаил, златоустовскиот говорник со боговдахновените збо-
рови за македонскиот народ и богољубието што го покажуваме, како 
чеда светиклиметови, преку љубовта кон храмот, кон своите светии, кон 
Македонската црква и кон Македонија. И рече: „Ова е македонско бдеење 
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крај оваа македонска убавица. Зар оваа ноќ не е вознесување, кога со 
духот сме дигнати до небесата, каде другаруваме со сите оние што се 
бореле за Македонија и во таа борба ги дале своите животи. Се вознесу-
ваме кон Свети Климента кому ќе му биде посветена оваа црква...“.

Осветувањето на Светиклиментовиот Архиепископски соборен храм 
во Скопје претставуваше историски голем светоден за Македонската 
православна црква, за државата и за целиот македонски народ, насе-
каде по светот. На овој свет чин началствуваше Неговото Блаженство, 
Архиепископот Охридски и Македонски Гаврил, со сите архиереи и со 
многу свештенослужители од сите епархии во Македонија и во дијаспо-
рата од Европа, Америка, Канада и Австралија. А во присуство на многу 
народ отсекаде, кога се исполни центарот на Скопје со луѓе по сите буле-
вари, улици и плоштади, околу храмот. Цела Македонија се слеала тука, 
крај светоста и куполата на храмот, како под својот најсвет небесен свод 
македонски се збрал народот, да Му заблагодари на Бога, да Го прослави 
и да се израдува. Заедно да се помолат и потоа да се развеселат по маке-
донски – оро да вијат и песни да пеат, да заиграат од срце и да запеат 
убава песна македонска – мелем за душата. Милина. Радост. Глетка на 
евангелско богољубие, црквољубие, братољубие и македонољубие. 

Најубавото што може да се види кај луѓето е да гледаш многубројни 
весели и радосни лица. Така се изразува чувството на светоста и радост 
во верата. Тоа се гледаше кај илјадниците присутен народ.

Осветувањето на Архиепископскиот соборен храм во Скопје зна-
чеше духовно воскресение на Македонија, преродба на македонскиот 
народ и серадостие за македонската душа. Ова е свет чин на македон-
ското сеединство кое вечно ќе се памти. Имаше и директен пренос на 
телевизијата и радиото, за сите што не се тука.  

Литургијата беше проследена со молитвена радост и со духовно воз-
дигнување. И кон тоа придонесуваше преубавото милозвучно пеење на 
големиот хор од Македонската радио-телевизаија. Долго трае, но наро-
дот знае и благодатно исполнет чека до крајот. Тоа е првата Литургија 
по осветувањето. А црквата е црква не затоа што така изгледа, туку затоа 
што е осветена. При осветувањето таа се исполнува со светоста и со бла-
годатта на Светиот Дух, која невидливо дејствува на тие што се молат.

Архиепископскиот соборен храм во Скопје е осветен и посветен 
на Свети Климент Охридски, покровителот на Македонската право-
славна црква – Охридска архиепископија и семакедонски заштитник, 
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рамноапостол, основоположник на нашата просвета, книжевност и кул-
тура26. Тој е нашето свето значење и светло зрачење во светот на култур-
ните народи, зашто од Свети Климента и од Охрид – од Македонија се 
прошири писменоста и книжевноста кај словенските народи по европ-
ските земји до далечниот север и исток. Овде, во Македонија Свети 
Климент евангелски се изградил од Свети Методија и Свети Кирила и 
потоа, откако со нив бил во мисијата низ Европа, се вратил во Македонија 
и го продолжил мисионерското дело преку дејноста на Охридскиот уни-
верзитет, со општословенско и сесветско значење27.

Тоа беше искажано и во беседата од Поглаварот на Македонската 
православна црква, Архиепископот Гаврил, на Свечената академија во 
МНТ, вечерта, и при осветувањето на храмот. Настаните ги проследија 
многу новинари, медиуми и известувачи, а присуствуваа и највисо-
кото државно раководство на Р Македонија и нашите претставници во 
Федерацијата, како и видни гости од странство и од дијаспората.

Овој свет голем ден стана историски за Македонија, за Македонската 
православна црква и за македонскиот народ, нарекувајќи го наш Трет 
Илинден. Македонски незаборав.

Ликот, убавината и суштината на храмот
Храмот е показ и доказ за големината на македонскиот народ.
Поради својата убавина, а од љубовта и радоста на народот оваа 

света градба е наречена „Светата убавица крај Вардар“28.  
Соборниот храм е храм паметник за целата Македонска право-

славна црква и за Македонија. Во него, во светоградбата на храмот и во 
светоста негова се ставија основите на македонскиот црковен и народен 
бит. Радоста е земнонебесна, бидејќи македонскиот народ десет века 
копнеел, а не можел од туѓинците и ропствата да му изгради, посвети 
и освети достоинствено најголем храм на најголемиот за нас – Свети 
Климент Охридски, својот заштитник, чудотворец и застапник пред 
Бога. На најважниот и најсаканиот македонски светител – „златен Свети 
Климент“.

26 Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Свети Климент Ох рид ски, осново по лож ник на 
Македонската православна црква, Скопје 1990.

27 Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Библијата во делата на свети Климент Охрид-
ски, Скопје 2001.

28 С. Насев, Како градежниците ја „родија“ светата убавица крај Вардар? Низ десет 
сита, Вечер 14.08.1990, 5.
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Овој храм стана симбол и „светилиште на македонската сплоте-
ност“29 и единственост во изразувањето на самобитноста, традицијата 
и непокорот.

Стана симбол на Скопје. Кој ли уште не го видел најпрво Соборниот 
храм и камбанаријата како ориентир во центарот на Скопје, со погледот 
од Водно? Тој е нашата оска и стожер во македонскиот духовен, народен 
и севкупен центар на Македонија и на Скопје – нашата престолнина. 

При влезот во Соборниот храм, уште во дворот, ве пречекува пребла-
гиот лик на добриот наш архипастир  – архиепископoт Доситеј, првиот 
Поглавар на Македонската православна црква30. Со крст в рака, благо-
словува од споменикот висок две метра, на кој стои архиепископот во 
природна големина. Поставен е на 12 август – кога е датумот на освету-
вањето на храмот, чии темели ги осветил тој. И токму во 2007-та година, 
на 40-годишнината од возобновувањето на Охридската архиепископија 
како Македонска православна црква. А нејзин возобновител е архиепис-
копот Доситеј и останува симбол македонски. Споменикот е дело на ака-
демикот Томе Серафимовски31, а го подари Трифун Костовски, тогаш-
ниот градоначалник на Скопје. 

Од другата страна пак, ве пречекува споменикот на Свети 
Климент Охридски, во истоимениот булевар, стои пред влезот на хра-
мот и ве благословува. Уште едно прекрасно остварување на академикот 
Серафимовски.

Архитектоника. Соборниот храм „Свети Климент Охридски“ во 
Скопје е света и посебно значајна градба на црковната архитектура во 
Македонија, со неговите стилски вредности и особености, кои овде се 
остварени во една брилијантна симбиоза на класичното и модерното32, 
применето со вкус и со мерка од елементите на едното и другото, за да 
се оствари новото во својата убост. 

Проектот за храмот е на прочуениот инж. архитект Славко Брезовски, 
професор на Архитектонскиот факултет во Скопје, а родум од Галичник. 
Тој е еден од доајените во македонската современа архитектура и творец 
на значајни дела, кој се залага за националниот идентитет и белег во тво-
рештвото. Синодот нему му ја дава довербата, меѓу другите проектанти 

29 Напиша на насловната страница весникот Вечер, утредента, по осветувањето на 
Храмот, посветувајќи му ги и првите две страници. Вечер, 13.08.1990, 1, 2-3.

30 Доне Илиевски, Архиепископ Охридски и Македонски Доситеј, Скопје 1995.
31 Томе Серафимовски, Споменици и спомен-обележја/Monuments and memorials, Нови 

Сад 2009, 94-95.
32 Благоја Маркоски, Ратомир Грозданоски и Тодор Чепреганов, цит. дело.
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и проекти што биле понудени. Некои од нив подоцна се реализирани за 
цркви во други места, со поинакви димензии. 

Соборниот храм во Скопје е црква по форма ротонда – кружен тип 
на градба, според ранохристијанската црковна архитектура, каков што е 
и храмот на Христовиот гроб во Ерусалим, во неговата основа, а потоа е 
надградуван и доградуван со базилични столбови на сегашната базилика.

Таа форма на Соборниот храм овозможува поголема површина 
на внатрешниот простор и можност за помногубројно присуство на 
верници. Со своите димензии од 36 по 36 метри, има над 1200 метри 
квадратни, на кои би можеле да застанат 6000 верници, дополнително со 
просторот во внатрешните галерии. 

Висината, од подната нулта точка до врвот на кубето, е 40 метри, 
а останатата височина на храмот е 32 метра. Централната купола е со 
пречник од 20 метри и опфаќа површина од 700 м2.

Кога ќе застанете пред храмот, од висините над влезот ве заблискува 
тризрачната светост на трите мозаици: на Свети Климент Охридски, 
Свети апостол Павле и Свети Јустин, царот Византиски. Треба ли да се 
каже зошто? – Да, треба да се нагласи дека Македонската православна 
црква е происход и живо продолжение на првоформираната Црква во 
Македонија од Свети апостол Павле33, основаната Јустинијана Прима од 
Јустинијан34 и потоа од делото на Свети Климент Охридски35.

Огромните дрвени порти од главниот влез на храмот, само ја надо-
полнуваат големината и возвишеноста на светилиштето.

Припратата е веднаш по влезната порта, првиот простор на запад-
ната страна и затоа ја симболизира Витлеемската пештера. Овде се 
свеќопродавниците, а низ три врати, од кои средната е двокрилна, се 
влегува внатре во храмот. 

Наосот го опфаќа најголемиот дел од храмот и неговата површина 
изнесува 1200 квадратни метри, кои овозможуваат присуство на 5000 
верници. 

Олтарот е пространа полукружна апсида, со голем надворешен 
радиус.

33 Со сведоштва во Библијата за оваа вистина. Ратомир Грозданоски, протоѓакон, 
Свети апостол Павле и Македонија, Скопје 2007; Ратомир Грозданоски, протоѓакон, 
Македонија и Македонците во Библијата – библиска вистина/Macedonia and the 
Macedonians in the Bible – bible truth, Скопје-Skopje 2018.

34 Непобитни докази во историјата.
35 Потврдена вистина од севкупната научна мисла во медиавистиката, од сите аспекти: 

црковни, книжевни, филолошки, културолошки, уметнички итн. 
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Царските двери се богато украсени со преубавата македонска резба 
и со канонски вообичаената иконографија на Богородица и Архангел 
Гавриил од Благовештение, кои се подарок од Архиепископот Михаил, 
четвртиот Поглавар на Македонската православна црква36. Тоа го све-
дочи записот во долниот десен агол од иконата на Пресвета Богородица 
на дверите.

Иконостас. Главниот и централен лик на храмот во наосот е све-
тиот иконостас, кој воздигнато стои пред тебе штом ќе влезеш в црква. 
А Соборниот архиепископски храм во Скопје го има најголемиот ико-
ностас, издигнат во висина над 20 метри и распространет на 20 метри 
ширина. Тоа е импозантна големина со поставени вкупно 40 икони, во 5 
реда. Само иконите на иконостасот опфаќаат простор над 100 квадрати. 
Проектот е на архитектите проф. Славко Брезовски и Бошњаковски.

Иконостасот е изработен од дабово дрво и е обогатен со резба во 
која е изразена формата на лозовиот лист, афионовите чашки, дабовите 
желади и со други елементи од флората. Го има и орелот како се храни 
од невеновиот цвет. Копаничарството е дело на Охридската школа, од 
раката на префинетиот резбар Славе Атанасовски – Крстанче и Стевче 
Гроздан, чие дело е и резбата во МАНУ.

Овде е преубава и раскошна резбарската декорација. Даборезот и 
дрворезбарството е белег на македонските мајстори, а копаничарството 
од векови е негувано и усовршувано во Македонија.

Икони. Иконите на иконостасот во Соборниот храм се со значи-
телно големи димензии. Нивната изработка му беше доверена на тогаш 
младиот академски сликар Ѓорѓи Даневски од Виница и академскиот 
сликар Спасе Спирковски од Скопје, а Распетието и царските двери, 
со недремливото око над нив, се од академските сликари Јован и Ема 
Петрови. 

Иконографијата во Соборниот храм покажува претставување на 
македонските зографски традиции во една нова светлина.

Иконостасот е поделен на 5 реда икони, вбројувајќи го и Распетието 
најгоре, со кое има две икони под крстот и Господ Исус Хистос распнат. 

Првиот ред – лево и десно од царските двери се престолните икони, 
со импозантна големина.

Вториот ред – во средина, над царските двери, ја има Тајната вечера, 
а од двете страни е зоната на празничните икони, на кои се претставени 

36 Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Михаил Архиепископ Охридски и Маке донски, 
Скопје 1994.
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12-те големи празници. Овде се опфатени иконографските компози-
ции на празниците: од десно кон лево – Божик, Мала Богородица, 
Преображение, Успение, Дуовден, Спасовден, Богојавление, Цветници, 
Сретение, Воздвижение, Благовештение и Воведение37.

Третиот ред – в среде го има Велигден – Воскресението Христово, 
Празникот над празниците, а лево и десно се иконите на 12-те апос-
толи, како што ги испраќал Господ по двајца заедно.38

Четвртиот ред централно на големата икона има Деисис39: Господ 
Исус Христос, Богородица и свети Јован Крстител. Лево и десно се 
четирите големи пророци: Исаија, Јеремија, Језекиил и Даниил.

37 Црквата определила во празниците 12 најважни и ги нарекла Големи празници, од 
кои 8 се Господови и 4 Богородични, а ги одбележуваат најзначајните настани од 
нивниот живот на земјава. Господовите: 1. Рождество Христово  – Божик; 2. Крште-
ние Господово – Богојавление; 3. Сретение Господово;  4. Влегувањето Господово 
во Ерусаим  – Цветници; 5. Вознесение Господово – Спасовден; 6. Слегување на 
Светиот Дух – Педесетница; 7. Преображение Господово; 8. Воздвижение на чес-
ниот крст – Крстовден. И Богородичните: 9. Раѓање на Пресвета Богородица – Мала 
Богородица; 10. Воведение во храм на Богородица – Пречиста; 11. Благовештение; 
12. Успение на Богородица – Голема Богородица.

 Велигден е Празник над празниците и е најголем – над сите празници. Сергей 
Васильевич Булгаковъ, Настольная книга для священно-церковно-служителей, 
Харьковъ 1900, 651, 749; Полный православный бословскиый энциклопедический 
словарь, томь I и II, репринтное издание, Москва 1992, 1882-1883.

38 Како што е запишано во Евангелието: „И ги повика дванаесетте, и почна да ги 
испраќа по двајца...“ (Марко 6,7; сп. Матеј 10,1-15; Лука 9,1-6). Господ Исус Хрис-
тос ги праќал „по двајца“ заедно, затоа што сведоштвото на двајца сведоци се сме-
тало за веродостојно, според Законот Божји и правен (4. Мој. 19,15) и за да може да 
се подржуваат еден со друг во нивната возвишена и одговорна дејност. „По двајца“ 
за да бидат похрабри и да се поткрепуваат при тешкотии и опасности – „ако падне 
едниот, другиот ќе го крене... и јажето трипати усукано, нема лесно да се скине“ 
(Проп. 4, 9,10,12).Ова Господово правило го употребувала Црквата, испраќајќи ги 
во апостолска мисија рамноапостолите Свети Кирил и Методиј, Свети Климент и 
Наум, Борис и Глеб и други. Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Евангелие според 
Марко – проу чу ва ње и толку ва ње на евангелскиот текст, Скопје  2016, 180-181; 
Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Евангелие според Матеј – проу чу ва ње и толку-
ва ње на евангелскиот текст, Скопје 2011, 149-153; Ратомир Грозданоски, протоѓа-
кон, Свети апостол Павле и Македонија, Скопје 2007, 81-84, 87, 123.

39 Деисис (δέησις – молење, прозбено молење пред Бога) е икона – композиција на која 
Господ Исус Христос Пантократор (Седржител) е во средина седнат,  а лево (од наш 
поглед, а од Неговата десна рака) е иконата на Богородица во молитвено обраќање 
кон Него, и десно (од кај левата рака на Христа) е иконата на Свети Јован Крстител, 
со молитвена наклонетост. Го претставуваат нивното молитвено застапништво пред 
Христа Седржителот за сите луѓе што се молат и просат исполнување на молит-
вите. Може да има претставени до нив од двете страни и други икони од светители, 
застапници пред Бога за човечкиот род, а највообичаено е со Богородица и свети 
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Петтиот ред е врвот од иконостасот, каде е поставен крст со 
Распетие, насликан ликот на Господ Исус Христос – распнат, на чети-
рите краја од крстот се симболите на евангелистите, а под крстот стои 
Богородица – иконата десно – од кај десната рака на Христа и свети 
Јован Богослов – лево.

Фрескоживописот во Соборниот храм е изработен од академски 
сликари, иконографи и фрескоживописци со опит од повеќе изработени 
дела претходно40. Само така може да се постигне оваа успешност и јас-
ност во содржината и во изразот, со голема прецизност и убавина, со 
присутната духовност и полнота на евангелските библиски содржини 
и на хагиографските елементи, изразена низ обемната техничка и коло-
ристична современост.

Фрескомалтерот на храмот е еден од најквалитетните во светот, 
изработен по тогаш најновата специјална технологија и специфично 
нанесуван во два слоја, за бесконечна трајност. Целосно е наш производ 
со материјали од Македонија.

На фрескосликарството во Соборниот храм текстовите се напи-
шани со старомакедонското  црковнословенско писмо на централното 
кубе, во куполата кај Пантократорот – Христос Седржител и под Него 
четворицата евангелисти, а сè друго е запишано на нашиот современ 
македонски јазик и писмо.

Фрескоживописот е импозантен, а највпечатлива е фреската во 
куполата на храмот, на највисоката квота, каде што е претставен Господ 
Исус Христос Седржител – Пантократор. Дело е на познатиот маке-
донски зограф, уметник и академски сликар Јован Петров.

Севкупната површина во централното кубе е 700 метри квадратни, 
во кои сè е насликано во три круга, околу Седржителот, Кој е центарот 
на сè и над сите. Сè е од Него и сè е устремено кон Него – доаѓа од Бога 
и цели кон Бога во висините.

Погледот горе во кубето е гледање во височините, устрем кон небото 
и гледаш, таму е Седржителот окружен со светите ангели. Во првиот 

Јован Крстител. Трите лика во три икони може да бидат на една основа или на три 
посебни икони во форма на триптих. По иконоборството, ова станало дел од иконос-
тасот. А може и да не е Христос седнат на трон, туку да стои, како што е овде! кај 
нас на иконостасот, и Богородица и свети Јован со десната рака подадена кон Него, 
Го покажуваат Спасителот и Седржителот на светот. 

40 Јован Петров, Никола Цонев, работат во духот на византиското фрескосликарство и 
македонската школа за фрескоживопис, а Виолета Нанова на тоа додава и димензија 
на Критската школа и опит на фрескопис, а последно работи зографот Дарко Вучиќ.
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круг се деветте ангелски чина коишто исправени во лет го држат првиот 
круг со ангелската трисвета песна41. Вториот круг е фриз од повеќе 
ангели на небесната јерархија, во динамично движење околу Божјиот 
престол. И третиот круг, во 16 полиња се насликани 16-те пророци од 
Стариот завет. А под нив, во аглите се наведнати ангели, чиниш, го 
носат целиот небесен круг на Седржителот, а тие, всушност, го прет-
ставуваат Поклонението на ангелите од композицијата Вознесние 
Христово – кога Бог се вознесе од земјата на небо.  

Воодушевува. Остава силен впечаток и восхит. Тоа е возвишено гле-
дање кон Бога, како со духовен дурбин гледање во престолот Божји на 
небото, поглед во Божјата слава и во сјајот на величието.

Впечатливо е како истовремено гледаш колку е возвишено и далеку, 
а чувствуваш како да е близу пред тебе и до тебе – дојден за тебе тука. 
Импонира, буди пријатни чувства – одушевува. 

Восхитувачки е големината на оваа фреска спрострена на 75 метри 
квадратни. Не само овде, во Македонија, а и пошироко е најголемиот 
Пантократор во Православието, според површината. Само пречникот на 
едно око од Христос е 1,5 метар. А оздола гледано, на таа далечина и во 
куполната форма, не се добива таков впечаток. Само едната рака Му е 
долга 3 метри. Христос Пантократорот во куполата кога би се разоткрил 
од таа сверичност внатре, и би се спрострел на рамна површина, би имал 
20 метри висина. Грандиозно дело.

Фрескоживописот во храмот е отворен учебник со слики за верата 
и за светоста, за доброто и злото, за временото и за вечното – за спа-
сението. Света збирка од светоста на македонските светии, нашите 
учители, подвижници, пустиници, маченици и маченички, Македонки 
и Македонци, од свети Лука и Лидија, до свети Кирил и Методиј, до 
Климент и Наум и до светиите од нашево време. Гледајќи ги иконите 
и фреските во Соборниот храм „Свети Климент Охридски“ во Скопје, 
посетителите ќе можат споредбено да го согледаат богатството и убави-
ната на зографската уметност и култура што се остварува во Македонија 
од ранохристијанскиот период, низ вековите до денес, со несмалена 
убост, светост и посветеност. Се доживува и естетиката и етиката, и 
сјајот и светоста, и Божјото и човечкото, и гревот и доброто, и земното и 
небесното. Внатре внесениот е обземен од духовното кое проникнува во 

41 Ангелската трисвета песна ја чуле од ангелите и пророкот Исаија во Стариот завет и 
свети Јован Богослов во Новиот и ја запишале во Библијата (Иса. 6,3; Откр. 4,8). Таа 
е дел и од Литургијата, а се пее во најсветиот дел – во канонот на Евхаристијата.
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целото битие и ја доживува одвоеноста од светот. А таму се и сцените за 
гревопадот и светот, за наша приседба на секојдневието и слабостите, за 
немоќта и склоноста кон светот, но иде порив за согледба и за полет кон 
надземното, небесното и вечното. Иде благодатна сила за станување од 
падот и за издигнување. Зрачат фреските и  иконите. Еве можност да се 
вивне во светоста, кај светиите. Со нив си. Овде се.

Притоа, ова патување онаму, додека сме со фреските и иконите, е 
нашето најсигурно патување што нема да нè изненади и ќе остане во 
нас долго, иако накратко сме отишле оданде. Такво е општењето со дру-
гостраното, кое исполнува и трае и никогаш не разочарува, а овдепату-
вањата може и да нè уморат и да нè ранат. 

Храм со галерии. Има простор и погоре – внатрешни тераси, гале-
рии  над влезот од храмот, од каде се простира милозвучното пеење на 
хорот, и од страните во наосот, за монаси и верници, за гости и за снима-
тели и известувачи.

Полиелеј со импозантна големина ја краси и осветлува Соборната 
црква со сјајот од кристалите во тежина од 5 тона и 3000 светилки. Од 
истиот модел и квалитет има уште три полиелеи: еден е во олтарот и два 
на галериите во храмот.

Свети мошти. Во Соборниот архиепископски храм во Скопје е 
поставен кивот со нераспадливото тело на свети Јоаникиј Ракотински42, 
чудотворец и светител од наше време и од наше место. Македонец од 
Охрид, а монах и учител во Скопско, исцелител, лечебник и лекар на 
душите и телата, чие тело Бог го зачува свето и нераспадливо, а живо 
чудотвори и денес. Нашата света Македонска православна црква, во овој 
Соборен храм, го вброи меѓу светите на 24 септември 2017 година. 

Крипта. Просторот под наосот и олтарот на храмот е именуван 
крипта за поглаварите на Македонската православна црква, но сега е 
сала за приеми, промоции и состаноци. А во другиот дел е параклисот, 
крстилница и други простории.

Камбанарија. Во дворот на Соборниот храм се издигнува кам-
банаријата, која е повисока од кубето на црквата и ја надминува виси-
ната на храмот, со над 45 метри височина, од која како ангелски труби 

42 Свети Јоаникиј (Јован од Охрид, 7.1.1847–24.1.1940, во Скопје). Замонашен на 
17.1.1873, во „Св. Пантелејмон“, а со подвиг во „Св. Илија“, Бањани, во Марков 
манастир и најмногу во „Св. Илија“ Ракотинци. Божјиот слуга, како најобразован, 
таму и учителствувал во школото што тој го основал и изградил. Освен тоа и леку-
вал и чудотворел. Се празнува на 24 февруари. Акатист има секој вторник.
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се огласуваат трите камбани: најголемата од 1000 килограми, втората 
500 и третата 300 килограми тежина, со прекрасен, чист и долготраен 
тоналитет. Излеани се во Австрија, а ги подарил Тодор Хаџи Митков. 
Изградбата на камбанаријата е започната пет години подоцна од храмот 
– во 1977, а е завршена една година порано и се поставени камбаните во 
1989 година.

Во текот на градбата се извршени извесни промени на планот за 
храмот и за камбанаријата. За сите што бевме грижливи набљудувачи 
и со радост го следевме секој напредок во изградбата, најзначајни и 
очигледни беа новите кубиња на храмот, околу централната купола, кои 
претходно беа како поткршени и празни, нецелосни. Планот се измени 
и тие станаа вистински, убави кубиња на црква. Се израдувавме и наро-
дот и Свети Климент. Исто така, со години ја гледавме црквата во сини-
лото на бетонот, која личеше повеќе на универзалната сала во Скопје, 
отколку на храм, та меѓу луѓето се расчу глас за негова пренамена во 
сала. Велевме: зли јазици говорат неточно, но времињата беа такви и со 
тој дух. И потоа, беше облепена со плочки сета, дури и кубето на храмот, 
кои не ѝ прилегаа и никој не ги сакаше, а со текот на времето, бидејќи 
долго се чекаше неговото завршување, почнаа плочките да се одлепу-
ваат и да паѓаат, та самите го напуштаа местото, за каде што не се тие. И 
најпосле, за радост на сите, во подготовките пред осветувањето, со неот-
стапно и упорно барање од Црквата, се постигна да се постави бакарен 
покрив на целиот храм, како достоен и пријатен украс на оваа света уба-
вина. Храмот е покриен со 16 тони најквалитетен бакарен лим. Црквата 
доби нов лик и убавина што плени, како што навикнал нашиот градител-
ски народ да гледа во прекрасните цркви и манастири низ Македонија и 
духовно да се насладува, воодушевувајќи се од нив. Освен тоа, и фреско-
писот е заштитен од елементарни непогоди, со најквалитетна термичка 
и хидроизолација. 

Камбанаријата, пак, исто така доби многу убав и нов изглед и форма, 
поинакви од проектираното, како и надградба што го надмина плани-
раното, затоа што зацртаното дека не треба да биде црковното ѕвоно и 
крстот највисоката градба во центарот на градот, туку да остане на иста 
висина со највисоките згради околу, се покажа како вознемирувачко од 
ударот на звукот во нив. Па, ете, по барањата на народот за да се избегне 
јачината на звукот, камбаната се издигна над зградите и стана препознат-
лив симбол и сигнал на верата и црквата Македонска.
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Таква е Божјата промисла, та со планот на Бога доаѓа вистинската и 
најдобрата  надградба на нашиот, човечкиот план за светоградбите.

Значењето и симболот на храмот
Имаме ние Македонците единствени и оригинални градби на хра-

мови, а меѓу нив е и овој наш Архиепископски соборен храм „Свети 
Климент Охридски“ во Скопје. И оваа светоградба која е со современ 
лик на денешната урбана архитектура, претставува преубава, ориги-
нална црковна градба.

Овој храм е новото наше свето место во оваа богоблагословена, 
наша библиска Македонија, каде ќе се осветуваме и просветуваме, како 
луѓе Божји, воздигнувајќи се од световното кон светото. Како што вели 
свети Петар: „И вие сами, како живи камења, изградувајте од себе духо-
вен дом“, и додава: „за да принесете духовни жртви, кои Му се на Бога 
пријатни преку Исуса Христа“ (1. Петр. 2,5).

Соборниот архиепископски храм во Скопје е нашето ново и сегашно 
остварување на над илјадагодишното црквоградителство во Македонија 
од Свети Климент Охридски до денес 43.

Што е Архиепископскиот соборен храм „Свети Климент Охридски“ 
во Скопје за нас – за Македонската православна црква – Охридска архи-
епископија, за Македонија и за македонскиот народ? Соборниот храм 
во Скопје е нашиот највидлив симбол за убавината на нашата света пра-
вославна вера, сведоштво за Македонската православна црква, печат на 
македонскиот народ од минатото, сегашноста и иднината. 

43 По повод 30-годишнината од автокефалноста на Македонската православна црква 
(1967-1997), Народната банка на Република Македонија издаде „Јубилеен златник“, 
кој на лицето од монетата (аверс) го има ликот на Свети Климент Охридски, а на 
другата страна (реверс) е Архиепископскиот соборен храм на Македонската право-
славна црква „Свети Климент Охридски“ во Скопје.
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Ratomir Grozdanoski 

The Churches and Monasteries Attract with their Spiritual Abundance 
and Cultural Treasure – The Cathedral Church of St. Clement of Ohrid in 

Skopje
Summary

The Macedonian spiritual and cultural tradition is rich with construction of churches 
and monasteries, which sustained the faith and cherished the constant inspiration 
of the Macedonian people. With the appearance of Christianity, the construction of 
holy buildings started on Macedonian territory, testifying to the times that passed in 
good and evil, in happiness and suffering, but also in freedom or slavery. It is exactly 
in the temples that the Macedonian people were overcoming the suffering and en-
slavement, becoming stronger, more hopeful, more proactive thanks to the faith. The 
archiepiscopal church of St. Clement of Ohrid in Skopje, as a people’s and cathedral 
church of the Macedonian Orthodox Church – Archbishopric of Ohrid was built 
upon the strong and deep spiritual and cultural foundations of the early Christian and 
Medieval buildings of Macedonian churches and monasteries. 

Key words: Macedonian, churches, monasteries, cathedral, culture
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Валентина Миронска-Христовска
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Институт за македонска литература, Скопје

УЛОГАТА НА СКОПСКАТА КУЛТУРНА РУТА ОД  
XIX ВЕК ВО РАЗВОЈОТ НА КУЛТУРНИОТ ТУРИЗАМ 

ВО XXI ВЕК

Културното наследство во Скопје се преплетува со античката, рим-
ската, византиската, османлиската традиција поради што претставува 
вистинска слика на денешните европски потреби за статусот „Офи-
цијална културна рута“ на Советот на Европа. Скопската културна 
рута може да влијае врз развојот на културниот туризам бидејќи изо-
билува со бројни локалитети ‒ регистрирани се над 110 објекти за 
културно наследство. Културната рута може да започне од која било 
страна на Скопје, како од Аквадуктот, Скупи, тврдината Кале, Ста-
рата чаршија, преку Камениот мост, Нерези и Св. Пантелејмон, Матка 
со локалитетите и туристичките можности, преку Скопска Црна Гора 
‒ „Мала Света Гора“, Неолитско село Тумба Маџари, црквата „Св. 
Георги Победоносец“, Марковите кули, Катлановска бања, Кожле, 
Таор, Марковиот манастир. 
Скопската културна рута од XIX век ја претставуваат локации од цен-
тралното градско подрачје. За жал, местата кои во XIX век одиграле 
значајна улога за културниот развој на градот Скопје, не се одбеле-
жани. Катедралната црква „Св. Богородица“, сега обновена, во која 
било отворено првото световно училиште, каде што предавал Ј. Х. 
К. Џинот, каде што ги образувал децата на мајчин јазик, и испраќал 
дописи во „Цариградски весник“ преку кои го афирмирал македон-
ското културно наследство пред светската јавност, и во чиј двор 
односно во училишните простории започнал да ги изведува првите теа-
тарски претстави, заслужува една спомен-соба. Значајна улога за кул-
турниот живот одиграло и формирањето на Општествената еснафска 
група од македонски занаетчии и трговци (1827), со чија помош било 
отворено првото читалиште - Славјански дом; потоа библиотеките, 
културно-просветното друштво „Развитие“ (1874 ), коешто го отво-
рило женското училиште, островчето каде се одвивало гостувањето 
на патувачката театарска дружина на Богес (1897), чии претстави 
прво биле прикажувани во кафеаната Беледија, а подоцна во кафе-
ната Ада на брегот на Вардар, оттогаш позната како „Богес театар“. 
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Модернизацијата на градот течела и поради „европскиот кварт“ каде 
што се собирале конзули, дипломати, странските инженери, лекари, 
новинари, како и домашната интелигенција во хотелот „Европа“ и 
хотелот „Турати“. Значајни за образовниот процес се уметничко-зана-
етчиското училиште (1895/96), средното училиште Идадија (1895) кое 
подоцна станало Учителска школа. Осмислени атрактивни посети на 
првите отворени мелници, на фабриката за сапун „Аеро“, на фабри-
ката за бонбони, локум и сируп „Европа“ (1882) секако ќе придонесат 
за развојот на културниот туризам во Скопје.
Клучни зборови: Скопје, XIX век, културен туризам, Ј. Х. К. Џинот, 
кутурна рута  

Собрани пред големиот христијански празник Мала Богородица (21 
септември), токму во храмот посветен на Мајката Божја, местото од каде 
започнала културната преродба во Скопје и само неколку денови и од 
одбележувањето на Светскиот ден на туризмот (27 септември)1 ни се 
дава можност да ја започнеме скопската културна рута во функција на 
културниот туризам. Градот Скопје нуди низа вредности и убавини со 
кои привлекува, особено поради присуството на различните култури од 
минатото, а кои се вистински предизвик денес, со што критериумите за 
развојот на културниот туризам во XXI век се исполнети. 

Со прогласувањето на Светскиот ден на туризмот била поставена 
целта да се подигне свеста за улогата на туризмот во меѓународната заед-
ница и да се покаже неговото влијае врз социјалните, културните, поли-
тичките и економските вредности во светот. Градот Скопје отсекогаш 
нудел низа вредности и убавини со кои ги привлекувал посетителите. 
Различните култури биле присутни во минатото, а нивните обележја 
се вистински предизвик и денес, со што критериумите за развојот на 
културниот туризам во XXI век се исполнети. Одбележувањето на скоп-
ската културна рута со топосите од различните времиња во кои македон-
ското културно наследство континуирано се создавало уште од антич-
кото време, од времето на Римската, Византиската, Османлиската импе-
рија, од периодот на дваесеттиот век, претставуваат вистински показ 
на богатото културно наследство преку кое се отсликуваат меѓусебните 
влијанија и искуства со другите култури. Културното наследство од 
левиот и од десниот брег на Вардар, од Скопската Котлина и воопшто од 

1 Светскиот ден на туризмот се одбележува на 27 септември од 1980 г. кога бил усвоен 
статутот на Светската туристичка организација на Обединетите нации (UNWTO).



Валентина Миронска-Христовска

53

Скопската околија, претставува вистинска слика на денешните европски 
потреби, за статусот „Официјална културна рута“ на Советот на Европа.

Нематеријалното и материјалното културно наследство дава мож-
ност да се запознае светот со местата, уметничките вредности, оби-
чаите, верувањата односно со историјата и културата на еден  народ. 
Поради тоа интересот и грижата за културното наследство од ден на ден 
сѐ повеќе расте, и покрај новите тенденции за создавање хибридни кул-
тури и идентитети. За тоа сведочи и чинот на прогласувањето на 2018 
година за „Година на културно наследство“ од страна на Европската 
комисија, чиј  слоган беше: „Наше наследство: Каде што минатото се 
среќава со иднината“.

Овој слоган извонредно одговара за македонското културно наслед-
ство, бидејќи согледано од минатото, македонската култура се развивала 
во рамки на империи, како и во рамки на федерација – СФРЈ, во кои 
Македонецот го афирмирал и ценел своето, но од друга страна го почи-
тувал другиот. Низ векови, животот на македонското тло, течел со предз-
накот мулти-, што дури во XXI век стана нешто значајно за современа 
Европа, а и за Светот. И токму ваквиот однос, односно запознавањето 
и почитувањето на другите култури влијае врз развојот на културниот 
туризам, кој пак влијае врз економскиот развој, и кој го развива меѓу-
културниот дијалог, ја засилува потребата од зачувување и заштита на 
значајните локални ресурси, го запознава светот со историското и кул-
турното минато, а и богатство и зазема место во развојниот процес на 
глобалната култура. 

Значењето на културните рути 
Отсекогаш луѓето сакале да се запознаваат со другите култури. Но 

во минатото за патување по разни дестинации немаше таква можност 
каква што ја имеме во XXI век (само ќе ги споменам нискобуџетните 
авиокомпании). Денеска под туризам не подразбираме само одмор, 
туку кон него ги додаваме и низата спортски активности, адреналин-
ските авантури, едукативноста итн. Голем број туристи сакаат да посе-
туваат културни и историски објекти (археолошки локалитети, музеи, 
историски зданија), односно да се запознаваат со културното наследство 
на една земја. Поради тоа Советот на Европа дава поддршка и помош 
за формирање т.н. културни рути (https://www.coe.int/en/web/cultural-
routes) кои претставуваат (физичка) патека или пат, или пак, дефинирана 
географска област, што минува низ различни региони, па дури и држави, 
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кои споделуваат заедничка историска, културна или општествена карак-
теристика. Како една таква рута може да ја посочиме мисијата на све-
тите браќа Кирил и Методиј, која има посебно значајна улога не само 
меѓу словенските народи туку воопшто глобално во културна смисла. 

Културните рути на Советот на Европа треба да претставуваат 
мрежа од најмалку 3 земји што се членки на ЕУ или што се потпис-
нички на Европската конвенција за култура2. Предложените проекти 
(рути) треба да бидат финансирани од сопствени средства и да корис-
тат сопствени човечки ресурси, при што рутите треба да бидат придру-
жени со туристички производи во форма на водичи, на дополнителна 
документација, културно-уметнички манифестации итн. За да се стекне 
статус на официјална културна рута на Советот на Европа, по изборот 
на темата (име на рутата) и партнерите треба да се поднесе апликација 
до Европскиот институт на културни рути (EICR) (http://www.culture-
routes.net/the-institute). 

Скопската културна рута
Скопје и неговата околина изобилуваат со бројни локалитети. Над 

110 објекти, коишто би можеле да го привлечат вниманието на бројни 
туристи, доближувајќи им го амбиентот од античкото минато, преку 
ранохристијанскиот период, средновековието итн. се прогласени за кул-
турно наследство. Па од кој било крај на Скопје да тргнеме, пред нас 
се отвора перспектива на една вонредна временска културна прошетка. 
Ископините од античкиот град Скупи се наоѓаат во месноста Зајчев Рид 
над утоката на реката Лепенец во Вардар, кај денешното село Злокуќани. 
Скупи е археолошки локалитет, чии истражувања биле започнати од 1966 
г. и ги вршел Музејот на Град Скопје. Досега се истражувани бедемите, 
театарот, цивилната базилика, градската вила, градската бања, улицата 
Кардо, христијанската базилика, како и делови од источната и западната 
некропола. Овој римски град бил оформен во периодот од XII до XI век 
пр. н. е. За време на Октавијан Август, околу 13/11 година п.н.е., Скупи 
станал легиски логор, а подоцна станал еден од поголемите римски гра-
дови и најзначајна населба на патот од Солун кон Дунав. Во раниот IV 
век била изградена најрепрезентативната градба – Базиликата, а кон 
крајот на IV век или во почетокот на V век била изградена уште една 
поголема зграда од јавен карактер (Микулчиќ, 1982: 36-42). Во 518 г. 

2 Европската конвенција за култура е ратификувана од Р Македонија во 1995 година.
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Скупи настрадал во катастрофален земјотрес, по што престанало урба-
ното живеење, иако постојат индиции дека животот во форма на мала 
словенска рурална населба продолжил до X и XI век.

Темелите на ново Скопје веројатно ги поставил царот Јустинијан 
I во втората половина на VI век. Се претпоставува дека во периодот на 
негово владеење е изградена тврдината Кале, која била населена уште во 
времето на неолитот и раното бронзено време, за што сведочат бројните 
археолошки наоди. Скопје станало важно византиско средиште, односно 
историјата му започнала од крајот на X век, кога станало една од пова-
жните стратегиски точки – тврдини-градови, една поголема управна 
единица, тема, воено-цивилна и црковна територија (скопската епар-
хија) (исто, 118). Во XII век арапскиот географ Идризи го спомнува како 
богат град под името Искубиа. За време на владеењето на царот Душан, 
Скопје станало управно и културно средиште, во кое се одвивала жива 
трговија предводена од дубровничките трговци. Тогаш во Скопје е изда-
ден Душановиот законик. За време на османлиското владеење Скопје 
продолжило да напредува. Се доселиле турски доселеници од Мала 
Азија. Во градот се изградиле поголем број џамии, амами, анови, а во 
XV век бил изграден Аквадуктот кој се наоѓа на два километри северно 
од Скопје. Изграден е од камен и тули и денес има 55 лака потпрени на 
масивни столбови. Одредени поправки и подобро снабдување на градот 
со вода биле извршени во почетокот на XIX век. 

Во XVII век градот бележи стопански, културен и територијален 
напредок со развиено занаетчиство, трговија и со преработувачка на 
кожи. Но поради чумата, а и поради она што го истакнал австрискиот 
генерал Пиколомини во писмо до австрискиот император Леополд I, во 
1689 г.: 

„Тогаш се решив, иако не од сè срце, градот да го закопам во пепел. 
Ми беше жал за зградите, какви што во оваа војна сѐ уште не бев видел; 
џамии од најдобар мермер ... убавите старини, градини ... , Но, за да 
не му оставам на непријателот ништо што не може да се зачува, стра-
вот и трепетот меѓу варварските народи да го раширам и оружјето на 
својот господар и во најдалечните краишта да го направам страшно, се 
решив да ја извршам таа работа ... го гледавме огнот над ова убаво место, 
навистина не без мака и жал ... “ (Стојановски, 1989: 207).  

Културната рута нѐ води кон црквата „Св. Спас“ која е изградена 
кон крајот на XVII век, и којашто претставува еден од најзначајните спо-
меници во Скопје. Особена вредност има нејзиниот иконостас, што се 
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изработувал цели пет години, а е завршен во 1824 г., од браќата Петре и 
Марко Филиповски од селото Гари и од Макарие Фрчковски од селото 
Галичник. Од црквата, потоа влегуваме во Старата чаршија која на гра-
дот му дава белег со разновидната и богатата историја, со традицијата, 
културата и архитектурата и која нуди мини културна рута. Незин  белег 
е спојот меѓу старото и новото, меѓу стопанството и трговијата, култу-
рата и традиција. 

Старата скопска чаршија датира од XII век, а најактивно се развивала 
од XV до XIX век. Изградена е во ориентален стил, со неколку поши-
роки, и со повеќе тесни  калдрмени, поплочени улици на кои се наоѓаат 
разни занаетчиски и трговски дуќани:  кујунџии (златари), самарџии, 
грнчари, ковачи, казанџии, лимари, папуџии, шивачи, саатчии, како и 
разни продавници за современи индустриски производи. Во рамките на 
Чаршијата се наоѓа и најголемиот зелен пазар во Скопје што претставува 
атракција за туристите. Чаршијата е центар на атрактивни угостителски 
дуќани со разновидни традиционални јадења на различните народи што 
живеат во Скопје.

Во чаршијата се наоѓа Даут-пашиниот амам од XV век, реставри-
ран во 1948 г.,  чиј покрив е составен од 13 нееднакво распоредени 
куполи, а во внатрешноста постојат 15 простории, различни по голе-
мина, меѓусебно поврзано со сводести премини украсени со ориентална 
орнаментика. Покрај Чифте амам и Мала станица, денес тој е дел од 
Националната галерија на Македонија. Даут-пашиниот амам располага 
со збирка од XV и XVI век, со богата колекција слики од XVIII  и XIX 
век, како и од современото македонско сликарство. Куршумли-ан е изгра-
ден во XVI век. Се состоел од два дела – едниот за сместување на трго-
вците и стоката, а во другиот била шталата, помошните соби и собите 
за послугата. Долго време служел како собиралиште за трговците и нив-
ните каравани и одиграл важна улога во развојот на трговскиот живот во 
градот, а подоцна служел и како затвор. Импресионираат полукружните 
ѕидови на вториот кат и шадрванот во средина на анот. Денес во анот 
се наоѓа лапидариумот на Археолошкиот музеј, а секоја ќелија содржи 
споменици што потекнуваат од иста област и од ист период (IV век). 
Сули-ан, од XV век, е градски конак кој денес е седиште на Галеријата 
на современа уметност и на Факултетот за ликовна уметност, а од 1983 г. 
таму се наоѓа и Музејот на Старата скопска чаршија. Мустафа-пашината 
џамија што потекнува од XV век (1492) е една од најубавите и најрас-
кошните градби од отоманскиот период на Скопје, во која се наоѓа богато 
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декорираниот саркофаг на Ума – ќерката на градителот на џамијата, 
потоа шадрванот, остатоците од некогашните имарети, медреса и друго. 
Саат-кулата била изградена во средината на XVI век и претставува прва 
саат-кула во Отоманската империја, од периодот од 1566 до 1572 година. 
Таа е дел од Султан-муратовата џамија. Висока е 40 метри и се состои 
од неколку делови што завршуваат со купола. Часовникот е изгубен за 
време на земјотресот во Скопје во 1963 г., кога кулата сериозно била 
оштетена. Султан-муратовата џамија е и најстарата зачувана џамија 
на Балканот (1436/37); има специјален влез од источната страна кој 
директно води кон турбето и гробницата на принцезата Бејхан-султан, 
сестрата на Сулејман Величествениот, а натписот бил поставен во 1911 
година. Во Чаршијата има уште низа културни споменици меѓу кои: 
Ѓулчилер амам, Чифте амам кој со Мурат-пашината џамија и Сули-ан ја 
претставуваат „исламската тројка“, потоа Иса-беговата џамија од 1475 г. 
со богатата библиотека и медресата итн. 

Од левиот брег на Вардар во културната рута влегуваат и објектите: 
Музејот на Македонија, кој се состои од археолошки оддел и оддел за 
уметност каде можат да се видат систематизираните збирки на кул-
турно-историското наследство на Македонија од праисторијата до 
денес, потоа Музејот на современа уметност кој располага со драгоцена 
меѓународна колекција и дава репрезентативен увид во македонската 
современа уметност, црквата „Св. Димитриј“, како и Музејот на холо-
каустот ‒ меморијален центар на холокаустот на Евреите во спомен на 
7.148 луѓе што биле депортирани во логорот на смртта Треблинка во 
Полска во текот на Втората светска војна. Во близина на овој локалитет 
се наоѓаат и неколку нови објекти меѓу кои и Археолошкиот музеј. 

Културната рута на другата страна од градот продолжува преку  
Камениот мост кој бил изграден во првата половина на XV век. 
Страничните пешачки патеки на мостот биле изградени во 1905 година. 
Според првобитната форма, мостот имал 13 сводови, со вкупна должина 
од 215 метри и широчина од 6 метри. Во 1911 г. при посетата на султанот 
Мехмед Решад Петти на градот Скопје, којшто престојувал во скопска 
„Идадија“, на Камениот мост била поставена триумфална капија под која 
поминал кога се упатил кон Турската (Стара) чаршија; на мостот била 
поставена железна ограда, била вградена специјална плоча, била изда-
дена специјална поштенска марка на која било втиснато името на градот 
Скопје (Ускуб). Била отворена и денешната улица Македонија (тогашна 
Јени-џаде), по која првпат минал султанот (Коцески, 26.10.2019). 
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Патеката нѐ води покрај Ристиќевата палата, потоа кон Феудалната 
кула (Беговска) која потекнува од крајот на XVII век, а во која се наоѓа 
спомен-собата на Мајка Тереза, до Спомен-куќата на Мајка Тереза. 
Следува Музејот на Град Скопје, кој претставува сведоштво за градот – 
од неолитот до денес, со околу 22.000 музејски предмети од регионот на 
Скопје, распоредени во делови за археологија, историја, етнологија и за 
историја на уметност. Во музејот, постојана поставка е „Прошетка низ 
минатото“ што го опфаќа периодот од праисторијата до почетокот на XX 
век за Скопје со неговата околина. Во овој дел од рутата секако се наоѓа 
и Соборниот храм „Св. Климент Охридски“ во кој се наоѓа седиштето на 
Македонската православна црква – Охридска архиепископија. А право 
пред нас се извишува Водно со 1.061 метар надморска височина каде се 
наоѓа: 

„Занемената големина! ... / Победа над невремето. / И одвет: Ваше 
сум Вчера! ... / Тука сме, речи ни: почесто елате тука / и узнавајте ја 
смислата / на своето постоење“. 

Тоа е повикот на Гане Тодоровски (2006: 150) кон Нерези, кон 
манастирскиот комплекс Св. Пантелејмон кој датира од XII век, каде 
започнала ренесансата во фрескосликарството и каде се наоѓа едно 
од највредните дела на европското црковно сликарство. Манастирот 
е изграден во 1164 г., за време на византиската династија Комнени. 
Фрескоживописот од XII век ги претставува светите воини и испосници 
(прва зона), големите празници (втора зона), а најзначајни се фреските 
„Оплакувањето на Христа“ и „Симнувањето од крстот“, како и компо-
зициите „Успение на Богородица“, „Сретение“, „Богородица со Христа“ 
и „Свети Пантелејмон“. По сртот на Водно од другата страна се прис-
тигнува до Матка, во долината на пеперутките, комплекс во длабок 
кањон, со пештери, алпинистички тренинг-центар, со уреден тек за 
кајак на диви води на реката Треска, со комплекс од повеќе манастири, 
со планински дом, ресторани, угостителски објекти, живописна природа 
со богат растителен и животински свет, каде се наоѓа и првата вештачка 
акумулација на Балканскиот Полуостров од 1938 година. На тој простор 
се наоѓа манастирот „Св. Андреј“ од 1389 г., со ретко зачувана форма 
на слободен крст во Македонија. Манастирот го изградил Андреја, вто-
риот син на кралот Волкашин, во 1389 година. Фреските во Св. Андреј 
се новост во македонското средновековно сликарство и печат на новиот 
стил во тоа време со појавата на исихазмот во монаштвото. Во три зони 
се претставени фрески на светите воини Ѓорѓи, Димитриј, Теодор Тирон 
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и Теодор Стратилат во цел раст, како и фрески со сцени од животот на 
Господа Исуса Христа. Потоа следуваат црквата „Успение на Пресвета 
Богородица“ од XIV век, Шишевски манастир од втората половина на 
XIV век, кој бил опустошуван, за што пишувал Ј. Х. К. Џинот; црквата 
„Св. Атанасиј“ од првата половина на XIV век; Хусеин-шаховата џамија 
од средина на XVI век итн. 

Од другата страна, односно спроти Матка нѐ предизвикува Скопска 
Црна Гора која е наречена „Мала Света Гора“. Подетално за нејзиното 
културно богатство информира Илија Велев во студијата „Духовните и 
културните центри на Скопска Црна Гора“ во зборникот Популаризација 
на културното наследство во Скопје и Скопје во издание на Институтот 
за македонска литература, 2020. Но само за пример ќе ги наведам црк-
вите „Св. Никита“, „Св. Андреа“, „Воведение на Пресвета Богородица“ 
од 1348 г. во која иконостасот го изработил Дичо Зограф; средновеков-
ниот дворец Кучевишки манастир и црквата „Св. Архангел и Михаил“ 
од XIV век, кој во XIX век бил богословски образовен центар со богата 
библиотека. За него поетот Анте Поповски ја напишал песната „Монахот 
од Кучевиште што создава ружи“.    

Патот на културната рута потоа нѐ води кон неолитското село Тумба 
Маџари, археолошки локалитет и музеј на отворено, што  претставува 
најзначајна населба во Скопската Котлина од неолитот – младо камено 
време. Животот тука се одвивал во континуитет меѓу 6000 и 4300 г. 
п.н.е., додека економска благосостојба и културен просперитет дожи-
веала во средниот неолит (5800 – 5200 г. п.н.е.). Пронајдени се голем 
број керамички наоди, изложени во Музејот на Македонија. Во Тумба 
Маџари прв пат е откриена теракотна претстава на Големата Мајка, прет-
ставена на засега непознат начин меѓу неолитските култури од другите 
балкански простори. Импресивните димензии од 39 сантиметри висина, 
класичната смирена поза на бдеењето над куќното огниште, ја прават 
оваа теракота ексклузивна. Долниот дел од фигурата го претставува 
домот заштитен од неа. Македонскиот неолит се карактеризира со култ 
кон Големата Мајка. Ваков тип фигури се пронајдени речиси во сите 
неолитски наоѓалишта во Македонија, но можеби најубава е Големата 
Мајка од Тумба Маџари. Потоа патот нѐ води кон Петровец и црквата 
„Св. Георги Победоносец“ од XII-XIII век, па кон Маркови кули, кон 
Катланово, Катлановска бања, која нуди можност за комбинирани видови 
туризам: лечилишен, рекреативен, спортски, риболовен, ловен итн. Во 
овој дел од околината на Скопје следуваат низа други локалитети за што 
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пооширно нѐ информира Славчо Ковилоски во студијата „Преглед на 
материјалната и нематеријалната култура во Скопска Блатија“ во горес-
поменатиот зборник. 

Патот продолжува преку Кожле и Таор до Марковиот манастир, 
односно „Св. Димитриј“ од XIV век чии ктитори се кралот Волкашин 
и син му Марко. И за ова културно наследство подетални информации 
има во студијата „Марковиот манастир Св. Димитрија – значајно кул-
турно наследство на градот Скопје“ од Маја Јакимовска-Тошиќ во горес-
поменатиот зборник. Затоа, само кратко ќе одбележам дека црквата е 
во форма на впишан крст, изградена од камен и тули, фреските се од 
XIV век, и претставуваат богати илустрации од „Богородичниот ака-
тист“, „Христовите чуда“, од големите празници и на повеќе поединечни 
фигури на светии, ангели, пророци, испосници и воини. Најпознатата 
фреска од овој манастир е „Оплакувањето на Рахила“. Манастирот 
има големо црковно и културно-историско богатство: икони, ракописи 
и книги, црковни предмети и реликвии. Во него се одвивал монашки 
живот, препишувачка и просветна дејност. Во XIX век негов игумен бил 
македонскиот просветител Кирил Пејчиновиќ, кој во манастирот осно-
вал училиште, ја напишал книга Огледало, а за посетителите е интересна 
и неговата спомен-соба.

Скопската рута од XIX век
XIX век е значаен период за македонската историја, а со тоа и за исто-

ријата на градот Скопје, за неговото културно наследство, кога настапиле 
крупни реформи на економски,  политички, социјален и културен план, 
како резултат на просветителската идеологија, на Француската рево-
луција, и на индустриската револуција, со изградбата на Вардарската 
железница во 1873 г., со нејзиното составување со Моравската во 1888 
г., како и со развојот на граѓанската свест односно граѓанската класа, 
која преку економскиот и стопанскиот развој го памагала и културниот 
развој. 

Секако дека за промените на сите општествени нивоа придонеле и 
првите големи реформи  преку Танзиматот – чија основна одредба била 
прогласување правна еднаквост на сите поданици во Царството, без 
оглед на верската или националната припадност. Реформите, односно 
танзиматот (tanzîm, што значи да се доведе во ред, да се реорганизира) 
започнале со султанот Абдул Меџит I, синот на Махмуд II, кој завла-
деал со престолот во 1839 г. по смртта на татко му. Со воведувањето 
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на просветните, судските и административните реформи тој ја започ-
нал модернизацијата, која го опфаќа периодот од 1839 до 1876 година. 
Во тој период комуникацијата меѓу странците, дипломатите, високите 
службеници, големите трговци и великодостојници станала активна. 
Напредокот бил овозможен од Хат-и-хумајунот (царска повелба) од 
Гилхане (Gülhâne), по местото во Топкапи палатата, со што на подани-
ците им се обезбедувала целосна сигурност на животот, на честа и имо-
тот; потоа бил спроведен редовен начин на распределување и собирање 
даноци; бил утврден ред за регрутирање војници и за рокот на нивната 
служба. Било истакнато дека најскапи работи што постојат се животот и 
честа. Со овие реформи било предвидено и слободно градење, доградби 
или реновирање на цркви и манастири, можност за организирање црков-
ноучилишни општини, рамноправност на сите поданици пред законот, 
без разлика на нивната вера, народност и имотна положба (Македонски 
деветнаесетти век, 2007: 42-43).          

Во тоа време манастирите биле активни чинители на културниот 
живот, за што наоѓаме потврда во патописот на М. Карлова од 1868 
г., која била првата Русинка, што пропатувала на коњ речиси низ цела 
Македонија и цела Албанија. Таа истакнала: „Влегувајќи преку портите 
во Лесновскиот манастир, ние стапнавме, така де се каже, во земјата 
на манастирите. Само во околината на град Скопје, во таканаречената 
Црна Гора, има на број околу 14 манастири ...“ (Македонија во делата на 
странските патописци 1864-1874, 2000: 184).

За жал, местата кои во XIX век одиграле значајна улога за култур-
ниот развој на градот Скопје не се одбележани, освен манастирите и 
црквите, врз кои било вршено  масовно уништување од „свирепи арна-
ути“ како што се известува во едно писмо од 3.12.1852 г., испратено од 
игумен Герасим, игумен на манастирот „Св. Димитриј“ од Марковиот 
манастир, до Александар Егзарх (Цариград), во кое известува дека во 
1844 г. манастирот бил запален, и дека сѐ што имало во него било укра-
дено (Македония, 1978: 153). Уништување на културното наследство 
во народно-општинските библиотеки во Скопје, Велес, Битола итн. 
вршеле и значајните грчки фанариоти, високиот патријаршиски клер 
(Трајановски, 2001: 67). Истовремено растела и антипатријаршиската 
борба, која во Скопје и околината започнала уште во 20. години на XIX 
век. Единствено грчкиот митрополит Гаврил (1832-1843), дозволил во 
црквата покрај грчкиот да се употребува и црковнословенскиот јазик, а 
во училиштата дури и македонски народен говорен јазик. Во периодот 
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од 1835 до 1836 г. тој го помогнал и основањето на народноопштинското 
училиште „Свети Кирил и Методиј“ (исто, 112). Односно во 1834 г. 
(1835) со дозвола од султанот, во Скопје, а со средства на скопскиот чор-
баџија Хаџи Трајко Дојчинович, била изградена катедралната црква „Св. 
Богородица“, во чија порта на црквата во 1836 г. било отворено првото 
општинско училиште (Македонски деветнаесетти век, 2007: 28-29), а 
во чиј двор се наоѓаме токму денес по нејзиното возобновување, кое 
започна во 1995 г. од страна на група главно постари граѓани (пензио-
нери) на Скопје кои го основале и регистрирале здружението на граѓани 
за обнова на црквата. Тие успеаваат со самопридонес да изградат мал 
храм во близина на темелите на некогашната црква. Во 2004 г., скопскиот 
стопанственик и поранешен градоначалник Трифун Костовски, активно 
се вклучи во обновата на црквата, односно во изградбата, што започна 
во 2005 г., а заврши во 2008 г. со нејзиното осветување на 31 јануари на 
празникот Св. Атанасиј. Црквата е обновена со истиот изглед и истата 
архитектура како во минатото.

Изградбата на црквата „Света Богородица“ започнала во 1204 г. 
од страна на македонскиот средновековен владетел Добромир Хрис, 
а била довршена во 1214 г. од неговиот син Стрез (Срез). Црква посто-
ела до 1688 г.  кога била срушена од страна на османлискиот владател. 
По долги години, на почетокот на XIX век, повторно започнала изград-
бата на црквата, посветена на заштитничката на Скопје. Изградбата и 
иконостасот ги извршиле прочуените дебарски мајстори и копаничари, 
односно тајфите на Рензовци/Зографски во поголем, и на Фрчковски во 
помал дел. Во периодот од 1848 до 1857 г., во училиштето во оваа црква, 
по повик на скопските граѓани, настава на македонски народен јазик  
држел Ј. Х. К. - Џинот. За потребите на училиштето биле потребни книги, 
па така веќе со отпечатените книги на Крчовски и на Пејчиновиќ ‒ кој во 
почетокот на XIX век игуменувал во Марковиот манастир којшто во тој 
период ја доживеал експанзијата на културно-просветно поле, започнала 
културната преродба, односно културно-просветниот процес во Скопје.

Во една дописка до „Цариградски весник“ од 20 јули 1851 г., испра-
тено на 20 јуни од група граѓани, во која молат за помош за училиштето, 
дознаваме дека училиштето било составено од три профила: гимна-
зиско со 24 ученика, основно со 120 и црковно со 35 ученика, и дека во 
него бесплатно се школувале и 30 деца од други места како од Тетово, 
Призрен, Дебар, Куманово, Река (Македония, 1978: 150). 
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Културната активност на Џинот, токму од ова место била огромна. 
Тој секојдневно испраќал дописи во „Цариградски весник“. Во 1852 г., 
во описот за Скопје, тој опишал и 13 манастири, при што за некои наве-
дува дека имале по десет или дваесет товари ракописни книги, но кои 
за жал скоро секаде биле уништени. Исто така тој истакнал дека Скопје 
бил еден од древните градови, дардански, дека има крепост – кале – и 
дека под него „долу до Вардар има црквици и столп – кула – висок и дека 
на него има писма и споменици; но всјак се бои да приближи да ги пре-
пише. Скопје има многу древни зданија урнисани (развалени) и мермени 
плочи и изразени писма славјански и латински“. Потоа известува за зда-
нијата Ени-хан и Сули-хан, известува дека има три цркви (Џинот, 1987: 
47-48) „от които едната е нова и великолепна, храм Успение Пресвјатија 
Богородица, а двете се стари – на едната храм е Спасовден, а другата 
Митровден .... Скопјани љубјат науката и не са совсем необразовани; но 
отвеч имајат иронизм. Пред две години имаха училиште прекрасно, наре-
дено по европејски вкус, и от части се предаваше Историја Всемирнаја, 
Географија, Граматика и Рачуница итд. итд. Но некакви зависти и кле-
вети се породиха 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“.   

Но трагите како да се оставени попусто. Зарем не заслужуваат овие 
заложби да бидат одбележани и вклучени во скопската културна рута од  
XIX век: првото световно училиште; собата на Џинот каде ги образувал 
децата на мајчин јазик; од каде ја афирмирал македонската култура пред 
светската јавност, преку бројните статии, описи за градовите, преку раз-
ните етнографски материјали за суеверијата и обичаите; преку инфор-
мациите за манастирските библиотеки, и притоа водејќи грижа за рако-
писното наследство за што сведочи дописката што ја испратил Џинот 
на 25 декември во „Цариградски весник“ од 1854 г., во врска со мана-
стирските книжевни фондови што се состоеле претежно од ракописи, во 
која истакнал дека: „За старите наши словенски ракописни книги ако ги 
бевме собрале пред 35 години од нашата Македонија и да ги турневме 
во едно книгохранилиште, ќе имавме една бројка од околу 150.000 рако-
писи“ (Македонски деветанесетти век, 2007: 68)“. Затоа истакнуваме 
дека треба да се одбележи токму ова место, бидејќи и во овој двор тој 
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започнал да ги изведува своите први театарски претстави односно орга-
низирал аматерски театар во училишните простории на катедралната 
црква „Свети Богородица“.  

За одбележување се и другите световни училишта што биле отво-
рени на повеќе локации, на пример во 1869 г. во с. Драчево, Скопско 
(исто, 127), каде што веќе постоела традиција за која дознаваме од напи-
сот „Јужна страна скопска“ од Јордан Х. К. Џинот објавен на 21 мај 
1855 г. во „Цариградски весник“ во кој известил дека во црковниот храм 
„Свети Спас“ имало едно мало училиште (Џинот, 1987: 81) „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 служење“.   

Дека еснафите, трговците и пред сѐ црковноучилишните општини 
одиграле значајна улога во развојот на културната и на националната 
преродба во Македонија односно во Скопје, говори и податокот дека 
на 14 декември 1876 г. во Скопје во организација на Градската црков-
ноучилишна општина, бил одржан голем собир на кој земале учество 
претставници од сите месни црковно-просветни одбори во Скопската 
епархија. Целта на собирот била да се кренел гласот против тајните пре-
говори на Патријаршијата и Егзархијата за поделба на македонските 
епархии (Македонски деветнаесетти век, 2007: 163). Во овој контекст 
би ги додала и активностите на Теодосиј Гологанов во Скопје од 1890 г. 
за обнова на Охридската архиепископија. За активностите во тој период 
пишувал и Петар Поп Арсов, со кои се запознал за време на неговиот 
престој во Скопје во 1892/93 г., во брошурата Стамболовштината во 
Македонија и нејзините претставници, 1894 година.    

Културниот живот во Скопје, како и во другите градови, во XIX век, 
бил помаган од еснафите и од граѓанската класа. Притоа значајна улога 
одиграла Општествената еснафска група од македонски занаетчии и 
трговци што била основана во 1827 г. (исто, 20), па  следи прашањето ‒ 
каде била формирана, бидејќи со нејзина помош биле отворани првите 
читалишта? 

Во првата половина на XIX век веќе биле пројавени видни семеј-
ства кои понекогаш и самостојно го помагале културниот развој. Првите 
читалишта прво биле отворани во приватни куќи, понекогаш во некој 
дуќан или во една просторија од училишните објекти. Податоци за отво-
рањето на читалиштето во Скопје дава Х. Поленаковиќ, кој ја посочува 
објавената дописка, од непознат автор, односно според него од Џинот, 
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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 обра-
зима искичена (ово ја читалиште)“. Како потврда за постоењето на чита-
лиштето во Скопје, во 50. години од XIX век, Поленаковиќ (Поленаковиќ, 
1989: 95) го наведува и податокот, преземен од едно писмо испратено до 
Друштвото на српската словесност во Белград, кое било потпишано 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“. Поимот Славјански дом Поленаковиќ го 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. Х. К. Џинот, и донело 
одлука „на Друштвото да му праќа старини што се однесуваат на нашата 
историја, а Друштвото ќе ги оцени по својата историска вредност и ќе го 
награди неговиот труд“ (Македонски деветнаесетти век, 2007: 72), што 
всушност се поклопува со можноста за соработка меѓу двете читалишта. 
Но каде се наоѓало не знаеме!       

Во 1874 г. во Скопје било формирано културно-просветното друштво 
„Развитие“, за што постои известување во списанието „Век“, бр. 27, од 27 
јули 1875 г., во кое е истакнато формирањето на ова друштво во Скопје, 
во кое зеле учество сите млади еснафи од градот. Друштвото имало и 
своја програма во која било истакнато дека тоа треба да се грижи за 
дејноста на месните народни училишта и за обезбедување добри учи-
тели и учителки; да се грижи за отворање на едно женско училиште; 
да ги снабдува училиштата со сите потреби; да отвори едно празнично 
училиште во кое ќе учат необразованите граѓани; да снабдува научни 
книги и весници; да ги помага сиромашните ученици и ученички; да 
отвора училишта по селата; да испрати неколку ученици на школување 
во некои поголеми центри итн. (Македония, 1978: 308-309). Во допи-
ската е забележано дека пред девет месеци, тоа значи некаде во септем-
ври/октомври 1874 г., било отворено женското училиште. Друштвото се 
грижело и за работата на градското читалиште во Скопје. Додека од една 
дописка од 1917 г., дознаваме дека три години претседател на друштвото 
бил Трајче Чајчаров т.е. од 1873 година, а од што бележиме дека тоа 
всушност започнало со својата работа една година порано. Друштвото 



Улогата на скопската културна рута од XIX век во развојот на културниот туризам...

66

со текот на времето покрај културно-просветните активности, презе-
мало и политички активности, т.е. се залагало за започнување борба 
за политичка и културна автономија на Македонија. Ова се потврдува 
со податокот дека во 1885 г., на 27 јануари било одржано Собрание на 
кое е донесена Резолуција и која била доставена до австрискиот конзул 
во Скопје, со која требало, преку австриските дипломатски претстав-
ништва во Македонија пред Високата порта, да се бара примена на чл. 
23 од Берлинскиот договор (Македонски деветнаесетти век, 2007:215).      

Од посебна важност се и личните, приватните библиотеки, како 
што била библиотеката на скопскиот трговец Константин Икономов со 
над 500 книги, коишто ги подарил на скопското училиште. Со богата 
библиотека располагал и Натанаил Кучевишки, митрополитот Охридски, 
родум од с. Кучевиште, Скопско, но која по неговото заминување од 
Охрид останала таму, а потоа била уништена.

Во XIX век во Скопје, се отвораат конзулати и дипломатски 
претставништва, а средиште на Европејците (од Франција, Белгија, 
Германија, Русија, Швајцарија, Австрија, Италија), како и на домаш-
ната интелигенција, бил хотелот „Европа“, кој според пишувањето на 
Данило Коцевски се наоѓал на просторот помеѓу Зеленото пазарче и 
Железничката станица. Значајно место имал и хотелот „Турати“, каде 
што оделе конзулите, инженерите, лекарите, патниците и новинарите 
кои го посетувале Скопје, како и домашните познати и значајни лично-
сти, османлиските паши и заповедници, како и видни луѓе од разните 
сфери од градот. Францускиот патописец Рене Меле, забележал дека 
хотелот „Турати“ бил белег на европскиот кварт, дека го држел „моно-
полот на цивилизацијата“, „да живее Турати и неговата мастика“; дека 
на терасата од неговата кафеана „се среќаваат секој ден сите интелек-
туалци од Скопје. Колку и да е горда тврдината и колку и да е скромен 
хотелот, пак ќе се каже со сигурност дека последниот доминира. Фесот 
на функционерот се спријателува со сламената шапка на инженерот. 
Исток и Запад се мерат во играњето билјард. Секој живее и секој збо-
рува по своја волја“ (Македонски деветнаесетти век, 2007: 165-166). 
За постоењето на овој хотел наоѓаме запис и во патописот од Густав 
Вајган, кој патувал низ Македонија од 30 април 1889 до 24 мај 1890 г., 
во кој известува дека бил сместен во хотелот на Италијанецот Дурети, 
чија жена била Германка, каде наишол на одличен прием, дека во него 
имал средба со австрискиот конзул господинот Шмук итн. (Македонија 
во делата на странските патописци 1889-1898, 2005: 109). Според 



Валентина Миронска-Христовска

67

записите на Данило Коцески (Коцески, 12.1.2019) во овие два хотела 
„се пиеле разни квалитетни пијалаци – коњак, шампањско, пиво, но нај-
баран пијалак била домашната мастика! Се јадело, се пиело и се пееле 
француски, италијански, германски и други песни“. Во „Турати“ се слу-
жел најквалитетен пијалак набавен во Солун, а постоел и посебен салон 
со пијано. Подоцна, во периодот меѓу двете војни, бидејќи во хотелот 
имало услови, патувачкиот театар на Љуба Ристиќ ги изведувал прет-
ставите „Ѓидо“ и „Ивкова слава“. Всушност хотелот „Турати“ се наоѓал 
на улицата „Принц Ѓорѓе“, улица што е паралелна со денешната улица 
„Македонија“, каде имало пазар ‒ денешниот Зелен пазар и на потегот 
каде имало муслимански гробишта, а веднаш зад нив и христијански. 
Тоа е всушност локација што се наоѓа приближно на местото на објек-
тот на денешниот парламент. Податоци за хотелот дознаваме од Златица 
Поповиќ, директен потомок на сопствениците на хотелот од почетокот 
на XX век. Всушност Џон Лацуку, зафатен скопјанец, го купил хотелот 
„Турати“. Неговата ќерка, Луција Лацуку, подоцна се омажила за Андон 
Ручигај, кој бил дојден од Словенија, од чиј брак потекнуваат поетесата 
Даница Ручигај и нејзината сестра Златица, која ги раскажува овие спо-
мени зборувајќи и за врската со Мајка Тереза.  

За можните културни предизвици за скопската културна рута наоѓаме 
податоци и во патописот на Стојан Новаковиќ од 1886 г. (Македонија во 
делата на странските патописци 1879-1888, 2002: 227-238), во кој се 
застапени описите за старите облици, за убавината на карактеристич-
ните чифлици, за старите ѕевгарии што се наоѓале во самата околина 
на Скопје, за тулбето на Гази Баба за почитуваниот турски светец, за 
железничката станица која повлекла по себе и една нова улица, во која се 
наоѓале пријатни гостилници и пивници и дека некои куќи биле изгра-
дени на солунски начин. Новаковиќ го опишал и шеталиштето на Вардар, 
со новите двокатници, изградени во поотворен, повисок стил, според 
италијанските и солунските. Тоа бил новиот дел на градот со новиот 
дрвен, широк мост на Вардар, преку кој се минувало на левата страна на 
Вардар и се продолжувало покрај брегот, каде што било уште поубаво и 
пошироко од оној на десната страна. Во тој дел се наоѓале поголеми и 
помали куќи, и куќата на Ѓерим-паша, командантот на целата војска на 
Косовскиот вилает. Новаковиќ информира дека од новиот дрвен мост, по 
левиот брег на Вардар, се доаѓало до стариот мост, ѕидан од камења, на 
сводови, од каде се свртувало кон железничката станица и се пристигну-
вало во новото предградие каде што се наоѓале локандите (ресторани). 
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Дава податоци и за Пашиниот двор, за Бурмали-џамија ‒ убав споме-
ник на старата архитектура, за убавините на мостовите, за системот на 
наводнување, за островчето каде имало кафеани, за чорбаџиските куќи, 
за тврдината, за Куршумли ан, за Гази Иса-беговата џамија, и го опи-
шува Вардар како голема, брза и убава река.

Стојан Новаковиќ (исто, 239-240) дава описи и за Безистенот, за 
чаршијата, или за пазарот на Скопје: „Вистински источен или можеби 
подобро средновековен пазар, во севкупното негово шаренило и во сев-
купната негова живост, јас првпат, видов во Скопје“. Тој го опишува 
Безистенот како склоп од тесни улички и од трговско-занаетчиски про-
давници или дуќани истакнувајќи: „Што се однесува до продавниците 
и дуќаните, скопскиот Безистен е полн со најразлични, какви што само 
можат да се најдат во овој крај и на Истокот ... Тука ќе најдете мануфак-
тура, европска и источна, онаа нова и променлива“. 

Градот Скопје во XIX век бил зафатен и од подемот на индустријата; 
тој станал важен и водечки сообраќаен и трговски центар. Ваквиот раз-
вој секако дека најмногу бил овозможен со изградбата на железничката 
линија во 70-тите години. Во патописот на Швајгер Лерхенфелд од 1889 
г. (Македонија во делата на странските патописци 1889-1898, 2005: 
23-24), објавен под наслов „Железниците на Балканскиот Полуостров во 
1889 година“ во австриското месечно списание за Ориентот, забележал 
дека Искуп (Скопје) во комерцијален поглед, е најважната станица на 
линијата помеѓу Белград и Солун, дека „Куршумли-ан“ им давал пре-
ноќиште на дубровничките трговци, дека „Скопје е место за склади-
рање, за трговија со производи од природата, односно дека најважните 
трговски производи се житото, потоа овошјето (особено сливите), пона-
таму сирењето, путерот и волната. Сите овие производи одат на пат за 
Салоники“. 

Секако дека тоа влијаело и на идустрискиот, образовниот, култур-
ниот, и на социјалниот развој, па градот започнал да бележи и постојан 
прилив на население, односно бројот на жители од 10.000 во 1836 г., 
некаде до крајот на XIX век се искачил на 32.000 жители. Започнало 
отворање на трговски претпријатија, биле отворени неколку мелници, 
фабриката за сапун „Аеро“, фабриката за бонбони, локум и сируп 
„Европа“ (1882). Скопје почнало да прераснува во модерен центар, ја 
зајакнувало својата функцијата, со што се развивало во еден од клуч-
ните центри на Балканот и пошироко. Економскиот, а истовремено и 
културниот развој биле овозможени  и со отворањето на телеграфиката, 



Валентина Миронска-Христовска

69

односно на поштата што се наоѓала меѓу вилаетскиот конак Уќумат и 
Мустафа-пашината џамија. Уќуматот, кој бил изграден кон крајот на 
векот се наоѓал во близината на црквата „Св. Спас“. 

Во втората половина на XIX век во Скопје бил изграден и паркот 
„Ислахане“. Тој се наоѓал во близината на истоименото уметничко-зана-
етчиско училиште што било изградено во 1895/96 г., и во кое се школу-
вале сираци и деца без родители, кои во текот на пет години изучувале 
разни занаети (Македонски деветнаесетти век, 2007: 298). Училиштето 
се наоѓало непосредно до зградата Идадија, која како средно училиште 
била изградена во 1895 година. Во ова училиште, наставата во осум 
години можеле да ја следат ученици од сите вероисповеди (исто, 295). 
Подоцна, Идадија станала Учителска школа. 

За културната раздивиженост во градот Скопје, придонесувало и 
гостувањето на театарските трупи. Во 1897 г., во Скопје пристигнала 
патувачката театарска дружина на Богес, составена од актери Ерменци. 
Претставите прво биле прикажувани во кафеаната Беледија, а подоцна 
во кафената Ада на брегот на Вардар, оттогаш позната како „Богес теа-
тар“, во чиишто претстави се играле скечеви, се пеело и танцувало, се 
прикажувал задолжителниот Караѓоз (Македонски деветнаесетти век, 
2007: 324). И ете повторно пред нас уште едно отворено прашање ‒ каде 
биле тие места? 

Интересна градба за културниот туризам во Скопје, од XIX век, е 
и комплексот Хавзи-пашини конаци изграден во периодот од 1830 до 
1845, во с. Бардовци, каде што се чуваат филмови и филмски материјали 
од странска продукција и дел од македонската филмска архивска граѓа.  

Скопје изобилува со откриени, но и со сѐ уште неоткриени споме-
ници, како на пример оние што ги наведува Ј. Х. К. Џинот во дописот 
„Скопски доказателства (документи) (1855)“ во кои е наведено место со 
исцелителна вода, потоа дека во Чаирската улица имало голем камен со 
писмо „но никој не сја е знаел да ги препише“ итн. Поради сите мож-
ности што ги нуди Скопје со своето културно наследство треба да не 
се доведеме во ситуацијата што ја опишал Стојан Новаковиќ во XIX 
век (Македонија во делата на странските патописци 1879-1888, 2002: 
232), кој за Скопје забележал: „Јас го гледав местото и ги гледав куќите, 
мислејќи што би сториле, во оваа убавина, изобилна, волшебна природа, 
оние Европејци кои, во сиромашната и сурова клима на средна Европа, 
знаеле да ги направат познатите убавини на модерната елеганција и со 
уживањето во убавината, сразмерни со височината и со полнотијата на 
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воздухот и полнотијата на светлината. Овој воздух и оваа светлина таму 
ги нема за никакви пари, но сепак, за несреќа, овде ги нема ниту оние 
раце, ниту оној вкус, ниту она умеење, и покрај тоа што племињата, што 
живеат овде воопшто не се без вешти раце ниту без вкус. Но како да 
недостига онаа голема умешност, што речиси од ништо, речиси без пари 
и без динар, со организација и со собирање на ситни финансиски сили, 
постигнува чуда“.

Затоа улогата на скопската културна рута од XIX век е од особено 
значење, за да се запознаеме со нашето културно наследство, а потоа да 
го промовираме и да се овозможи развојот на културниот туризам во 
Скопје во XXI век. 
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Valentina Mironska-Hristovska

The Role of the Skopje Cultural Route from XIX Century 
in the Development of Cultural Tourism in the XXI Century

Summary

The cultural heritage in Skopje is intertwined with the Ancient, Roman, Byzantine, 
Ottoman tradition, which is why it is a true picture of today’s European needs for 
the status of “Official Cultural Route” of the Council of Europe. The Skopje cul-
tural route can influence the development of cultural tourism because it abounds 
with numerous localities; over 110 cultural heritage sites are registered. The cultural 
route can start from any side of Skopje, from the Aqueduct, Skupi, the fortress Kale, 
the Old Bazaar, through the Stone Bridge, Nerezi and Sv. Panteleimon, Matka with 
numerous localities and tourist opportunities, than through Skopska Crna Gora - 
“Small Sveta Gora”, Neolithic village Tumba Madzari, the church “St. George the 
Victorious “; Mark’s Towers; Katlanovska Banja, Kožle, Taor, Markov Monastery.
The Skopje cultural route from the XIX century is represented by locations from 
the central city area. Unfortunately, the places that in the XIX century played a sig-
nificant role for the cultural development of the city of Skopje, are not marked. The 
Cathedral Church “St. Bogorodica”, now renovated, but which was the first secular 
school, where J.H.K. Dzinot educated children in their mother tongue, wrote for 
the “Constantinople newspaper” and in that way affirmed the Macedonian cultural 
heritage to the world public, and in whose yard, i.e. in the school premises he started 
to perform the first theatrical performances, deserves a room in his memory. An im-
portant role for the cultural life in Skopje was played by the formation of the Social 
Guild Group of Macedonian craftsmen and merchants (1827), which helped opening 
the first reading room - Slavic Home; then the libraries, the cultural and educational 
society “Razvitie” (1874), which opened the girls’ school, the islet where the travel-
ing theater troupe of Boges (1897) took place, whose plays were first shown in the 
cafe Beledia, and later in the cafe Ada on the banks of the Vardar, since then known 
as the Boges Theater. The modernization of the city also took place because of the 
“European quarter” where consuls, diplomats, foreign engineers, doctors, journalists, 
as well as the domestic intelligentsia - Hotel “Europa” and Hotel “Turati” gathered. 
Important for the educational process are the art and craft school (1895/96), the high 
school Idadia (1895) which later became the Teacher’s School. Conceived attractive 
visit to the first open mills, the soap factory “Aero”, the factory for candies, Turkish 
delight and syrup “Europe” (1882) will certainly contribute to the development of 
cultural tourism in Skopje. 

Key words: Skopje, XIX century, cultural tourism, J. H. K. Dzinot, cultural route 
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Ѓоко Ѓорѓевски
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“

ИСТОРИСКО-КУЛТУРОЛОШКИОТ АСПЕКТ 
НА ПОКЛОНИШТВОТО ВО КОНТЕКСТ НА 

АФИРМАЦИЈА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Поклоничките патувања се забележани како значаен сегмент од духов-
ниот живот во христијанската историја уште од првите векови, како 
еден од најстарите облици на верскиот израз. Историјата го бележи 
значењето и развојот на овој феномен, кој е многузначен, затоа што 
во него се испреплетуваат религиски, културолошки и антрополошки 
елементи. Поклоништвото како потрага по светоста, но и како потврда 
за целосната посветеност кон неа, претставува значаен дел и од маке-
донската духовна традиција, како во минатото, така и денес.
Клучни зборови: поклоништво, духовност, културно наследство 

„Кој е неискусен, тој малку знае, а кој патувал, тој многу знаења 
добил. Многу видов на моите патувања, и знам повеќе отколку што можам 
да кажам“, вели старозаветниот мудар писател на книгата Премудрост 
Сирахова (34, 10-11). Тој тоа го говори врз основа на своето лично иску-
ство, но и на патувачкото искуство на неговиот народ, меморирано и 
забележано во Светото писмо. Впрочем, патувањето е еден од носеч-
ките мотиви во историјата на спасението. Доволно е да се потсетиме на 
историјата за старозаветниот патријарх Авраам, кого Бог го беше пови-
кал оддалеку и кој во послушание се беше упатил кон земјата којашто 
му ја беше ветил, како и на настаните со излегувањето на народот од 
Египет под водство на Мојсеј и упатувањето кон истата таа Ветена земја. 
Всушност, самиот Бог ги иницира овие големи патувања коишто стану-
ваат камен-темелник на идентитетот на избраниот Израилски народ.

И самиот Господ Исус Христос беше во постојано движење: од зач-
нувањето до јавниот живот Тој беше во постојано патување, а и Самиот 
за Себе вели дека „нема каде глава да потслони“ (сп. Матеј 8,20). Овој 
динамичен модел на евангелизација Христос им го пренесе и на своите 
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ученици, праќајќи ги на пат во извршувањето на евангелската мисија: 
„одете и направете ги сите народи мои ученици“ (Матеј 28,19). Според 
црковната традиција, апостолите го пренеле Евангелието дури до 
краиштата на земјата. Само светиот апостол Павле пропатувал околу 
петнаесет илјади километри во објавувањето на благовестието за спасе-
нието во Христос Исус.

Истовремено пак, човекот отсекогаш сакал видливо да го овеко-
вечи своето согледување или искуство на светото, та местата каде што 
се случиле големите богообјавувања ќе останат препознаени и почиту-
вани како свети. „Дом Божји“, односно Ветил е наречено местото каде 
што Јаков ја виде божествената лествица и Самиот Господ на нејзините 
врвови (1Мојс 28,11-21), или „Божјо лице“ односно Пенуел (Фануил) 
местото каде што тој се сретна и се бореше со Бога, каде што првпат 
беше наречен Израил, името коешто понатаму ќе го носи тој и сите 
негови потомци до ден-денес (1Мојс 32,25-31). Склопувањето на Сојузот 
и предавањето на Законот и Декалогот се случи на планината Синај, но 
сепак, најсвето место во историјата на старозаветниот Израил ќе стане 
и остане Господовиот храм во Ерусалим, за коешто обилни сведоштва 
наоѓаме дури и во новозаветните записи. Впрочем, во библиската тради-
ција местото на духовно искуство станува свето место, во смисла на све-
доштво на спасителен настан и верен чувар на Божјата милост. Местото 
е свето, затоа што таму се покажало Божјото присуство во сета своја 
сила и затоа што го запазило делотворно сеќавањето на Божјата љубов и 
милосрдност кон човекот (Маца, 2009: 30).

И покрај универзалноста на христијанската порака втемелена врз 
дух и вистина (Јован 4,24), од воскресенската порака изговорена од 
ангелот може да се заклучи дека уште раните христијани посветено 
го чувале споменот за местото на Христовиот гроб, тивок сведок и за 
Неговото воскресение. „Тој не е тука, затоа што воскресна, како што 
беше рекол; дојдете и видете го местото каде што Тој лежеше (Матеј 
28,6) – им вели ангелот на жените кои беа дојдени да го видат гробот. 
Ова сеќавање, повторно заживеано во ерата на царот Константин, ќе 
стане повод за поклоништво во Светата земја, коешто трае сè до денешни 
дни. По Миланскиот едикт во 313 година, а потоа и по пронаоѓањето 
на чесниот крст од страна на царицата Елена во 326 година и по гра-
дењето на свештениот комплекс на Голгота во 335 година, а потоа и со 
другите црковни градби, Ерусалим и Светата земја ќе станат постојана 



Ѓоко Ѓорѓевски

75

дестинација на поклоничките патувања (Chelini - Branthomme, 1983: 
23-53; Mejzner, 2014: 226)1. 

Меѓу најважните запазени сведоштва за таквите свештенопатувачки 
подвизи е и списот Peregrinatio Aetheriae, познат и како Itinerarium Egeriae, 
латински текст од почетокот на V век2, каде Егерија (или Етерија)3 го 
опишува своето поклонение во Светата земја (Wilkinson, 2002). Според 
некои се работи за монахиња, но најверојатно станува збор за имотна 
жена од Шпанија или Галија4, која ги запишала своите впечатоци од 
неколкугодишното поклоништво на Светата земја5. Поклоништвото на 
Егерија се случило, врз основа на референциите во текстот за други 
настани, помеѓу 363 и 540 година, но најчесто прифатен период е оној 
меѓу 381 и 384 година. Егерија мора да била жена со одредена култура, 
затоа што покажува интерес за места и обичаи, како и за нивните разлики 

1 Терминот поклоник настанал од грчкиот израз проскинеза, што значи „да се 
поклони“, „да се простре ничкум“. Во словенските јазици за поклоништвото се упо-
требувал и изразот ходочастие, којшто, пак, одговара на латинскиот израз peregrinus, 
а подразбира побожно патување на поединец или група кон свети места (Šentija˗A
janović˗Malinar˗Šercar, 1977: 445) Во руската литература поклоникот се нарекувал 
паломник, што значи „оној (патник) кој носи палма“ на патот кон Ерусалим, при чие 
влегување неколку дена пред Неговото распнување Христос беше дочекан од наро-
дот во истиот Ерусалим со песни и гранчиња (Лакалиска, 2010/11: 27). Изразот (х)
аџилак, пак, е преземен од исламскиот речник и пракса (Šentija˗Ajanović˗Malinar˗Še
rcar, 1977: 326 и 445).

2 Централниот дел од оригиналниот текст, околу една третина, без почеток и крај, бил 
пронајден во 1884 година од изучувачот Џан Франческо Гамурини во ракопис од 
11 век, напишан во опатијата на Монтекасино и пронајден во Арецо, кој беше обја-
вен за прв пат во 1887 година од самиот Гамурини. Во VII век, монахот Валериј пак, 
напишал писмо што содржи пофалба за писателот, давајќи ни повеќе информации 
за Етерија и за нејзината рута. Другите подоцнежни текстови спомнуваат делови од 
текстот што е изгубен во ракописот Арецо, но што се цитирани од Валериј. 

3 Името на авторот е неизвесно, во зависност од верзиите на текстот (Етерија или 
Егерија), но Валериј известува дека станува збор за монахиња, која го напишала 
патничкиот дневник на своето поклоништво во долго писмо упатено до нејзините 
сестри (на кои во текстот им се обраќа токму со „сестри“). 

4 Слободата на долго отсуство од околу четири години и значителната цена на пату-
вањето се чини дека противречни на оваа идентификација, додека називот на „сес-
три“ и „браќа“ честопати се користеше во времето на пишувањето на дневникот 
и надвор од монашките заедници: апелативот веројатно го доведе во заблуда и 
самиот Валериј. Затоа Егерија (Етерија) поверојатно била богата жена од средна 
класа, најверојатно со потекло од атлантскиот брег (Wilkinson, 2002: 24).

5 Зачуваниот дел од текстот го опишува крајот на престојот во Ерусалим, каде што 
престојувала три години. Текстот е веројатно напишан по завршувањето на пату-
вањето, засновано врз претходно земени белешки и некои описи се чини дека биле 
напишани по нејзиното враќање во Цариград.
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од оние од каде што потекнува, а објаснувањата од нејзините водачи при 
патувањето ги прима и со одреден критички дух. Како и да е, списот е 
целосно христијански и опишува само христијански градби, ситуации 
и ликови, без никакви спомнувања на нехристијанските и пагански све-
тилишта. Таа посебно внимание посветува на Литургијата и на описот 
на богослужбениот живот во текот на Светата седмица во тоа време во 
Ерусалим, коешто е од голем интерес и полза за хеортологијата и литур-
гиската наука.

Друга позната жена-поклоник од тие времиња е блажената Павла, 
која потекнува од римско аристократско семејство. Откако останува вдо-
вица на триесет години, инспирирана од раскажувањата на блажениот 
Ероним за Светата земја, таа заминува на поклонение. Сиот свој имот го 
дава за изградба на дом за поклоници и два манастира во Витлеем, каде 
останува до крајот на својот живот (Girotti, 2014). 

Како сведоштва од честите поклонички патувања од Европа кон 
Светата земја запазен е цел корпус запишани дела, на број скоро 500, кој 
скоро да прераснува во засебен автономен литературен вид како „покло-
нички патописи“ (Horward, 1080: 17; Porcasi, 2010: 187-210).

Некои сведоштва говорат за постарата пракса на јавната исповед 
и прошка, коишто можеле да се направат само еднаш во животот за 
време на Литургијата, кога покајникот јавно го исповедал својот грев 
и ја изразувал желбата да тргне на поклонение. Во VI век на Запад јав-
ната исповед станува приватна, според праксата на ирските монаси, а 
поклоништвото, освен што било доброволен израз со индивидуална 
цел, почнувало да биде препишувано од исповедниците како епитимија 
за тешките гревови (Caucci von Saucken, 1999). Од VII век и потоа се 
забележува зголемувањето на поклоненијата, а Црквата ги охрабрувала 
ваквите заложби со издавање индулгенции за прошка на гревовите, како 
и со давање определени задолженија, како посета на светилиште, милос-
тиња, пост и сето тоа соодветно на тежината на сторениот престап. 
Поклоништвата се случувале во опасности и неволји што се должеле 
на непредвиливоста на патешествието, а сето тоа ѝ се припишувало на 
Божјата промисла, која одлучувала за судбината на покајникот (Stopani, 
1991). Сведоштвата велат дека поклониците минувале и по триесет кило-
метри дневно, задржувајќи се во места за оддишка и одмор. Така мана-
стирите и гостилниците станувале сѐ побројни на поклоничките патеки. 
Поклониците притоа често биле опоменувани да се пазат од измамници 
и продавачи на лажни реликвии и сувенири (Cardini, 2004). Кон крајот на 
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првиот милениум, индивидуалното поклоништво станало колективно, 
токму за да се гарантира поголема сигурност на поклониците. На тој 
начин, поклоничките патувања станале и средства за социолошко-кул-
турна размена и трансформација: поклоникот станувал медијатор на 
културата, пренесувајќи ја својата и асимилирајќи ја онаа на другиот 
(Mejzner, 2014: 227). 

Историските сведоштва говорат и за традицијата на поклонички 
патувања во Светата земја и од овие краишта. Впрочем, се смета дека 
овдешното население меѓу словенската етничка припадност бележи 
најдолга традиција (Лакалиска, 2010/11: 27-28). Првите поклоници 
веројатно се монаси од овие простори, чие патување на поклонение на 
Светиот гроб во Ерусалим и во Рим кон крајот на X век го засведочил 
Презвитер Козма во неговото дело Беседа против богомилите6. Врз 
основа на поголем број средновековни ракописи со глаголско и кирилично 
писмо од македонска редакција, коишто се пронајдени во библиотеката 
на Синајскиот манастир, се претпоставува дека е можно тие таму 
пристигнале  во периодот од XI до XIII век преку монаси по потекло од 
средновековна Македонија кои се занимавале со препишувачка дејност. 
На тој начин и Добромировото евангелие, пишувано во некој југозападен 
скрипториум на Охридскиот црковен центар кон почетокот на XII век, 
би бил пренесен во Синајскиот манастир од овдешен поклоник некаде 
во средината од XVI век (Велев, 2007: 177), а веројатно и Асемановото 
евангелие (крај на X или почеток на XI век), пронајдено во XVIII век во 
Ерусалим преку кардиналот Асемани пристигнало на истиот начин 
(Лакалиска, 2010/11: 28)7. Од друга страна пак, од Светата земја 
тука биле носени двојни крстови - реликвијари т.н. енколпиони, во чија 
шуплива внатрешност најчесто се носела реликвија или честичка од 
живототворниот крст Христов, а такви примероци, со потекло од XI- 
XII век, се пронајдени во  околината на Струмица, Скопското Кале и на 
други места (Марјановић - Вујовић, 1986: 294; Petković, 1997; Лакалиска, 
2010/11: 29).

6 Белешката е критика на тогашните случувања, меѓу кои и на напуштање на 
семејството, одење во манастир, па потоа заминување на поклонение, но тоа воо-
пшто не ја намалува значајноста на сведоштвото: ,,Странствуваат и не се потстригу-
ваат според законот... и откако ќе се наскитаат завршуваат во своите домови, каејќи 
се за својот безумен труд“ (Димески, 1989: 65; Гюрова-Данова, 1985: 7).

7 Постојат и поинакви размислувања според кои овие ракописи пристигнале таму со 
монасите кои бегаат пред налетот на Турците на Балканот (Гюрова-Данова, 1985: 7).
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Најстариот познат поклонички патопис од македонско говорно 
подрачје е оној на солунскиот ѓакон Арсениј, составен во XIV век. Низ 
вековите следат бројни натамошни сведоштва за посета на Светата 
земја и Светиот гроб од страна на стотици свештени, но и на мирски 
лица. Од XV век е зачуван патописот Патување до Палестина, соста-
вен во Ерусалим од средновековниот писател Константин Костенечки12

.
  

Од XVII век потекнува патописот од митрополитот Михаил Кратовски15
.
 

Во 1745 година на поклонение во Ерусалим, заедно со српскиот свеште-
ник и книжевник Силвестер Попович, оди и дојранчанецот Христофор 
Жефаровиќ, а потоа во Виена го издава делото „Описание на светиот 
Божји град Ерусалим“. Во XIX век, со формирањето на македонската 
граѓанска класа, се бележи интензивирање на поклоничките патувања 
(Лакалиска, 2010/11: 30-31). 

На поклонение биле многу значајни личности од македонската 
црковна и културна историја. На детска возраст на поклоништво 
заминал подоцнежниот владика и преродбеник Партениј Зографски 
(Павле Тризловски)23, потоа Јоаким Крчовски, Теодосиј архимандрит 
Синаитски. Од аџиски семејства потекнувале Димо Хаџи-Димов31 , како 
и преродбеникот и учител Јордан Хаџи Константинов – Џинот и др. Меѓу 
попознатите трговци аџии од Македонија се и хаџи Трајко Дојчинович, 
скопски трговец и првенец, местодарител и ктитор на соборната црквата 
Св. Богородица27. 

Но која е смислата на сите овие поклонички подвизи? Врз основа на 
научното проучување на поклоништвото, се заклучува дека преку него 
верникот буквално и симболично патува во светиот центар, со што се 
потврдува неговиот идентитет како припадник на одредена религиозна 
традиција, а воедно оформува нова визија за себе во контекстот во кој се 
наоѓа. Значи, најважниот елемент на поклоништвото би било препозна-
вањето и новото доживување на личниот и на колективниот идентитет 
на поклоникот. А идентитетот се потврдува со признавање на припад-
ност на одредена заедница и на нејзината историја. Преобразувањето се 
одвива по евоцираното искуство на „светата реалност и новото чувство 
на заедница, кое најчесто ја надминува преградата од пред почетокот на 
поклонението“ (Крим, 1992: 253). Потоа, посетата на светото место е со 
намера да се актуелизира и повтори настанот кој е причина за неговата 
светост, да се доживее минатото во сегашниот момент, искуство коешто е 
воедно и лично, и заедничко. Со враќањето од Светата земја поклониците 
се здобивале со титула аџија, која го определувала и означувала нивниот 
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благороднички статус. Од оној којшто се вратил од поклоништво се оче-
кувало поголема чесност, дарежливост и побожност, живот соодветен 
на здобиената титула26

. Поклоништвото пак, само по себе нема значење 
ако не е сообразено со животот, а за тоа говори уште свети Григориј 
Ниски во IV век кога ги предупредува монасите: „Онаму каде Господ 
ги поканува благословените да го наследат небесното царство, тој не го 
вброил поклоништвото во Ерусалим меѓу добрите дела; таму каде што 
ги објавува блаженствата, тој не го вклучи овој заморен напор” (Gregorio 
di Nissa, 1981: 72). Посетата на светите места сама по себе не гарантира 
ниту спасение, ниту светост на животот, но сепак, се очекува оној што се 
одлучил на ваквиот подвиг да се потруди да го задржи и оправда покло-
ничко искуство од средбата со светоста.

Сето ова значи дека поклоништвото не е нова појава, но дека духов-
ната мотивација многу одамна е едно од основните потреби на човекот 
да тргне на пат (Jackowski-Smith, 1992). Како такво, поклоништвото е 
важен елемент од духовното наследство и претставува јадро врз основа 
на коешто потоа се надополнуваат сите останати видови посети на све-
тите места (Гиревски, 2008: 98-101). Денес многу често тоа се нарекува 
„верски туризам“, дефинирајќи го како повеќезначно затоа што во него 
истовремено се присутни и економски, организациони, културолошки, 
религиски и антрополошки елементи. Иако понекогаш се забележу-
ваат преклопувања на двата феномена. За оној кој со вера тргнал да се 
поклони на светото место, се работи за поклоништво, додека за оној кој 
тргнал на прошетка, а го посетува светото место од љубопитност или 
заради неговата историска и културна вредност, тоа го сместува во рам-
ките на верскиот туризам (Mejzner, 2014: 228-229). Затоа што, формално 
набљудувано однадвор, невозможно е да се воочи разликата меѓу нив. 
За верникот поклоништвото не значи само да се посети и види, туку и 
да се доживее. Преку него се прави обид да се тргне во потрага по иску-
ство што ја осветлува душата, ги охрабрува напорите за постигнување 
мудрост и знаење, одејќи кон Оној кој е свет, како крајна цел. Во тоа дви-
жење, поклоникот се обидува да го открие својот оригинален идентитет, 
да го пронајде значењето на постоењето и на самиот себе. На тој пат 
човекот се дефинира себеси како постојан трагач на својата оригинална 
татковина (Маца, 2009: 30). 

Искуството на патувањето и посетата нуди простор за поставување 
основни прашања за човекот, за неговиот културен и религиозен иден-
титет, и конечно за Бога и за неговите начини на делување во светот. 
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Соодветната придружба во кое едноставното патување е збогатено со 
духовни, богословски и свети елементи, може и обичниот посетител 
да го одведе до одлуката да стане вистински поклоник, односно човек 
што го признава својот живот како патување кон Бога или кон светоста. 
Конечно, патувањето до свето место е јасен знак на отвореност кон бла-
годатта Божја, која во својата бесконечна милост може да интервенира 
на неочекуван и мистериозен начин (Mejzner, 2014: 229-230). Исто како 
што се случило, на пример, со Андре Фросард (André Frossard), син на 
основачот на Француската комунистичка партија, кој, во потрага по 
пријател, попладнето во 1935 година беше влегол во една париска капела 
како атеист и индиферентен кон верата, а од неа излегол како верник. 
Тоа само потврдува дека секое тргнување на поклоништво содржи под-
готвеност да се смени нешто во сопствениот живот, како и отвореност 
кон искуството на светоста преку места кои веќе ја искусиле Божјата 
светост.
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Gjoko Gjorgjevski

Historical and Cultural Aspects of the Pilgrimage in the  
Context of Affirmation of the Cultural Heritage

Summary

The historical-cultural aspect of pilgrimage in the context of affirmation of cultural 
heritage has been noted as an important segment of the spiritual life in Christian his-
tory since the first centuries, as one of the oldest forms of religious expression. His-
tory documents the significance and development of this phenomenon, which is very 
significant, because it interconnects religious, cultural and anthropological elements. 
Worship as pursuit of holiness, but also confirmation of the full commitment to it, is 
an important part of the Macedonian spiritual tradition, both in the past and today. 

Key words: worship, spirituality, cultural heritage
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Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Институт за македонска литература, Скопје

ПАТИШТАТА И КРАЈПАТНИТЕ АНОВИ ВО 
СКОПСКО ВО XIX ВЕК

Во трудот се осврнуваме на значењето на патиштата и на крајпатните 
анови во Скопско во XIX век како предуслов за појава и развој на 
културниот туризам, односно туризмот воопшто. Главните извори 
коишто содржат значајни податоци за ановите и меаните во скопската 
област се наоѓаат во патописите. Во нив, патописците ги изнесувале 
своите впечатоци и забелешки во врска со патувањата и патиштата 
што воделе до Скопје, како и за состојбата со крајпатните анови и 
услугата во нив. Како еден од поголемите трговски и занаетчиски цен-
три во Македонија и во јужниот дел на Балканот, кон Скопје и од него 
постоеле повеќе патишта што го поврзувале градот со останатите 
делови од тогашната Османлиска Империја. Описите на патиштата и 
патните правци се исполнети со приказни, легенди и преданија за дру-
мски разбојници, за остатоци од стари градби и со раскошни слики 
кои кај патниците предизвикувале најразлични чувства. 
Клучни зборови: патишта, крајпатни анови, патописи, Скопско, 
XIX век

Познато е дека добрите патни правци и сместувачките објекти со 
солидни капацитети и услови за престој се основата за унапредување на 
туризмот. Следствено, тие се основа и за развој на културниот туризам. 
Културниот туризам во себе вклучува повеќе дефиниции што главно се 
однесуваат на едукативното и забавното искуство, вклучувајќи локали-
тети, традиции, уметнички дела и кои се однесуваат на одредена лока-
ција. За да се пристигне до локацијата,  како што кажавме, неопходни 
се: добри патни правци и сместувачки објекти. Во оваа прилика ќе се 
обидеме накратко да ги изнесеме, потенцирајќи дека станува збор за 
периодот од XIX век. 
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Главните извори за нив ги наоѓаме во патописите и описите на маке-
донските и странските патописци. Тие, податоците за преноќиштата и 
престојувалиштата најчесто ги давале поради дипломатски, воени, еко-
номски или политички мисии, крстарејќи низ Македонија. Исто така, 
информации за патиштата повремено се среќаваат и во службените доку-
менти на османлиската власт која управувала со македонските простори 
во овој период. Така, дознаваме дека за унапредување на патната мрежа, 
власта честопати го ангажирала локалното население при пробивањето 
нови патни правци, при поправката на старите патишта и мостови и при 
нивно одржување. Состојбата во Скопје и Скопско ни покажува дека од 
Скопје и до Скопје воделе неколку поголеми патишта, наречени џадиња 
и друмништа, и повеќе помали. Само на некои мали делови тие било 
поплочени со макадам (Брејлсфорд, 2002: 170). Некои од патиштата биле 
запрежни, односно по нив можело да се патува со коњски коли, а други 
биле кираџиски, односно по нив можело да се патува само со коњи. Исто 
така, постоеле т.н. мухаџирски коли, во кои се впрегнувале волови или 
биволи, кои пренесувале трговски стоки и кои зафаќале најголема повр-
шина од патиштата. Значењето на скопската област и патиштата што 
поминувале низ неа ја согледуваме во трасата север-југ. Таа се однесува 
на Вардарско-моравската Долина што ги спојува средишните делови на 
Европа со југот и неговите отклонувања кон Азија. Оттука, патиштата 
што воделе до Скопје и Скопско биле важни како за Балканот, така и 
за средноевропските земји, особено за Австроунгарија и Германија и 
за нивните трговски врски со овој дел на Европа и на Османлиската 
Империја (Белград ‒ Солун). Важен бил и патот запад-исток што поми-
нувал низ Скопје, а ги поврзувал внатрешните делови на Османлиската 
држава (Драч ‒ Софија).

Описите на патиштата и патните правци се исполнети со при-
казни, легенди и преданија за друмски разбојници, за остатоци од стари 
градби, за разнишани дрвени мостови, и со раскошни слики кои кај пат-
ниците предизвикувале „неопределени чувства на страв и веселост, и 
што тешко можат да се опишат“, како што запишал Ѓорче Петров во 
своето дело „Материјали по изучувањето на Македонија“ (Петров, 1896: 
334). Подолу ќе наведеме некои од позначајните патишта со релации од 
Скопје: 

 – Скопје ‒ Тетово или „тетовски пат“ чие растојание се поминувало 
за пет часа,

 – Скопје ‒ Гнилане или „гнилански пат“ чие растојание се 
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поминувало за осум часа,
 – Скопје ‒ Штип или „штипски пат“ чие растојание се поминувало 
за тринаесет часа,

 – Скопје ‒ Качаник или „качанички пат“, познат и како „босански 
пат“ чие растојание се поминувало за пет часа,

 – Скопје ‒ Велес или „велешки пат“ чие растојание се поминувало за 
осум часа,

 – Скопје ‒ Куманово или „кумановски пат“ чие растојание се 
поминувало за шест часа,

 – Скопје ‒ Прилеп или „прилепски пат“ чие растојание се 
поминувало за дванаесет часа,

 – Скопје ‒ Гостивар или „гостиварски пат“,
 – Скопје ‒ Порече и Кичево или „поречки пат“,
 – Скопје ‒ Каршијака или „торбешки пат“,
итн. со нивните отклонувања за Џумаја, Кичево, Битола, Кратово, 

Злетово, и покрај реките Вардар, Пчиња, Треска, Патишка Река, Лепенец 
и др. 

Освен овие патишта, постоеле и помали локални, односно „воно-
бласни“ патишта, како на пример: патот од Скопје до Таор познат и 
како „царев пат“, патот преку Кучевиште, патот преку Љубанци, патот 
до Елез-ан (отклонување од патот за Качаник), патот преку Мирковци, 
Нерешкиот пат, Драчевскиот пат, Патишкиот пат за Кисела Вода и 
Сопиште итн. (Васиљевић, 1930: 19-30).

Интересни се записите што се однесуваат на некои патишта. Така, 
патот покрај Треска бил тесен, а при зголемен водостој на реката се поп-
лавувал и бил непрооден; патот за Велес што минувал низ Скопска Блатија 
кај Петровец и Катланово на патниците им предизвикувал непријатности 
и тоа во лето поради правот, а во зима поради калта; патот за Гнилане 
бил планински и „кршен“, па не бил погоден за коли; патот за Порече 
или „поречкиот пат“ долго време бил тешко прооден, но кога за војнички 
потреби во последната деценија на XIX век по наредба на косовскиот 
валија Етем паша бил поправен и посипан со песок, истиот станал поси-
гурен за патување. Поради тоа што патот за Качананик продолжувал за 
Босна, конкретно за Сараево, муслиманските аџии го нарекле „босански 
пат“. Исто така, дознаваме дека во Катланово имало новонаправен камен 
мост, патот за Куманово бил „ново џаде“, потоа дека имало преслапи 
или прооди како што биле Коњарскиот проод на Пчиња, Драган-баир 
кај Аџалари, денешно Миладиновци и др. Покрај поголемите патишта, 
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до Скопје воделе и помали патчиња кои поминувале или од коишто се 
гледале стари градби, натписи, цркви, стари гробишта, извори и чешми 
и сл. (Еванс, 2014: 28-37). Патот за Штип којшто поминувал низ Свети 
Николе најчесто го користеле трговците што патувале од Сер до Скопје 
со големи каравани сочинети од коњи, мазги и камили.

Ќе наведеме еден илустративен податок дека патувањето било нево-
обичаено долго и тешко за денешни услови, што се однесува на пату-
вањето од Скопје до Дебар. Имено, до Дебар преку месноста Света се 
патувало цели 22 часа и тоа: 10 часа до Гостивар, 3 часа до Маврово и 
9 часа до Дебар (Петров, 1896: 365). Притоа, треба да се истакне дека 
покрај лошата состојба на патиштата, минувањето по нив било отежнато 
и од природните услови, кал, прав, комарци и муви, но биле небезбедни и 
поради арамиски групи кои честопати не само што ги ограбувале патни-
ците туку посегнувале и по нивните животи. Токму затоа, се патувало во 
поголеми групи, понекогаш предводени и од вооружени придружници. 
Поради заштита, на некои од планинските села во близина на премините 
им се давал статус на дервенџиско село, а селаните дервенџии. Тие тре-
бало да ги чуваат и заштитуваат патните правци (Матковски, 1978: 88).

За потребите на патниците и на другите намерници во Скопје посто-
еле повеќе сместувачки објекти, но и во околината на градот имало 
повеќе анови, меани, крчми и карван-сараи, во кои патниците можеле 
да се одморат и да преспијат пред да го продолжат патот. Во XIX век, 
ановите и меаните (или крчмите) во Македонија не биле софистицирани 
угостителски објекти. Тие многу се разликувале и од хотелите во Солун, 
Скопје и Битола, а уште повеќе од западноевропските хотели. Во овие 
наши засолништа, најчесто на рака имало само алкохолни пијалаци. 
Јадењето се готвело дури откако ќе пристигнел гостинот, а тоа можело 
да потрае доста долго, па дури и цел час. Најчесто, ановите нуделе само 
покрив над главата. Подот им бил земјен, се осветлувало со свеќа, се 
лежело на рогозина. Некои немале ниту прозорци, т.е. прозорците биле 
постојано отворени, бидејќи не биле застаклени. Меѓутоа, на изморените 
патници што патувале по многу лошите патишта, ваквите одморалишта 
им биле добредојдени. Кон крајот на XIX век, на местото на ановите 
се појавиле хотелите. Два многу познати хотели, каде што отседнувале 
дипломати и трговици биле: „Турати (Слобода) и „Европа“, каде што се 
пиело пиво и мастика, а се играло билијард (Коцевски, 200: 31).

Во оваа прилика, ќе се задржиме на крајпатните анови во Скопско. 
Во околината на Скопје се наоѓале повеќе вакви крајпатни станици: 
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Каплан-ан (или Катлановски-ан), Оризарските анови кои претставувале 
цел комплекс од зданија, анот Семениште кај селото Сарај, Големиот или 
Сопишки ан кај селото Сопиште што се наоѓал на патот меѓу Сопиште и 
Ракотинци, анот во Ибраимово (денешен Петровец), ановите кај Групчин, 
Елез-хан на север од Скопје на патот за Качаник, анот Семениште кај 
Сарај, анот Бучук на половина пат од Скопје до Куманово итн. Крчмите 
или меаните (кафеаните) најчесто биле опишувани како ниски градби со 
земјен под, крајпат, во кои се служело вино и ракија со мезе и со тради-
ционално јадење. Инаку, до средината на XIX век во крчмите претежно 
се служело вино, а потоа главен пијалак станала ракијата. Крчмите биле 
место и за покажување на умешноста на гусларите. Во многу од нив, на 
ѕидовите виселе гусли, а многумина крчмаџии плаќале гуслари за да ги 
забавуваат гостите. Доколку се случело истовремено во меаната да се 
сретнат две тајфи гуслари, понекогаш спонатно се одржувале и гуслар-
ски двобои. 

Поради тоа што многупати во нив отседнувале патувачки кара-
вани, ановите се нарекувале и караван-сараи. Покрај нив, во групата 
објекти што имале и вршеле услужна дејност биле и меаните, а дури 
потоа безистените, амамите, конаците итн. Панаѓурите, што во одреден 
период на годината се одржувале на повеќе места во Македонија, исто 
така прибирале голем број патници кои имале потреба од сместување. 
Вакви сместувачки објекти се среќавале во градовите, во селата, како 
и покрај патиштата, на пусти места. Тоа се значајни објекти од профа-
ната источна (ориентална) архитектура. Под името караван-сараи или 
караван-станици се среќавале во областите и земјите што се наоѓале 
под силно османлиско влијание. Ги имало во Азија, во северниот дел 
на Африка, како и на Балканот. Во ановите патниците одморале, прес-
пивале, појадувале, а трговските материјали и стока биле складирани, 
товарните животни исто така биле сместувани во посебни придружни 
објекти на ановите. Надалеку биле познати скопските анови: Капан-ан, 
Сули-ан и Куршумли-ан. Приземјето служело како магацин и за чување 
на стоката, а катовите како соби за одмор на патниците и трговците. 
Овие ановови имале по два или повеќе влезови. Подоцна, значењето им 
опаднало, па Куршумли-ан бил преадаптиран во затвор. Сите овие анови 
биле градени по одреден терк, со делкан камен, редови тули и слоевит 
малтер. 

Ановите на градската периферија, надвор од Скопје добивале 
значење поради тоа што во нив се држела трговските стоки, па тука и 
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се царинеле и се продавале. Постоењето на баждарници многу им ги 
олеснувало работите на трговците и занаетчиите, бидејќи стоката оста-
нувала надвор од градот, а во Скопје можеле да внесуваат само мали коли-
чества роба, онолку колку што било потребно. Се тргувало со брашно, 
жито, делкан камен, кожа, бакар, трски, масло, маслинки, памук, волна 
итн. При излегување од Скопје патниците тргнувале приквечер. Штом 
се затемнувало, се прибирале во некои од ановите, а во раните мугри 
повторно тргнувале по својот пат.

Патописците забележале неколку големи анови и мноштво помали. 
Големите анови, покрај нивната основна дејност како одморалишта, 
биле вистински центри на трговија каде што се склучувале договори, 
се вршела купопродажба, биле места каде што можело да се дознаат 
информации. Според Јован Хаџи Васиљевиќ, најмногу анови имало во 
Скопска Блатија, односно кон излезите за Штип и Велес. Според истиот 
автор, освен Катлановскиот и можеби, Оризарскиот ан, сите останати 
биле „второстепени“ (Васиљевић, 1930: 27-28). Од средината на XIX 
век Оризарските анови го губат значењето, особено по пуштањето на 
пругата Скопје ‒ Митровица во 1873 година. Постепено, едниот ан бил 
поделен на два ана, и пренаменет во повеќе попатни меани, потковач-
ници и бакалници, за конечно во 1900 година целосно да се запуштат. 
Сопишпките анови, што исто така своевремено биле надалеку познати, 
во 1906 година при еден судир на османлискиот аскер со четите на 
Македонската револуционерна организација биле запалени и уништени.

Во една од општите забелешки за состојбата со хотелите или стано-
вите во Османлиската империја (а во нејзини рамки и во Македонија), 
Ј. Б. Ричард, во патописот од 1828-1833 година, запишал: „Со исклучок 
на неколку големи градови каде што можат да се најдат добро одржу-
вани хотели, патникот низ сиот пат не може да сретне нешто што дури 
би прилегало на прифатилиште за странци; ановите и караван-сараите 
се сместени на разни растојанија по главните патишта за да го засолнат 
некако патникот дури и бесплатно; собите општо земено се чисти, но 
човек тука не може да добие ништо за јадење ако не си носи храна... 
Одвреме-навреме сепак се наоѓаат кафеанчиња каде што се продаваат 
јајца, леб, млеко, шербет и др. (Матковски, 1992а: 63)“.

Германецот Јохан Хан посветил цело поглавје за „Каплан-ан“. Анот 
се наоѓал на јужниот крај на Скопското Поле во долината на реката 
Пчиња. Бидејќи бил понастрана од градот, во овој ан често навраќале 
разбојници. Поради присуството на разбојници, целата дружина на Хан 
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се однесувала внимателно при престојот во Каплан-ан. Како еден од пого-
лемите анови, истиот го споменуваат и Англичанките Муир Макензи и 
Аделина Ирби кои заедно патувале низ Македонија само 5 години по 
Хан, во 1863 година. Тие меѓу другото, посветиле внимание и на ановите 
и на гостилниците. Во еден наврат запишале: „што се однесува до гос-
тилниците или ановите или како што овде уште се викаат меани, ние ги 
наоѓавме сосема различни, во разни страни на Турција, освен во некои 
главни детали што насекаде беа исти. Никаде никаков друг мебел освен 
простирките (ќилими) – што веднаш треба да се кренат и да се изнесат 
надвор; подот треба да се исчисти, и ако воопшто е можно, неколку часа 
пред доаѓањето да се измие. Овде-онде ќе се најдат прозорци со стакло 
или залепени со хартија, инаку насекаде се само дрвени капаци. Речиси 
секаде има печка како некаква кошница, или што е подобро, отворено 
огниште (оџак)“ (Матковски, 1992б: 567). Двете Англичанки ја опишале 
состојбата со сместувањето, укажувајќи на ниската култура на домаќи-
ните и на нивната неписменост, на лошото однесување на разбојничките 
банди и на османлиските заптии, како и на лошата состојба на патиштата. 
Дури, во една прилика при патувањето им бил загубен багажот. Од ски-
цата на Катлановскиот ан, направена од Хаџи Васиљевиќ, може да се 
забележи дека тој имал главна и споредна капија, голем двор, ковачница 
и налбатница, дуќан, соба за анџијата и скривница, магацин, голема и 
мала коњушница, ајат и јасли. Како што може да се види, станува збор за 
цел комплекс градби што имале услужна дејност. Тешките капии наве-
чер биле заклучувани со дебели катанци опкружени со синџир. Големата 
коњушница можела да собере до 300 товарни коњи.

Ановите и меаните во XIX век во Македонија не нуделе можности 
за развој на некаков туризам во Македонија. Една од пречките за него-
виот развој била немањето мрежа на патишта, со што била намалена 
комуникацијата меѓу жителите од околните градови и села, но и кому-
никацијата со странските трговци, потенцијани гости во македонските 
анови. Кон оваа слика за лошите патишта ќе ја додадеме и онаа за голе-
миот број разбојнички банди што ги напаѓале патниците и караваните. 
Згора на сè, и оние сместувачки капацитети кои постоеле, во најголема 
мера биле руинирани, незаштитени од надворешни влијанија, со лоша 
услуга и некултурно однесување.

Сепак, ановите и меаните придонесувале во збогатувањето на 
социјалниот живот на македонскиот човек. Тука се вршеле трговски 
зделки што влијаеле врз економската моќ на народот. А токму во овој 
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период започнува создавањето на македонската интелигенција, прет-
ставувана од македонските чорбаџии. Подоцна, тие ќе ја одиграат клуч-
ната улога во развојот на настаните што ќе следуваат: образувањето и 
воспитувањето на младината, појавата на сè поголем број просветни 
дејци итн.
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Slavcho Koviloski

Roads and Roadside Inns in Skopje in the 19 Century
Summary

In our paper we refer to the importance of roads and roadside inns in Skopje in the 
19th century as a prerequisite for the emergence and development of cultural tour-
ism, i.e. tourism in general. The main sources that contain significant data on inns 
and taverns in the Skopje area are found in travel literature. In them, the travel writ-
ers expressed their impressions and remarks regarding the travels and roads leading 
to Skopje, as well as the condition of the roadside inns and the service in them. As 
one of the largest trade and craft centers in Macedonia and the southern part of the 
Balkans, to and from Skopje there were several roads that connected the city with 
other parts of the Ottoman Empire of that time. The descriptions of the roads and 
routes are full of stories and legends and legends about road robbers, the remains of 
old buildings and descriptions with lavish paintings that aroused various feelings 
among travelers.

Key words: roads, roadside inns, travel literature, Skopje, 19th century
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Соња Стојменска-Елзесер
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Институт за македонска литература, Скопје

КНИЖЕВНОСТ И ТУРИЗАМ: ДОПИРНИ ТОЧКИ
(ВРЗ ПРИМЕРОТ НА СКОПЈЕ)

Во трудот се проследуваат проникнувањата на книжевноста и на 
туризмот, со посебен акцент врз категоријата „книжевен туризам“ и 
со анализа на потенцијалите за таков туризам во нашиот град, Скопје. 
По запознавањето со практиките на неколку други градови, се анали-
зираат можностите градот Скопје да оствари туристичка понуда врз 
база на книжевноста, поточно врз база на историските факти што се 
поврзани со писателите и врз база на фиктивните светови од македон-
ската литература. Со посебно внимание се дава осврт на простори-
ите на Друштвото на писателите на Македонија, како култно место во 
градот и во државата и врз потенцијалите за организирање музејски 
простор и/или фестивалски настан, кои би го подигнале „книжевниот 
туризам“ на некое позавидно ниво.
Клучни зборови: книжевен туризам, книжевна дестинација, Скопје

Посочувањето на допирните точки помеѓу литературата и туризмот 
во нашата средина се доживува како куриозитет, иако во други средини, 
повеќе во теоријата, а помалку, но евидентно и во практиката, веќе подолг 
период се развива, анализира и стимулира т.н. „книжевен туризам“ 
како составка на поширокиот поим „културен туризам“. Во теоријата, 
свеста за општата културна позадина на туризмот е јасно манифести-
рана преку ставовите на американскиот антрополог Дин Мек Кенел 
(Dean MacCannell) уште во неговата книга Турист од 1976 година, во 
која кон пазарниот елемент на туризмот е нераскинливо додаден и него-
виот културолошки елемент. Tеоретичарот на туризмот, британскиот 
социолог Џон Ури (John Urry) во книгата Туристичко зјапање од 1990 
година, дури става знак за равенство помеѓу поимите култура и тури-
зам, сметајќи дека туризмот самиот по себе претставува култура. Во тие 
рамки е веќе прецизно дефиниран поимот на „книжевно место“ (Дејвид 
Херберт), локалитет што може да биде од интерес на посетителите со 
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некој свој аспект на  поврзаност со литературата и тоа, или со реалиите 
од биографиите на знаменити писатели или од книжевните дела, или 
со имагинариумот на самите книжевни остварувања. Корелацијата меѓу 
литературата и туризмот се огледа и во популарноста на патописот како 
книжевен жанр, со кој се негува посебен однос кон „духот на местото“ на 
одредени природни или историски  специфични дестинации. Патописот 
е книжевната форма во која најдобро доаѓа до израз поврзаноста на кни-
жевното создавање со одредената дестинација, место, патека, рута, при-
родна средина и сл. Кога зборуваме за креирање „книжевни дестинации“ 
во потесна смисла на зборот, многу важна  улога играат и книжевните 
манифестации од различен вид, како што се меѓународни книжевни фес-
тивали, саеми, чествувања, конференции, книжевни средби, колонии и 
сл. Посебен поттик за развивање книжевен туризам во урбаните средини 
е и програмата на UNESCO - Град на литература, во рамките на Мрежата 
на креативни градови, која почнувајќи од 2004 година досега опфаќа 39 
градови во 28 земји на шест континенти, кои покажуваат висока инвен-
тивност во организирањето на градскиот книжевен живот со европска 
финансиска поддршка, во вид на разни книжевни збиднувања, резиден-
ции, фестивали итн. 

Дека во светот сериозно се работи на развојот на трендот на книже-
вен туризам може да посведочат многу примери. Од првичниот интерес 
за посета на Стратфорд, родното место на Шекспир, што датира уште 
од пред три столетија, преку развојот на британскиот Националeн парк 
„Езерска земја“, поврзан со литературата на Вилијам Вордсворт и на 
другите т.н. „езерски поети“ - романтичари, до извонредната осмислена 
туристичка книжевна понуда на главниот град на Ирска, Даблин, со 
неговиот Музеј на книжевноста, со патеките и куќите на славните ирски 
писатели Оскар Вајлд, Вилјем Батлер Јејтс, Џорџ Бернард Шо, Семјуел 
Бекет и др.,  со „Блумсдеј“, празникот на Џемс Џојс, и широкиот спектар 
паметници за писателите и за нивните дела во светот, се нижат турис-
тичко-едукативни атракции што се поврзани со феноменот литература. 
Исто така, посебно интересен пример е славната „Рута на Дон Кихот“, 
изготвена како комплексна туристичка атракција во Шпанија, по повод 
јубилејот ‒ четири века од појавата на знаменитиот роман на Сервантес 
(во различни варијанти, како седумдневно патување низ Шпанија со 
сопствено возило, со воз или дури и со пешачки патеки и со безброј 
посочени точки на интерес ‒ од ветерници, споменици, музеи, и сл.). 
Значајна туристичка ставка во понудата на Прага е „Прага на Кафка“, 
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писателот кој парадоксално, сакал да остане целосно анонимен ‒ со 
барањето во својата последна  порака до пријателот Макс Брод да му ги 
запали ракописите, но денес е еден од најпрофитабилните туристички 
брендови на својот град. Во Русија, чествувањето на писателите-кла-
сици оди до најситни детали, на пример како што се прошетките покрај 
Нева по стапките на ликовите на Достоевски, а потврдено е дека еден 
процент од туризмот во Нов Зеланд е резултат на пејзажите снимени во 
филмот „Господар на прстените“ по славното дело на Џ. Р. Р. Толкин. 
Комбинацијата книжевност/филм особено продуктивно се поврзува со 
туристичките понуди на градовите во светот, така што овој сегмент е 
еден од поразвиените во рамките на културниот туризам. Примери за тоа 
може да се нижат до недоглед, дури и да не ги спомнуваме оние најгло-
бализирачките, како што се сите варијации на „харипотерштина“ или 
обиколките на Лувр според „кодот“ на Ден Браун и сл.

А како котира во овој контекст Скопје? Јасно е дека веднаш, како 
одбранбен механизам, потскокнува во нас констатацијата – та, ние 
немаме писател од светски глас, ни нобеловец, ни на некој друг начин 
познат кај оние што доаѓаат во посета на нашиот град. Исто така, веднаш 
нѐ обзема и песимистичкиот општоприфатен став – па, тука, кај нас,  ниту 
се чита, ниту се цени литература, па кому би можел да му биде потребен 
каков било гест на книжевна атракција од каков било тип? Но, ваквиот 
став би бил дефетистички, да не речам кукавички. Нештата меѓусебно 
се поврзани и дејствуваат како врзани садови, ако квалитетната понуда 
се зголеми и автентичната побарувачка ќе се појави; ако се поттикне и 
научи публиката да цени и препознава, ќе стимулира нови идеи за атрак-
ции – сѐ се движи во круг, доколку воопшто се движи. Популарноста 
на културните содржини на нашиот град, во тие рамки и на туристич-
ките, во исто време  произлегуваат и се рефлектираат, и врз автентич-
ната книжевност и врз книжевниот живот кај нас.  (Уште руските фор-
малисти добро знаеја и потенцираа дека книжевност не се само кни-
гите како такви, туку и книжевниот живот во целост, во кој секако има 
и едно специфично место за книжевниот туризам). Во таа смисла, за 
општокултурната благосостојба важно е сите аспекти на културното 
живеење да функционираат колку што може подобро, па и оној комер-
цијален момент да може да доживее соодветен поттик. Брендирањето 
на „книжевно место“, „книжевна точка“, „книжевна атракција“ не мора 
да има глобално значење, туку пред сѐ, треба да има значење за локал-
ната заедница, за воспитно-образовниот систем, за домашната култура. 
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Доколку домашната култура ги потенцира своите книжевници за себе и 
пред себе, ќе има шанси да ги пласира и пред глобалната публика, па и 
пред туристичката, во тие рамки. 

А во моментов, каква е популарноста на книжевните содржини во 
нашиот град што имаат потенцијал да бидат побарани и посетени од 
домашни, или евентуално и од  странски туристи? Тоа може да се согледа 
преку неколку параметри: колку паметници за книжевност и книжев-
ници имаме (имиња на улици, спомен-плочи, споменици-скулптури, 
спомен-куќи, музеи и др.) покрај основните книжевни институции од 
типот на библиотеки, книжарници, книжевни кафеа и сл.; колку и какви 
книжевни саеми, манифестации, фестивали и други сродни настани одр-
жуваме во нашиот град, и колку сите тие се координирани и финансиски 
поддржани и маркетиншки покриени од една долгорочна стратегија и 
визија?  

Меѓу имињата на скопските улици има мошне мал број имиња 
на писатели, и тоа повеќето од нив се странски (претежно руски, како 
Максим Горки, Николај Островски, Есенинова, Лермонтова, Мајаковски, 
Иван Тургењев, Фјодор Достоевски и сл., но и Шекспирова, Христо 
Ботев, Аугуст Цесарец, Виктор Иго, Жил Верн, Шандор Петефи и др.), 
додека значително мал број улици носат имиња на наши книжевни 
дејци и тоа се пред сѐ, од преродбенскиот период (Партениј Зографски, 
Теодосие Синаитски) и оние од постарите генерации и од времето 
непосредно пред и за време на Втората светска војна: Кочо Рацин, Ацо 
Караманов, Мите Богоевски, Коле Неделковски, Војдан Чернодрински, 
Волче Наумчевски, Антон Панов, Ѓорѓи Абаџиев, Стале Попов... Некако 
осамено, кон нив ретко се придодаваат посовремени автори, како на при-
мер, улицата Томе Арсовски. Постои иницијатива, во Град Скопје, во 
регистарот на улици наскоро да се воведат низа имиња на наши почи-
нати писатели. Во тој контекст на ова место би сакала да ја посочам 
иницијативата на ДПМ (Веле Смилевски) и на други интелектуалци ‒ 
Славко Јаневски да добие своја улица (зошто не и онаа на која се наоѓа 
просторијата на ДПМ)1? 

1 Приложените податоци датираат од времето на одржувањето на научната средба. 
Оттогаш до објавувањето на овој текст, Град Скопје реализираше акција за име-
нување скопски улици по починати македонски писатели, така што значително се 
зголеми опсегот на улици што носат имиња на писатели од периодот по Втората 
светска војна.  
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Но самите улици, па и самите скулптури како такви, не можат да 
бидат туристички бренд без приказните за нив, што ги исполнуваат со 
смисла. Потребни се приказни кои би ги поврзувале, токму онакви какви 
што се хрониките на нашиот Данило Коцевски2, но и како што се голе-
миот број прозни дела, раскази и романи, и драмски остварувања кои 
зафаќаат длабоко во урбаниот идентитет на Скопје. А такви стории во 
македонската литература има многу. Веќе постојат неколку антологиски 
избори на дела на т.н. „скопски автори“, а ако попрецизно ги анализираме 
современите романескни остварувања, ќе забележиме дека повеќето од 
нив што се со урбана тематика, главно се лоцирани во градот Скопје. 
Дефинитивно има голем број книжевни дела што реферираат за Скопје, 
само треба да им се обезбеди излез на самите улици од елитните сфери 
на библиотеките и книжарниците, да им се овозможи приклучок кон 
незапирливите текови на популарната култура, на културната размена 
и културниот туризам. Во таа смисла, централното подрачје на Дебар 
Маало не би можело да се развива како туристичко жариште, доколку 
во локалната свест не би била развиена таа културна аура на просторот, 
која му ја придодаваат раскажувањата, легендите, романите и драмите... 
Каква аура би имале боемските улици, доколку нема никаков спомен за 
боемите-творци кои живееле, престојувале или минувале низ тие прос-
тори?! Оттаму, за поздравување е одлуката на надлежните токму на пло-
штатчето во Дебар Маало да биде поставена скулптура во чест на Горан 
Стефановски, кој преку своето творештво е еден од уметнички највлија-
телните креатори на духот на местото на ова скопско маало (планирано 
беше скулптурата да биде поставена на 27 април по повод неговиот 
роденден, но корона-пандемијата го спречи нејзиното пристигнување во 
Скопје и веројатно го одложи за истиот датум следната година)3.   

Кога веќе ги споменуваме скулптурите, многу е мал бројот на маке-
донски писатели во мноштвото скулптури во нашиот град што се изгра-
дени и поставени порано или подоцна: да потсетам на оние на Мостот 
на уметностите, меѓу кои ги препознаваме: Кочо Рацин, Ацо Шопов, 
Никола Вапцаров, Славко Јаневски, Васил Иљоски, Григор Прличев, 
Блаже Конески, Браќата Миладиновци, Јордан Хаџи Константинов 

2 Еден од најинтересните и најпродуктивни хроничари на Скопје, кој почина на 
15.09.2020, непосредно пред Научниот собир на кој беше споменуван од повеќемина 
излагачи.

3 И за овој податок укажуваме дека се однесува за мигот на презентацијата на овој 
текст на Научниот собир. Денес скулптурата на Горан Стефановски веќе е поставена 
во Дебар Маало (на 19 август 2021 год.).
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Џинот, Ванчо Николески, Стале Попов, Војдан Чернодрински, Адем 
Гајтани, Неџати Зекерија, како и ретките скулптури на други локации 
во градот, Славко Јаневски во паркот Жена-борец, Блаже Конески пред 
МАНУ и др.

Повисок степен на манифестација на меморија за писателите се 
спомен-домовите, просторите во кои може да се понуди поосмислена и 
фактографски поткрепена музејска и/или мултимедијална поставка, која 
од разни аспекти може да ги осветли ликовите и творештвата на однос-
ните писатели. Официјално прогласени „книжевни куќи“ – спомен-до-
мови во Македонија се: куќите на Браќата Миладиновци во Струга, на 
Григор Прличев во Охрид, на Кочо Рацин во Велес, на Коле Неделковски 
во с. Војница, на Јордан Хаџи Константинов-Џинот во Велес, на Блаже 
Конески во с. Небрегово, на Ѓорѓија Пулевски во с. Галичник и др. Од 
малку поогреаничен опсег се:  спомен-собата на Ацо Шопов во Домот на 
култура во Штип, а со заложби на семејствата и на почитувачите офор-
мени се и Антевата соба (на Анте Поповски, во Скопје и во Лазарополе), 
а во тек е и проектот за отворање спомен-соба на Петре М. Андреевски 
во неговата родна Слоештица. 

Но речиси сите спомен-домови се наоѓаат во внатрешноста, понеко-
гаш во региони со проблематична инфраструктура и со слаба поткрепа 
на придружни елементи важни за развојот на туризмот. Токму со таквата 
поставеност, тие можат да придонесат за заживување на општините во 
кои се наоѓаат, и доколку се поврзани со соодветни културни настани, да 
претставуваат значаен сегмент на културната мапа на државата. 

Главниот град Скопје, иако несомнено бил, и е центарот во кој се 
одвива книжевниот живот, од кој доминантно се изродила нашата кни-
жевна историја, сепак останува недоволно експониран и несоодветно 
присутен во еден можен итинерер за љубопитниците кои се заинтереси-
рани за творечките биографии и воопшто, за творештвото на македон-
ските писатели. Посочените локации надвор од Скопје, овозможуваат 
организирање патувачки турнеи со книжевен интерес и исцртување спе-
цифични книжевни траси што би ги поврзале истражувањата на најзна-
чајните творечки личности од националната книжевна историја. Сепак, 
во главниот град се чувствува еден сериозен недостаток од некој соод-
ветен книжевен дом – простор којшто би бил складиште на меморија 
за сите книжевници, кои иако родени во други градови и села, сепак 
најголемиот дел од својот творечки пат го врвеле токму во Скопје, кој 
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честопати бил и град на нивното образование и на нивниот работен 
ангажман. 

А таков дом-центар веќе имаме во Скопје, оставен ни е токму од 
претходниците, богат со меморија напластена во слоеви, на најпрес-
тижната локација во градот, во централниот ринг – тоа е просторот на 
Друштвото на писателите на Македонија, за кој во оваа прилика сакам 
да пледирам да стане фокус на интерес на надлежните државни служби, 
на Министерството за култура, но и на Градот Скопје,  да препознаат во 
него потенцијал за модернизиран, осовременет и мултифункционален 
локалитет, кој е истовремено и култно историско место и живо средиште 
на книжевни превирања. Неопходна е малку поконцентрирана грижа, 
повеќе финансии и многу работа за да се обезбеди посоодветна органи-
зација на просторот, кој истовремено може да биде и функционален за 
активностите на писателите, но да биде и своевидна музејска поставка, 
не само на портретите што ги красат неговите ѕидови, туку евентуално 
и на факсимили од македонските писатели, на фотоархива и на друг вид 
складирање на документација што е поврзана со секојдневието на писа-
телите. Овој простор би можел да се вклопи во една поширока стратегија 
за чествување на споменот на македонските писатели, а воедно да биде 
и дел од една веќе изградена митологија за писателската боемштина, во 
дослух со дејноста на кафеаната „Кај Јоле“ (која иако веќе не му припаѓа 
на истиот сопственик, сепак го задржа овој свој назив, токму затоа што 
тој се идентификува со една градска боемска митологија). Просториите 
на ДПМ би можеле да се адаптираат во полифункционален „книжевен 
дом“, во кој покарај тоа што би се одвивале активностите на здруже-
нието, би се организирале и меѓународни книжевни манифестации 
коишто би привлекувале странски гости, дури и краткотрајни резиденти 
(кои секако, воедно би биле и туристи) и би се одвивала една едука-
тивно-информативна дејност за домашната и за странската јавност ‒ за 
историјатот и за актуелната состојба во македонскиот книжевен живот.

Туристичката понуда што е поврзана со литературата, пред сѐ под-
разбира  истражувачка работа, а потоа и атрактивна издавачка дејност 
на соодветни книги, брошури, електронски изданија и сл. Во послед-
ниве децении посебно актуелно е електронското мапирање на местата од 
интерес, или т.н. „книжевни места“, така што повеќе градови во светот, 
па и во регионов, веќе имаат изготвено дигитални водичи за книжевните 
содржини на градот. Во нив се комбинираат историски факти, легенди, 
митови за одредени реални места и ликови со цели книжевни дела кои 
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на некој начин се поврзани со посочените пунктови. Таквиот вид компју-
терска апликација, или барем класичен книжевен туристички водич низ 
Скопје, би можеле да бидат интересна алатка која би била на пресекот 
меѓу основно едукативно информирање и поспецифично информирање, 
привлечно и за евентуални странски туристи.   

За да стане актуелен книжевниот туризам и кај нас, неопоходно е 
прво да ја освестиме потребата од заеднички напори на повеќе инсти-
туции и инстанции, затоа што, како што веќе реков, ниту само зградите, 
ниту само плочките со имињата на улиците, ниту само скулптурите 
можат да создадат подлога за брендирање книжевни локации – неоп-
ходни се приказните, а за тоа се потребни читањата и исчитувањата, ана-
лизите и ексцерпирањата од стручните лица, кои долгорочно и посте-
пено се занимаваат со македонската литература. Оттаму, сметам дека 
токму нашиот Институт може да биде решавачка алка во остварувањето 
на проекти кои би можеле да бидат основа за некоја почетна форма на 
книжевен туризам, во прво време таргетирана кон домашната публика, а 
подоцна и евентуално, за странските посетители на нашиот град. 
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Sonja Stojmenska-Elzeser

Literature and Tourism: Points of Intersection 
(the Case of Skopje)

Summary

The paper follows the insights of literature and tourism, with special emphasis on 
the category of “literary tourism” and analysis of the potentials for such tourism in 
our city of Skopje. After getting acquainted with the practices of several other cities, 
the possibilities for the city of Skopje to produce a tourist offer based on literature 
are analyzed, more precisely on the basis of historical facts related to writers and on 
the basis of fictional worlds of Macedonian literature. Special attention is paid to the 
premises of the Writers’ Association of Macedonia as a cult place in the city and the 
country and to the potentials for organizing a museum space and / or festival event, 
which would raise the “literary tourism” to a higher level.

Key words: literary tourism, literary destination, Skopje
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КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИОТ 
ТУРИЗАМ НИЗ ПРИЗМАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ОД 

ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО СКОПЈЕ

Предмет на истражување се интеракциите помеѓу културното наслед-
ство и културниот туризам и нивната заедничка применливост за кул-
турен и туристички развој на градот Скопје. Уважувајќи го туризмот 
како социолошка категорија и како императив на современоста, вни-
манието го насочуваме кон посетителите кои од патувањето и прес-
тојот во градот Скопје очекуваат исполнување на културната љубо-
питност. Тоа може да се постигне преку туристичка валоризација на 
културните добра во рамките на вкупната туристичка понуда и со 
вклученоста на институциите од областа на културата кои му даваат 
хуманистичка содржина на туризмот. Институциите, со презента-
цијата на културното наследство, но и со понудата на дополнителни 
услуги го збогатуваат доживувањето на посетителите. Се проследу-
ваат активностите на институциите од областа на културата во градот 
Скопје во доменот на зацртаната тема. 
Клучни зборови: културен туризам, културно наследство, институ-
ции од областа на културата, Скопје

Особено е важно да се развиваат научни истражувања на предметната 
тема на оваа конференција1, врз основа на кои ќе се едуцира населението 
за значењето на туристичката валоризација на културното и природното 
наследство во функција на развојот на градот Скопје. 

Културата и туризмот се меѓусебно поврзани и мошне добро се 
дополнуваат. Културата и културното наследство придонесуваат за атрак-
тивноста на одредена туристичка дестинација и најчесто се предуслов за 

1 Културниот туризам во афирмација на македонското културно наследство во Скопје 
и Скопско, црква „Рождество на Пресвета Богородица“, Скопје, 16 септември 2020.
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туристичкиот избор. Под културен туризам подразбираме патувања што 
се мотивирани од култура, односно разновидни активности како: посета 
на културно-историски споменици и локалитети, обиколка на музеи и 
галерии, фестивали и концерти, сè до запознавање на локалната култура, 
фолклор и обичаи. Некои автори го дефинираат културниот туризам 
од гледна точка на доживувањата на туристите во дестинацијата како 
туризам што е заснован на потрагата по учество во „новото“, а новите 
и значајни културни искуства можат да бидат естетски, интелектуални, 
емоционални или од психолошка природа (Reisinger 1994: 24). Целта на 
културниот туризам е собирање нови информации и искуства за задово-
лување на културните потреби (Richards 1999: 16-32). Запознавањето со 
културните вредности (споменичкото наследство, посетата на музеите, 
галериите, театарските претстави, музичките настани и манифестации, 
обичаите) го комплетира доживувањето на туристите и им помага да соз-
дадат целокупна слика за градот. Со оглед на тоа што Скопје е главен и 
најголем град во Македонија, ваквите културни атракции се подеднакво 
привлечни во текот на сите годишни времиња. Сѐ поизразен е интере-
сот на туристите за нематеријалното културно наследство, за запозна-
вањето на обичаите и на усната традиција (приказни, песни, танци), 
кои се пренесуваат низ генерациите и се зачувани во начинот на живот, 
кој пак е условен од специфичниот простор и од историјата на градот. 
Тука се јазичното и книжевното наследство, уметничките изразувања, 
религијата и верувањата, традиционалните занаети и вештини, гастро-
номијата и сл. 

Туристите во Скопје

Културниот туризам не бара културата да биде основна мотивација 
на туристите при изборот на дестинација, бидејќи скоро секое патување, 
намерно или случајно, вклучува некаква форма на културна активност 
што може да се класифицира како културен туризам. Според некои 
истражувања, до 70% од меѓународните патувања вклучуваат некој вид 
културна активност (McKercher, Cros 2002: 1). Имајќи го ова предвид 
препознаваме повеќе видови туристи во нашиот град. Најпрво, како 
чинители во културниот туризам ги вбројуваме туристите што прис-
тигнуваат во Скопје со примарна културна намера и со специфични кул-
турни интереси, пред сѐ што се поврзани со нивното професионално 
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ангажирање во областа на културата. Тоа може да биде студиски престој, 
посета на фестивал, учество на културен или уметнички настан, посета 
на одреден споменик на културата, посета на изложба во одреден музеј/
галерија, настап на концерт или сценски настап (во оперска /балетска/
театарска претстава). Од овие туристи се очекува дека доаѓаат во Скопје 
со одредно предзнаење за нашата култура, за уметноста и воопшто за 
нашето минато. Но нивната посета може да се искористи и за подобро 
запознавање на нашите сликари, поети, за архитектурата и за различ-
ните стилови на уметноста низ времето. 

За туристите во Скопје, културната мотивација често може да биде 
и секундарна. Тие може да доаѓаат во нашиот град и за некоја друга цел, 
на пр. на конференција (од различни области), на спортски натпревар, 
на попатна посета и слично, а притоа се случува да посетат одредена 
изложба, да дојдат во контакт со локалното население, да го запознаат 
јазикот, начинот на живот и сегменти од нашата култура. Овие туристи, 
најчесто не покажуваат посебна заинтересираност за одреден облик на 
култура, туку ги интересира поширокото подрачје на културата. Оттука, 
вработените во туризмот и во културата имаат повеќе простор за разви-
вање креативни програми за привлекување на нивното внимание. 

Културното наследство во надлежност на институциите од областа 
на културата

Скопје и неговата околина имаат разновиден природен и културен 
туристички потенцијал, кој со постојаната грижа за негово зачувување и 
заштита, долгорочно може да придонесе за развојот на туризмот. Меѓу 
уметничките ресурси се наоѓаат спомениците од историскиот и од кул-
турниот развој на македонскиот народ и на другите етнички заедници, 
но и современите достигнувања во архитектурата, во ликовната, музич-
ката и театарската уметност. Зависно од нивната уметничка вредност 
или атрактивност, уметничките ресурси се дополнителна понуда во 
туризмот, или дејствуваат самостојно во облик на манифестација. 

Едно од основните обележја на целокупниот простор на Скопје е 
исклучителната густина на културното наследство. Повеќето институ-
ции од областа на културата дејствуваат во објекти кои се заштитени кул-
турни добра и исто така повеќето од програмите се одвиваат во простори 
што се културни добра или што се дел од заштитени културни-историски 
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целини. Објектите во кои се сместени НУ Музеј на РС Македонија, НУ 
Музеј на современата уметност, ЈУ Музеј на Град Скопје, НУ Спомен 
куќа на Мајка Тереза, НУ НУБ „Св. Климент Охридски“, Градската 
библиотека „Браќа Миладиновци“ претставуваат културно наследство 
со големо значење, односно станува збор за недвижни добра што имаат 
значење за националната историја, за културата, уметноста, науката или 
за техничкиот развој и за нив е надлежна НУ Конзерваторски центар 
Скопје. Музејот на Град Скопје е сместен во центарот на градот, во адап-
тираната зграда на Железничката станица (од 1970) и несомнено е дека 
овој музејски објект, сведочејќи за катастрофалниот земјотрес што го 
погоди нашиот град во 1963 година, претставува главна дестинација за 
голем број туристи. Оттука, всушност започнуваат туристичките про-
шетки низ градот.

Разгледувајќи го културното наследство како туристичка понуда, 
посебно се фокусираме на понудата на скопските музеи и на другите 
институции од културата. Музејот на РС Македонија чува движни добра 
од големо културно значење ‒ збирка икони и други уметнички религиски 
предмети и значајно културно наследство како збирки на: копии и фрески, 
оригинални фрески, камена декоративна пластика, предмети од старо 
камено време (палеолит). Збирката камени споменици во археолошкиот 
локалитет Куршумли ан, кој е во надлежност на Археолошкиот музеј 
на РС Македонија, е посебно привлечна за туристите и ја збогатува 
историјата на градот. Музејот на Град Скопје располага со збирки на: 
крстови, разгледници, монети, фотографии, епиграфски споменици 
и предмети (археолошки и предмети од применета уметност) што 
претставуваат движни добра од големо културно значење. НУБ ги чува 
збирките ракописи и археографските збирки што се од исклучително 
значење, како и збирките разгледници, цртежи и ретка периодика. 

Освен градителството и скулптурите градот го негува и сликарството, 
при што голем дел уметнички слики се наоѓаат во Националната 
галерија на РС Македонија, како што е збирката „Македонска современа 
уметност меѓу двете светски војни“, потоа „Меѓународната збирка на 
уметнички дела“ во Музејот на современа уметност, кои се движни 
добра од исклучително културно значење. 

Културниот туризам ја вклучува и димензијата на физичка посета 
на институциите од областа на културата и контактот со нивните вра-
ботени. Некои од параметрите за развој на културниот туризам врз кои 
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може да влијаат институциите од културата се: бројот на настани во текот 
на денот, неделата, месецот, годината; видот на настаните – изложби, 
концерти, обиколки; уметничкиот квалитет – профилот на учесниците 
и организацијата на културната активност; местото на случувањето – 
колку е погодно, интересно, автентично; бројот, структурата и задовол-
ството на посетителите (што се утврдуваат со постојани истражувања), 
туристичката уреденост и подготвеност на просторот – информативни 
табли, патокази и сл.; приходот од туризмот и сл.    

Изложби, конференции и други настани 

Изложбите на различни теми, и со презентација на уникатни музејски 
предмети во изложбените сали на музеите во Скопје, што се посветени 
на уметноста во Македонија, но и на уметноста од други земји и култури, 
организирани самостојно или во соработка со музеи и институции од 
областа на културата во земјата и во странство се исклучителна можност 
за поттикнување на културниот туризам. Тука ќе ја потенцираме излож-
бата „100 години Требениште“, претставена во Археолошкиот музеј, 
со повеќекратни значења од аспект на културниот туризам: прво како 
изложбен и истражувачки проект во соработка со Народниот музеј во 
Белград и со Националниот археолошки институт и музеј при Бугарската 
академија на науките во Софија; второ, одбележувајќи го големиот јуби-
леј од откривањето на Требенишката некропола, една од најзначајните 
и најпознатите локалитети на Балканот со првата златна маска од 6 век 
пр.н.е. и други значајни пронајдоци (накит, предмети, садови, оружје) за 
археологијата; трето, отворањето на Меѓународниот саем на туризмот 
во Белград (најзначајна туристичка манифестација во Србија, 20 – 23 
февруари 2020) токму со оваа изложба;  четврто, посебната веб-стра-
ница со можност за 3Д виртуелна презентација (https://mk.trebenishte.
com/virtual-presentation) итн. 

Националната галерија во своите три објекта (Даут-пашиниот амам, 
Чифте амамот и Мала станица) традиционално организира изложби во 
соработка со странските амбасади во земјата, претставувајќи ја нивната 
култура. Слична практика има и Кинотеката на Македонија, редовно 
одржувајќи Денови/Недела/Месец на одреден странски филм со под-
дршка на странските амбасади, што претставува можност за посета и 
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од страна на странските туристи коишто во тој период престојуваат во 
Македонија.

Интересно е дека музеите организираат јавни дебати, поетски 
вечери, на кои можат да учествуваат докажани, но и помлади автори (на 
пр. Музејот на Македонија – дебатата „Елитизам во уметноста“, поет-
ската вечер „Отворен микрофон“, 1-3 јуни 2018), а честопати изложбите 
се проследени со стручно предавање, со промоција на монографија и 
со други придружни настани што покажуваат иновативен и сеопфатен  
пристап во претставувањето на творештвото на реномирани автори2.

Институциите од културата во Скопје организираат традиционални 
настани, со коишто се засилува значењето на заштитата на културното 
наследство и се поттикнува развојот на културниот туризам. Секоја 
година, се одбележува манифестацијата Европски денови на култур-
ното наследство. Во 2020 година во онлајн одбележувањето на тема 
„Културното наследство и училиштата“ се вклучени 17 музеи и други 
институции од културата (септември – октомври 2020). Археолошкиот 
музеј на РС Македонија, пласиран на седмо место меѓу 15-те најдобри 
музеи во Европа, за своја редовна манифестација ја има Недела на архе-
ологијата. Тогаш се случуваат повеќе настани што се отворени за јав-
носта, со можност за непосредни разговори со кустосите-археолози за 
истражувачките проекти и изложби, за теми што се поврзани со архео-
логијата и со музеологијата, за нивните учества на меѓународни научни 
конференции, а содржините се збогатени со предавања, со едукативни 
работилници, со проекции на документарни филмови за археологијата и 
сл. По примерот на светските музеи, и музеите во Скопје организираат 
манифестација „Ноќ на музеите“ и за таа пригода ги отвораат вратите 
за сите посетители. Покрај бесплатниот влез на изложбите во текот на 
вечерните часови, се подарува публикација од музејот и се овозможува 
проследување на бесплатен концерт на џез-состави.

Деловна соработка и учество на меѓународни саеми и туристички 
берзи

Подготовката и имплементацијата на договорите за соработка со 
сродни институции во земјата и странство претставува еден сегмент од 

2 Повеќе за изложбите на Галеријата во „Менаџментот на знаење во институциите од 
областа на културата“ (Трајанова, 2019: 221-222).  



Сарита Трајанова

109

работата на институциите од областа на културата во градот Скопје, со 
што се овозможува промоција на културното наследство и зголемување 
на посетеноста од домашни и странски туристи. Така, Музејот на РС 
Македонија остварува размена на изложби со Народниот музеј на Црна 
Гора сместен во Цетиње и со Музејот и галеријата ‒ Подгорица (април 
2018). Овој Музеј има потпишано повеќе меморандуми и договори за 
соработка: со Агенцијата за иселеништво за промоција на македонската 
култура и историја и нивно доближување до иселениците во дијаспората 
(5 мај 2018); со Филозофскиот факултет при УКИМ во Скопје за прак-
тична настава на студенти, за размена на експерти и за заедничко апли-
цирање на меѓународни проекти од областа на културното наследство 
(11 мај 2018); со ФОН Универзитетот за заедничка работа на проекти 
што ќе ја подигнат свеста кај академските граѓани за важноста и вредно-
стите на македонската историја (6 јули 2018) и др. 

Секако, и ангажирањето на институциите од културата во Скопје е 
значајно за развојот на културниот туризам при воспоставување и одр-
жување на соработката со туристичкиот сектор и при учеството на меѓу-
народни саеми и туристички берзи. Овие активности се значајни не само 
за афирмација на македонското културно наследство туку и за запозна-
вање со врвните светски достигнувања во заштитата, конзервацијата и 
реставрацијата на културното наследство. Најчесто, македонското прет-
ставување е организирано од Управата за заштита на културното наслед-
ство (УЗКН) во соработка со националните и локалните музеи и заводи, 
со општините, со Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот и 
со други установи. Така Р Македонија учествувала на Медитеранската 
берза за археолошки туризам во античкиот град Пестум, Салерно, 
Италија (ноември 2014, 2015, 2016), на Меѓународниот саем за културно 
наследство во Франција (ноември 2015, 2016 и 2017), каде што во прес-
тижниот изложбен простор во музејот Лувр беа претставени публика-
ции за археолошките локалитети, за профаните и сакралните објекти и 
за природните богатства во Македонија. Станува збор за богато илус-
трирани популарни публикации за културното наследство, објавени на  
македонски и англиски јазик, што се наменети за пошироката публика 
и коишто се достапни во малопродажба и во музејските продавници. 
Со оглед на акцентот на нашето истражување кон Скопје, истакнуваме 
дел од насловите кои преку претставувањето на значајни споменици го 
откриваат животот и историјата на градот: Свети Пантелејмон Нерези 
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(Димитрова, 2016), Скопско Кале (Митревски, 2016), The Neolithic 
Village of Tumba – Madzari / Тумба Маџари, неолитско село (Zdravkovski, 
2016) итн. 

Развојни проекти

Крајна цел на креативните и развојни проекти „Арт линк“ и „Музеум 
линк“ на Музејот на Град Скопје3, е да ги поврзат образовните и култур-
ните институции во земјата, за да го стимулираат развојот на културниот 
туризам. Една од многуте изложби што произлегуваат од овие проекти 
е изложбата на студентски плакати „Република Македонија како турис-
тичка дестинација“ (ноември 2016 - март 2017) во заедничка организа-
ција на Музејот на Град Скопје, Плакарт и Амбасадата на Р Полска во Р 
Македонија, која по претставувањето во Скопје, гостуваше во центрите 
за култура во 18 градови низ Македонија со 50 студентски дела (од прија-
вените 120). Главната цел беше да се создаде плакат со современ израз 
како дизајнерски производ, преку кој ќе се промовира Македонија како 
земја со богато културно наследство, со зачувани природни богатства и 
со богата духовна ризница. Учествуваа студенти од Факултетот за aрхи-
тектура, Факултетот за ликовни уметности при УКИМ, од Факултетот 
за арт и дизајн при Европскиот универзитет, од Факултетот за дизајн и 
мултимедија при ФОН Универзитет, и од Семос – Академијата за дизајн. 
Добитниците беа наградени со студиско патување во Полска, со студент-
ска пракса и со учество во подготовка на промотивните материјали во 
Музејот на Град Скопје. Еден од наградените плакати е инспириран од 
Големата мајка (Magna Mater), еден од најпочитуваните култови во 
периодот на неолитот. 

Оригиналната скулптура од теракота на оваа заштитничка на домот 
и мајка хранителка е пронајдена во Скопје, во една куќа во неолитската 
населба „Тумба“ Маџари (1981).

3 Повеќе за проектите на Музејот на град Скопје во „Менаџментот на знаење во 
институциите од областа на културата“ (Трајанова, 2019: 248-249)  
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Сувенир Големата мајка                                Ана Петрова – главна награда  

     за студентски плакат во 2017

Проектот „Културните вредности и туризмот: Од стил на живеење 
до привилегија за доживување“4, исто така е значаен за развојот на кул-
турниот туризам. Целта на овој Проект е реконструкција и унапреду-
вање на Музејот на Град Скопје во современ мултимедијален простор, 
атрактивен за посетителите. Со реконструкцијата се опфатени: влез-
ниот приемен дел, уредувањето на информативен и продажен пулт за 
сувенири и билетара, адаптацијата на просторот за лицата со посебни 
потреби, создавањето едукативно катче и изработката на музејски водич.

Еден од последните проекти на Националната галерија е ликовниот 
онлајн проект „Го сакам мојот роден крај“, во кој земаат учество деца 
од 4 до 17 години, што живеат во некоја странска земја, и што не се со 
постојан престој во Македонија, а кои во 2020 година не беа во можност 
да дојдат во посета. Тие преку дигиталните медиуми доставуваат умет-
нички дела во најразлични креативни техники при што ја претставуваат 

4 Потпроект во рамките на проектот за локална и регионална конкурентност, кој е 
финансиран од Европската Унија и Владата на РС Македонија и започнува со 
реализација од 2016 година.
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македонската култура и традиција, со што се поттикнува националното 
чувство и сплотеност на македонските деца од сите страни на светот. 

Пристапност за лицата со попреченост
Музеите во чест на Меѓународниот ден на лицата со попрече-

ност, но и во текот на годината, организираат активности за лицата со 
попреченост. Така, Музеј на РС Македонија е издавач на прирачникот 
„Водич за лица со попреченост при посета на музеите“ (Е. Георгиева, С. 
Марковска 2020), кој е наменет за вработените во музеите во Македонија, 
за да стекнат основни сознанија за лицата со попреченост и за да се 
подобри и приспособи нивниот пристап до музејските поставки. Меѓу 
последните реализирани проекти на Археолошкиот музеј е проектот 
„Пристапен музеј” поддржан од Балканската музејска мрежа (август 
2020). Со достапност до  десет тактилни слики со Брајово писмо, сле-
пите лица и лицата со оштетен вид имаат можност да се запознаат со 
богатото културно наследство. Секоја тактилна слика има свој QR код 
кој се поврзува со видеата на знаковен јазик и со аудиоматеријалите на 
Музејот. Слепите лица преку допир на релјефната површина можат да ги 
доловат експонатите како Бокалот Изник кој е редок примерок во светот 
и од истиот постојат само три, потоа Големата мајка, вотивните релјефи, 
теракотната икона, накитот од средновековниот период и останати 
артефакти. 

Видливост на институциите и промотивни материјали
Институциите од културата во Скопје имплементираат и развиваат 

комуникациски стратегии за подобрување на присуството и видливоста 
на нивните веб-страници и на социјалните мрежи, и потоа во медиумите 
и порталите. Значајни се и активностите за поголема присутност во јав-
носта преку отстапување на нивните простории за промоции, изложби 
и сл. Тука ќе го истакнеме Археолошкиот музеј кој има свој Оддел за 
маркетинг и односи со јавност, чија задача е планирање и реализирање 
повеќе активности за развој на културниот туризам. Преку Е-музејот се 
претставуваат керамички садови, теракотни икони и други артефакти кои 
се изложени во Музејот. За „Неолитското село“ ‒ музеј под отворено во 
археолошкиот локалитет „Тумба Маџари“, Археолошкиот музеј има уре-
дено посебна веб-страница, потенцирајќи ги уметничките и естетските 
вредности на оваа неолитска населба во Скопската котлина (откриена 
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во 1961/2), што е утврдена како значајно културно наследство (од друго 
културно и историско значење). Отворена е за посетители, нуди мож-
ности за организирање разни културни активности и за виртуелна тура 
(http://tumbamadzari.mk/mk/).

За развој на културниот туризам во Скопје придонесуваат ексклу-
зивните изданија и каталози што го овозможуваат позиционирањето 
на институциите од културата како важни локации во туристичката 
понуда на градот. Тука ќе ги истакнеме музејските продавници во кои 
се презентираат сувенири, книги, монети. На важни локации во градот 
се четирите сувенирници на Музејот на РС Македонија – во зградата 
на Музејот, пред Холидеј Ин, пред Спомен-куќата на Мајка Тереза и во 
Порта Македонија. 

Институциите од културата со онлајн програми за време на 
пандемијата Ковид-19

Со оглед на тоа што конференцијата се одржува во време на панде-
мијата Ковид-19, неминовно е да се произнесеме за влијанието на оваа 
пандемија врз функционирањето на институциите од областа на култу-
рата, кои пак во голема мера зависат од присуството на публиката. Од 
март 2020 година се откажуваат познатите фестивали, традиционалните 
манифестации и гостувањата на познати музички и сценски уметници. 
Со почетокот на пандемијата, за публиката се затвораат концертните 
сали, операта, театрите, кината, музеите и галериите, со што култур-
ниот туризам е најнепосредно погоден. Во новонастанатата состојба на 
социјално дистанцирање се прават обиди да се спречи дистанцирањето 
од културата. Се случува голем пораст на виртуализацијата на културните 
ресурси, и тоа подеднакво во однос на продукцијата и на нивното кон-
сумирање. Од аспект на културниот туризам, интернетот дава можности 
да се поттикнува интересот за посета на потенцијалните дестинации, а 
во времето на оваа криза тој е единствената можност да се патува, оста-
нувајќи дома. Институциите од културата во Скопје, следејќи ги европ-
ските и светските трендови, ја зголемуваат својата присутност на интер-
нет, со сѐ повеќе содржини на социјалните мрежи, како претставување 
на музејските експонати, на виртуелните концерти со познати музичари, 
на театарските претстави, книжевните настани и други активности. 
Скопските музеи и Галеријата, за љубителите на уметноста на фб-про-
филите постојано постираат дела од своите колекции, со информации за 
делата и авторите. Во виртуелниот свет се прикажуваат: ексклузивната 
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интернационална изложба „100 години Требениште” на Археолошкиот 
музеј, етнолошките документарни филмови во продукција на Музејот 
на РС Македонија, обиколката на Музејот на современа уметност, јуби-
лејната изложба по повод 70 години постоење на Националната гале-
рија итн. Театрите во Скопје ‒ Македонскиот народен театар, Театарот 
Комедија, отвораат свои Јутуб-канали и овозможуваат гледање претстави 
од изминатите сезони. Сите овие онлајн активности резултираат со зго-
лемување на бројот на посетители на веб-страниците и на фан-страни-
ците на Фејсбук и на другите социјални мрежи. Поголемиот дел од про-
грамските содржини првенствено е наменет за домашната публика, но 
дел од веб-страниците се достапни и на англиски јазик и со тоа предиз-
викуваат интерес кај туристите од целиот свет. 

Кризата предизвикана со пандемијата Ковид-19 има негативен 
импакт врз културата и туризмот, но институциите од културата се оби-
дуваат да ја одржат комуникацијата со посетителите. Во услови на оваа 
криза, тие стануваат сѐ поприсутни во интернет-просторот и во дигитал-
ното време, покажувајќи ја својата автентичност и креативност, понуду-
вајќи отворена, жива, партиципативна, безгранична култура, која е сос-
тавен дел од животот, создавајќи културни туристи во својата земја и во 
својот град.

Заклучни согледувања
Заштитата и презентацијата на македонското културно наследство 

во функција на туризмот станува императив на времето. Културата и 
наследството преточени во културниот туризам сѐ повеќе се препозна-
ваат како средство за одржлив општествен и економски развој и како 
важен елемент на туристичката мотивација и покрај што генерираат 
приход, исто така се поддршка на националниот идентитет. Неоспорна 
е примарната и стручна улога на институциите од областа на културата 
во валоризација на културните добра во рамките на вкупната туристичка 
понуда на градот Скопје со што се обезбедува хуманистичка содржина 
на туризмот. Неминовно е дека институциите од културата треба да 
бидат вклучени во креирањето на промотивните брошури за Скопје, во 
изборот на културно-историските места и настани од нивната област, 
при што е неопходно да се внимава на достапноста на локалитетите и на 
нивната што покреативна презентација. Ова треба да биде воспоставена 
практика, која ќе резултира со подобрување на перцепцијата за градот, 
со зголемен број посетители на овие локалитети и нивно растечко 
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задоволство од понудата на дестинацијата, со финансиски ефекти за 
институциите и за градот. Заштитата и презентацијата на културното 
наследство останува во фокусот на јавниот интерес, но и со понудата 
на дополнителни услуги, институциите од културата придонесуваат за 
збогатување на доживувањето на посетителите. 
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Sarita Trajanova

Cultural Heritage and Cultural Tourism through the Prism of  
Cultural Institutions in Skopje

Summary

The subject of research is the interactions between cultural heritage and cultural 
tourism and their common applicability for cultural and tourist development of the 
city of Skopje. Tourism is a sociological category and imperative of modernity and 
that is why we direct our attention to the tourists who expect a fulfillment of the cul-
tural curiosity from their stay in Skopje. This can be achieved through tourism valo-
rization of cultural goods within the overall tourist offer and with the involvement of 
cultural institutions that provide humanistic content to tourism. The institutions, with 
the presentation of the cultural heritage, but also with the offer of additional services, 
enrich the experience of the visitors. 

Key words: cultural tourism, cultural heritage, cultural institutions, Skopje
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ПРОЕКТОТ „МУЗЕУМ ЛИНК“ КАКО АЛАТКА ЗА 
ПРОМОЦИЈА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА 

СКОПЈЕ И МАКЕДОНИЈА

Создавањето на идејата за проектот „Музеум Линк“ произлезе од 
потребата за интензивирање на соработката помеѓу Музејот на Град 
Скопје со останатите музејски и културни институции во државата 
заради подобрување на размената на музејските проекти и за квали-
тетно информирање на публиката.
Клучни зборови: културно наследство, музеј, вмрежување, изложби

Неколку фактори беа клучен елемент за иницирање на проектот 
„Музеум Линк“ што произлезе како одговор на заклучокот од  анализите 
за состојбите со менаџирањето на ниво на посетеноста во Музејот на 
Град Скопје и воопшто во музеите во државата.

Во текот на 2014 година, се појави потреба да се направи анализа 
на состојбите со нивото на посетители во Музејот на Град Скопје и на 
факторите што придонесуваат за постоечките негативни или позитивни 
состојби. Јапонската фондација, со која повеќе од 15 години соработу-
вавме на импорт на патувачки изложби, во еден момент, побара од нас да 
дадеме прецизни податоци ‒ кои се нашите иницијативи за зголемување 
на интересот кај нашите посетители, за да можеме и понатаму да конку-
рираме за нивните грантови за патувачки изложби. Тоа беше предизвик 
да се согледаат сите елементи и од нив да се извлечат корисни заклучоци. 

Драстичниот пад на музејската публика во Скопје во текот на послед-
ните неколку години; неможноста на публиката од останатите градови во 
државата да ги доживее истите изложби тет-а-тет; економската исплат-
ливост на подготовката на еден изложбен проект, за само една презен-
тација и потенцијалите за планирање и дизајнирање на изложби како 
патувачки концепти; трансферирање на гостувачки изложби од странски 
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мисии и дисперзија на различни искуства околу зачувувањето на кул-
турното наследство воопшто, како и фактот дека Музејот на Град Скопје 
претставува најголемата локална музејска институција во државата, 
беа факторите што ја наметнаа  потребата од организирање мрежа од 
локалните музеи што ќе ја интензивираат својата меѓусебна соработка. 
Заклучокот, дека економски е неоправдано, но и етички е неодговорно 
ако  продуктите од изложбената дејност на МГС останат  привилегија 
само на скопската публика, и дека е неминовна нивната дисперзија 
пред публиката ширум државата, доведе до идејата за здружување, и на 
бројката од 30 институции  од областа на културата вмрежени во една 
заедничка „сестринска“ група. Оваа група, претставува досега најго-
лема организирана неформална група од ваков вид во Македонија. Така 
се изроди концептот за „Музеум Линк“ ‒ мрежата на локални музеи и 
домови на култура. Во април 2016 година, следниве институции потпи-
шаа Меморандум за соработка со Музејот на Град Скопје: 1. Заводот за 
заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип; 2. Заводот за 
заштита на спомениците на културата и Музеј – Битола; 3. Заводот 
за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид; 4. Музејот 
на Тетовскиот крај од Тетово; 5. Народниот музеј од Велес; 6. Музејот 
на Град Неготино; 7. Музејот на Кавадарци; 8. Музејот од Куманово; 
9. Народниот музеј од Свети Николе; 10. Музејот на Град Кратово; 11. 
Градскиот музеј на Крива Паланка; 12. Музејот на теракота во  Виница; 
13. Музејот на Гевгелија; 14. Заводот за заштита на спомениците на 
културата и Музеј – Прилеп; 15. Заводот за заштита на спомениците 
на културата и Музејот на Струмица; 16. Музејот „Незлобински“ 
– Струга.  Во текот на 2017/18 приклучување кон „Музеум Линк“ – 
мрежата побараа и следниве институции: 1. Уметничката галерија – 
Куманово; 2. НУЦК  „Бели Мугри“ – Кочани; 3. Домот на културата 
„Тошо Арсов“ – Виница; 4. НУЦК – Демир Капија; 5. НУЦК „Марко 
Цепенков“ – Прилеп; 6. Центарот за култура – Охрид; 7. НУЦК „Браќа 
Миладиновци“ – Струга; 8. Домот на култура „Драги Тозија“ – Ресен; 
9. НУЦК „Кочо Рацин“ – Кичево; 10. Домот на култура –  Македонски 
Брод; 11. НУЦК – Дебар; 12. НУЦК – Гостивар; 13. Домот на култура 
„Илинден“  ‒ Демир Хисар.
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Истовремено, анализата за застапеност на различните старосни групи 
на посетители, го сврте нашето внимание врз академската заедница, која 
користејќи ги најинтензивно придобивките на дигиталните технологии, 
се пасивизира и станува претежно интернет-консумент на културата и 
на музејските програми. Така, решивме дека треба да обрнеме особено 
внимание кон оваа таргет-група посетители, при што придружен сегмент 
на мрежата „Музеум Линк“ стана и новоформираната „Арт Линк“ преку 
која во системот на споделување изложби беа вклучени и сите универзи-
тети и приватни академии и школи во кои се застапени дисциплини што 
ги изучуваат сите гранки на уметностите и на културното наследство. 
Така, универзитетските кампуси ги претворивме во музејски простори, 
во кои „in situ“ комуницираме со академската заедница. Почнувајки од 
2016 година, Арт Линк на едно место ги обедини  ректорите, деканите, 
професорите и студентите, од осум универзитети и од десет факултети во 
Републикава, коишто во својата програма ги изучуваат  креативните умет-
ности и им понуди користење на веќе подготвениот пакет од патувачки 
изложби од мрежата „Музеум Линк“.  Во април 2016 година Меморандум 
за соработка со Музејот на Град Скопје потпишаа: 1. Факултетот за 
ликовни уметности на Универзитетот „Кирил и Методиј“ од Скопје; 
2. Архитектонскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ 
од Скопје; 3. Факултетот за уметности на „Државниот универзитет 
во Тетово“; 4. Ликовната академија на Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип; 5. Факултетот за графички дизајн на Универзитет „Климент 
Охридски“ во Битола; 6. Факултетот за архитектура и дизајн на 
Универзитетот „Американ-колеџ“ од Скопје; 7. Факултетот за арт 
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и дизајн на „Европскиот универзитет ‒ Република Македонија“; 8. 
Факултетот за мултимедија и дизајн и Факултетот за архитектура 
на Универзитетот ФОН од Скопје; 9. Факултетот за архитектура 
на Универзитетот МИТ; 10. Универзитетот за аудиовизуелни умет-
ности од Скопје.  Исто така кон мрежата се приклучија и Академијата 
за дизајн „Семос“ од Скопје како и Здужението на графички дизајнери 
„Плакарт“ од Скопје.

 Содржините во проектот „Музеум Линк“/„Арт Линк“ се замислени 
и дизајнирани да бидат провокација за младите креативци од целата 
територија на државата, што би било придонес кон  намалувањето или 
пак кон целосното исклучување на присуството на публиката што е 
базирано единствено во улога на консументи на понудените содржини. 
Целта на овој Проект е да се создаде амбиент за  безусловна инклузија 
на знаењето и талентите на младите, бидејки креативците од академ-
ската заедница се најголемиот потенцијал за одржлив развој на цело-
купното културно живеење. Затоа тие се најважната фокусна група во 
овој проект. Основната идејна траса беше  интерактивното вклучување 
на младите креативци во процесот на истражувањето и презентирањето 
на  културните вредности на Македонија, при тоа како алатка за своето 
изразување користејќи ги музејските колекции од музејската мрежа; 
како и гостувачките изложбени концепти презентирани од странските 
мисии во Македонија, од една страна, но истовремено црпејќи искуст-
вени знаења од заедниците на музејските професионалци и на профе-
сионалците од високото образование. Со заеднички напор започна оби-
дот да се создаде форум каде што младите креативци, нивните профе-
сори и креативците што се вклучени во поширокиот музејски концепт 
во Република Македонија ќе продуцираат заеднички проекти, но исто-
времено ќе имаат и јадро околу  кое ќе дебатираат и професионално ќе 
се надградуваат и растат. 

Музејот на Град Скопје си постави цел да го развива овој кон-
цепт како долгогодишен проект, во кој сегашните млади креативци ќе 
бидат оспособени како идни музејски професионалци и работници во 
културата. 

Првиот настан што ги обедини сите инволвирани чинители од двете 
мрежи („Арт Линк“ и „Музеум Линк“) беше организиран кон крајот на 
2016 и почетокот на 2017 година, како студентски конкурс за плакат на 
тема Македонија како културна и туристичка дестинација при што 
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пристигнаа повеќе од 120 плакатни решенија, претставени на изложбата 
којашто прво беше промовирана во Музејот на Град Скопје, а потоа и 
во другите музејски галерии од мрежите „Музеум Линк“ и „Арт Линк“. 
Оваа акција беше препознаена како интересен повод за соработка и од 
Амбасадата на Република Полска, која стана генерален спонзор на прво-
избраните три добитници коишто беа наградени со студиска посета на 
Краков и Варшава и со посета на култниот „Музеј и институт на плака-
тот“ во Варшава. Исто така беа одржани и детски работилници за пла-
кат на истата тема под менторство на легендарниот графички уметник 
Ришард Каја од Полска, кој од плакатните решенија на своите ученици 
создаде камерна изложба, исто така презентирана во рамките на мрежата. 

Паралелно како предедукација на конкурсот за студентски плакат, 
во соработка со Полската амбасада во Скопје, организиравме патувачка 
изложба насловена „Школата на полски плакат“, првично отворена во 
Музејот на Град Скопје, а потоа поставувана на сите 30 галериски пун-
ктови во мрежата, како и во сите 8 универзитетски кампуси. И една ане-
гдота која е резултат од оваа серија изложби, а која ја раскажува амба-
садорот на Полска во Република Македонија, Н. Е. Јацек Мултановски: 
„Едно утро пред зградата на Амбасадата во Скопје, амбасадорот бил 
пречекан од група момчиња кои се претставиле дека доаѓаат од Крива 
Паланка, сакајќи да разговараат за можностите  за студирање во Полска, 
но само со интерес за полскиот плакат бидејќи биле испровоцирани од 
изложбата одржана во Музејот на Крива Паланка“. Ова е уште еден при-
мер за придобивките што ги овозможи „Музеум Линк“ за младите што 
живеат надвор од Скопје.

Веќе од 2017/18 година, кон нашата мрежна програма се приклу-
чија и Амбасадата на Јапонија, со изложбата „Укијое ‒ јапонскиот леб-
дечки свет“, како и Амбасадата на Руската федерација со патувачката 
изложба „Москва денес“, но и Градот Скопје, чиишто изложби од европ-
скиот проект КреАрт исто така беа претставувани низ државата преку 
„Музеум Линк“. 

Онаму каде што беше можно, амабасадорите на овие странски 
мисии самите се трудеа што подобро да ги претстават своите култури, 
но истовремено и да создадат контакти за меѓусебна соработка со локал-
ните авторитети, при што произлегоа десетици донации од најразличен 
вид, особено од Амбасадата на Јапонија.
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25.април 2018 – Во Музејот на Градот Неготино, отворање на Изложбата  
на јапонски графики од јапонски мајстори на дрворез од 17 век од правецот  

UKIYOE - УКИЈОЕ или ЛЕБДЕЧКИ СВЕТ

Во текот на секоја нова календарска година, МГС на членовите 
на мрежата им нуди по 5 нови патувачки изложбени концепти, кои 
постојано циркулираат од галерија до галерија. Системот на дистрибу-
ција на изложбите е сведен на наједноставната можна организација, со 
што изложбените пакети ги дистрибуираме со карго-транспорт за кој 
транспортните трошоци не надминуваат повеќе од 1.000 денари во двата 
правци. Секој реципиент плаќа дојдовна транспортна сметка, што значи 
не повеќе од 500 денари, што го сноси самата приемна институција. 
Така добиваме многу културни придобивки за многу низок финансиски 
трошок.

Музејот на Град Скопје, како лидер во мрежата, постојано ја органи-
зира и координира дистрибуцијата и менаџирањето на изложбите, како 
и медиумската покриеност на истите. Во изминатите  четири години на 
дејствување, Музејот имаше повеќе од  120 претставувања на изложби на 
различни точки во Македонија, при тоа од 2016 до 2018 без финансиска 
поддршка од државата, ниту пак од МГС, а од 2018 до 2020 година со 
вкупен буџет од 70.000 денари, финансиран од Град Скопје којшто почна 
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да ја  препознава вредноста на оваа идеја. За жал, сегашното раководство 
на институцијата смета дека ваквиот приод на „одработување на про-
грама за другите“ е излишна и инсистира на згаснување на проектот. Но 
затоа пак „другите“ ‒ асоцијативните институции во мрежата „Музеум 
Линк“ ја сфатија придобивката што ја имаме сите, и свесни се за мини-
малните трошоци што самите ги подмируваат за богатството од  излож-
бени настани што ги добиваат, со што, од оваа наша речиси петгодишна 
акција и со постојаното присуство низ целата територија на државата, се 
зајакнаа меѓуинституционалните контакти на локално ниво, при што се 
формираше и нова НГО наречена Мрежа на локални музеи, што инсти-
туционално ќе ги застапува интересите на локалните музеи во државата 
воопшто. Така, нашиот мал „номадски“ проект (којшто јас, како негов 
идеен творец и како „one man show“ организатор на „Музеум Линк“ 
честопати сакам да го нарекувам), и понатаму  активно ќе држи чекор со 
современото живеење на младите кое изискува максимално динамично 
и креативно темпо на однесување, независно под чие „знаме“ ќе биде 
претставен, бидејќи сметам дека единственото „знаме“ е градењето на 
што покреативна средина за нашите генерации кои допрва треба да ги 
едуцираме.

Jasminka Namičeva

The Project “Museum Link” as a Tool for Promotion of the Cultural Heritage 
of Skopje and Macedonia

Summary

The idea for the project “Museum Link” came from the need to intensify the cooper-
ation between the City Museum of Skopje and the rest of the museums and cultural 
institutions in the state in order to improve the exchange of museum projects and to 
improve the quality of informing the public about them. 

Key words: cultural heritage, museum, networking, exhibitions 
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Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
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КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА МАНАСТИРОТ 
„СВ. БОГОРОДИЦА“ – МАТКА КАКО ПОТЕНЦИЈАЛ 
ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРНИОТ ТУРИЗАМ ВО СКОПЈЕ

Во темата, културното наследство на манастирот „Св. Богородица“ 
– Матка го согледуваме од повеќе аспекти, како значаен потенцијал 
за развој на културниот туризам во Скопје. Во оваа насока на пре-
зентација, овој манастир претставува вистински апликативен пример 
за врвна туристичка дестинација на градот Скопје, заедно со другите 
манастири во клисурата на реката Треска и на Кањонот Матка, со 
атрактивното природно опкружување. Ова исклучително сакрално 
културно наследство, како и богатиот комплекс средновековни градби 
(на пр. остатоци од тврдината од некогашната средновековна кре-
пост Марков Град), претставуваат значаен потенцијал за пошироко 
активирање на културниот туризам, којшто денес перманентно се раз-
вива во клисурата – Матка. Таа истовремено е позната и заради при-
родните реткости и убавини, со долините и со десетината пештери, 
како извонреден екоамбиент. Сите овие градителски и природни вред-
ности, претставуваат значаен потенцијал за културната промоција на 
Скопје и за збогатувањето на понудата со културно-уметнички, спорт-
ски и рекреативни активности. 
Клучни зборови: манастир „Св. Богородица“ – Матка, културно на-
следство, културен туризам, природни реткости, Скопје и Скопско

Кањонот Матка како културно-историски локалитет и туристичка 
дестинација

Тргнувајќи од постулатот дека туристичката дестинација1 се дефи-
нира како мешавина од услуги и содржини во рамките на општественото, 

1 Туристичката дестинација како поим и како концепт може да биде спорна зависно од 
тоа дали се разгледува од економско-маркетиншки или од социокултурен аспект.
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културното и природното милје, што можат да се разгледуваат на раз-
лични геополитички нивоа, како системи со сопствена организација за 
маркетиншка дестинација (Buhalis 2000: 95–88, Morgan, 2004: 173–183, 
Pice 2004)2, сакаме да ја согледаме атрактивната локација на Кањонот 
Матка како важен потенцијал за развој на културниот туризам на гра-
дот Скопје. Денес културните добра сѐ повеќе се користат како ресурси 
за најразлични современи намени, кои освен историските и естетските 
функции на наследството ги земаат предвид и туристичките, економ-
ските, општествените, симболичките и др. елементи на културното 
наследство, без разлика дали ги согледуваме како позитивни, развојни 
или како помалку позитивни, особено од еколошка гледна точка. 

Вистински апликативен пример за врвна туристичка дестинација на 
градот Скопје се манастирите во клисурата на реката Треска и Кањонот 
Матка заедно со атрактивното природно опкружување. Кањонот Матка 
претставува културно-историски локалитет со голем број цркви и мана-
стири. Во географскиот појас на Матка, како клисура со фасцинантни 
природни одлики и со неповторлив екоамбиент е лоцирана група 
сакрални споменици со извонредни уметнички квалитети. Во самата 
живописна клисура на реката Треска се наоѓаат шест импресивни мана-
стири, според својата архитектонска градба и фрескоживопис: „Св. 
Никола Шишевски“, „Св. Петар“, „Св. Богородица“, „Св. Никола“, „Св. 
Андреја“ и манастирот „Успение на Пресвета Богородица“ – Матка 
(Хаџи-Васиљевић 1930: 425). Според својата намена и положба, како и 
според времето кога настанале, овие манастири спаѓаат меѓу најстарите 
градби во околината на Скопје. Самата нивна местоположба, во тешко 
достапната клисура на реката Треска, која обезбедувала релативно добра 
заштита на теренот, покажува дека во нив се одвивал вистински аскет-
ски живот, во услови на динамични и честопати драматични историски 
збиднувања во кои опстојувал средновековниот град Скопје. Во дел од 
нив се одвивала и значајна скрипторска дејност (Поп-Атанасов, Велев, 
Јакимовска-Тошиќ 1997: 213) 

Најтемелните истражувања за локалитетот Матка како археолошки, 
историографски и културолошки феномен има извршено В. Лилчиќ, во 
чија монографија се застапени сите аспекти на културното наследство, 
евидентирано на просторот на Матка (Лилчиќ 1995). Презентираните 

2 Преземен цитат од изданието: Morgan N., Pričard A., Prajd R.„Menadžment turističkih 
mesta, brendova i reputacije“. Destinacija kao brend. Beograd: Clio, 2015.
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истражувања и сознанија во неговата монографија служат за научни 
цели, а и за поширока културна афирмација и популаризација на областа.  

Ова исклучително сакрално културно наследство, како и богатиот 
комплекс средновековни градби (како на пр. остатоците од тврдината 
‒ ѕидините од некогашната средновековна крепост Марков Град), прет-
ставуваат значаен потенцијал за активирање на културниот туризам, 
којшто денес перманентно и видоизменето и низ формите на спортски 
и рекреативен туризам се развива во клисурата Матка. Таа истовре-
мено е позната и заради природните реткости и убавини – клисурата 
има долини, пукнатини, десетици пештери, формирани од долгорочното 
влијание на планинските реки и на големите температурни осцилации. 
Кањонот зафаќа површина од околу 5 000 хектари и се наоѓа на 15 кило-
метри југозападно од Скопје, а убавините на природното опкружување 
се збогатени со голем број ендемични растенија и животни. Во околи-
ната на реката Треска среќаваме голем број пештери, меѓу кои нају-
бави се „Врело“, „Крштална“ и „Убава“, како и подводната пештера 
„Подврело“. Кањонот на реката Треска е најважниот искачувачки цен-
тар во северниот дел на Македонија. Сите овие градителски и природни 
вредности претставуваат извонреден потенцијал за културна промоција 
на Скопје и за збогатување на понудата со културно-уметнички, спорт-
ски и со рекреативни активности. 

Културното наследство на манастирот „Успение на Пресвета 
Богородица“ – Матка

Во прилог на нашата тема особено сакаме да го издвоиме култур-
ното наследство на манастирот Матка, како извонреден потенцијал за 
развој на културниот туризам на градот Скопје. Манастирот „Успение на 
Пресвета Богородица“ повеќе познат како манастир Матка, кој датира од 
XIV век, се наоѓа на левиот брег на реката Треска, на нејзиниот излез од 
клисурата, во близина на селото Глумово. 

Манастирот низ историјата има значајна улога како духовно и кул-
турно средиште во периодот од средновековниот период, па сѐ до денес, 
со значаен ракописен и библиотечен фонд, со атрактивна местоположба 
погодна за развој на верскиот туризам, но и за посета на манастирската 
црква од страна на љубителите на историските и естетските функции на 
наследството. Не се знае точно како манастирот, па и самиот предел го 
добиле именувањето „Матка“. Одредени претпоставки упатуваат дека 
можеби манастирската црква го добила името „Матка“ заради својата 
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улога на централен (матичен) манастир за повеќето цркви, манастири 
и монашки скитови што се наоѓале во овој дел од теснецот на реката 
Треска (Николовски, Ќорнаков, Балабанов 1971: 38). Меѓутоа, извесно е дека 
своето име манастирот сепак го добива по името на покровителката 
на црквата – мајката Божја, Св. Богородица (Мати, Матка). Одредени 
историски податоци се врзуваат за постанокот на манастирот, кои упа-
туваат дека манастирската црква најверојатно ја изградил Бојко, син на 
непознатата властелинка Даница, ктиторка на црквата „Св. Никола“ во 
селото Љуботен, во XIV век. Во натписот над влезната врата од црк-
вата „Св. Никола“, кој датира од 1337 година, се вели дека синот на гос-
поѓа Даница – Бојко, бил господар на Матка, а другиот син Звечан, на 
Ситница. Со тоа не е исклучена можноста дека уште тогаш постоела 
црквата на манастирот Матка. Во манастирот, над влезната врата одв-
натре постои натпис од 1479 година во кој се откриваат заложбите на 
некоја Милица, која помогнала да се покрие откриената црква, ја живо-
писала, подигнала припрата и купила лозје за манастирот. Во тоа најве-
ројатно ѝ помогнале Тошинко и неговиот син Никола и митрополитот 
Атанасие, кои исто така се спомнуваат во натписот (Иванов 1970: 129; 
Стојановић 1982: бр. 387). Според овој натпис, јасно е дека протогената 
градба на црквата потекнува од XIV век, додека покривот, припратата и 
внатрешниот фрескоживопис се од крајот на XV век. Извесни поправки 
на манастирската црква се изведени и кон крајот на XIX век.

Црквата има форма на стеснет впишан крст, со слепи странични 
бродови и една осмоаголна купола. На куполата има четири високо 
поставени прозорци, ориентирани кон четирите страни на светот, и се 
потпира на четири пилистри. Олтарната апсида од надворешната страна 
е тристрана (Николовски, Ќорнаков, Балабанов 1971: 38). Со својата 
архитектурна концепција оваа црква не излегува од рамките на визан-
тиската архитектура од овој период. Ваквиот објект припаѓа на типот 
градби од XIV век, поврзани со благородничката сакрална архитектура. 
Или поконкретно, овој споменик со своите одлики е согледан како умет-
ничко поврзување на две блиски епохи, на византиската и на постви-
зантиската, обединети преку спојување на елементи на средновековната 
архитектонска структура и на постсредновековното сликарство при-
сутни во неа (Димитрова 2019: 614).

Живописот во манастирот потекнува од крајот на XV век (1496/1497 
година), што наполно одговара на периодот посочен во натписот 
над влезната врата од црквата. Во приземната зона на западниот ѕид 
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насликани се ктиторите Милица и Никола во граѓанска облека. Самиот 
зограф на живописот е оценет како слаб сликар со непрецизен цртеж 
и нечист колорит, кој не води доволно сметка за вообичаениот ред при 
прикажувањето на сцените (Николовски, Ќорнаков, Балабанов 1971: 38). 
За одбележување е што во живописниот ансамбл на црквата, во јужниот 
дел на олтарот е претставен портретот на Кирил Филозоф, како пан-
дан на Св. Климент Охридски, прикажани во единствена идејна целост 
(Грозданов 1983: 33). Климентовиот лик ги поседува карактеристиките 
на Охридската ликовна редакција. Со тоа, за овие ликови би била карак-
теристична пројавата на долгата традиција на охридското културно и 
ликовно влијание, пред сѐ преку Климентовиот портрет, постојано при-
сутен во скопскиот живопис од XIV век, работен и нарачуван во овие 
предели од мајстори и ктитори поврзани со Охридската архиепископија 
(Грозданов 1983: 33). Нивното присуство во сликарските ансамбли на 
Скопскиот Регион во голема мера може да се искористи во прилог на 
туристичка промоција на сакралното културно наследство во рамките 
на проектот Европската културна рута на Кирил и Методиј, подржан од 
Советот на Европа (www.cyril-methodius.cz), што всушност коинцидира 
со целите на тековниот проект, содржани во промоција на географските 
и историските топоси поврзани со светите Кирил и Методиј.

Манастирот Матка како скрипторски центар
Големото културно-историско значење на манастирот Матка го 

согледуваме во неговата улога на значаен скрипториум уште од средно-
вековниот период, па сѐ до периодот на XIX век, кога во него престоју-
вале и дејствувале евидентирани книжевници и духовници. Манастирот 
поседувал манастирска библиотека и своја ракописна збирка. He се 
ретки случаите на позајмување ракописи од библиотеката на овој мана-
стир за ракописната збирка на блискиот Шишевски манастир, пос-
ветен на св. Никола. Така, за Пентикостарот, којшто денес се чува во 
Софија, во Бугарската академија на науките под бр. 46 (Кодов 1969: 87), 
не е прецизно утврдено дали бил пишуван за потребите на манастирот 
Матка или пак за Шишевскиот манастир. Овој ракопис го пишувале 
двајца книжевници, од кои првиот е анонимен, a вториот е книжевникот 
Евстратиј, кој оставил запис дека ракописот го пишувал во 1488 година. 
Врз ракописот има уште многу други записи, оставани главно во текот 
на XVIII–XIX век (1743, 1791, 1801, 1830, 1857 година), во кои главно 
се одбележува доаѓањето на бројни црковни и световни лица, и притоа 
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се бележи нивниот престој во манастирите ‒ Матка и Шишевски (Кодов 
1969: 87–88).

Интересно е и тоа што врз ракописот има најстар автографски запис 
од 1801 година, оставен од раката на Кирил Пејчиновиќ, од времето на 
престојот на ракописот во Шишевскиот манастир (Иванов 1970: 121–
122). Најверојатно ракописот потекнува од манастирот Матка, а подо-
цна бил однесен во Шишевскиот манастир, каде што според записите го 
среќаваме во подоцнежниот период. Своина на манастирот Матка биле 
повеќе ракописи, меѓу кои еден Октоих, со запис од 1687 година, во кој 
се споменува дека ракописот му бил подарен на манастирот Матка од 
страна на браќата Андреја и Стојан Ковач (Стојановић 1982: бр. 1886). 
Ракописот подоцна се нашол во манастирот Крушедол. Денес не ни е 
позната неговата судбина. На манастирот Матка му припаѓал и ракопис-
ниот Минеј за април, кој датира од XVI век. Денес се чува во Народната 
библиотека во Софија, под бр. 430, Цонев II 533, а бил донесен од Скопје 
во 1909 година (Поп-Атанасов 1984: 189).

Од овој манастир потекнува и Кодикот на манастирот Матка, којшто 
денес се наоѓа во Софиската народна библиотека (Николовска 1975: 
427–434). Во својот основен дел тој датира од крајот на XVI век, а во 
подоцнежните периоди бил постојано надополнуван. За тоа сведочат 
и најраните записи и летописните белешки од 1564, 1567, 1572, 1575 
година, во кои се споменуваат најразличните донирања што му се при-
ложувале на манастирот, но  има и записи XVII–XVIII век, коишто од 
првичните се разликуваат според писмото, јазикот и содржината. На 
Кодикот, врз неговиот основен дел, работеле тројца пишувачи: јеромо-
нахот Евстратиј, монахот Никодим и Азариј. А. М. Селишчев во својата 
студија „Кодикот на манастирот Матка“, преку особеностите и подато-
ците што ги нуди овој ракопис, ја разработува економската положба на 
населението и етничките односи, потоа општествениот, економскиот и 
битовиот живот во скопскиот крај, дава податоци за јазикот на Кодикот, 
како и регистри на топонимите и на личните имиња на дарителите на 
манастирот (Селищев 1933: 9–48).

Од манастирот Матка, во текот на XVIII век, овој ракопис бил пре-
несен во блискиот манастир „Св. Никола Шишевски“, каде што останал 
до 80-тите години на XIX век. Оттаму, монахот Харитон го пренел во 
дебарскиот манастир „Св. Јован Бигорски“ (Веселиновић 1891: 69–71). 
Меѓутоа, со дел од ракописите што му припаѓале на овој манастир, 
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Кодикот бил однесен во Софиската народна библиотека, каде што се 
чува и денес под бр. 294.

Поменикот на манастирот Матка, иако не е голем по својата содр-
жина и обем, сепак претставува значаен извор за историјата на Скопската 
Област, бидејќи покрај запишаните имиња, тој содржи и податоци што 
се поврзани за материјалната состојба на самиот манастир, за мигра-
цијата на лица од еден центар во друг, за настаните што се поврзани 
со судбината на самиот манастир и пошироко, бидејќи нуди поширока 
слика за економско-социјалната структура, како и за општествениот и 
битовиот живот на населението од целата Скопска Област.

И според народното предание што е присутно меѓу локалното 
население, во овој манастир, веројатно заради неговата поволна место-
положба, имало голем број свештеници и калуѓери, со што духовниот 
живот во манастирот во текот на вековите бил мошне активен, а запи-
сите откриваат посети на поклоници од целата Скопска Област, кои на 
манастирот му дарувале различни прилози. Со тоа во манастирот посто-
еле можности за развој на книжевната и културната дејност, за гравити-
рање на учени луѓе, коишто се залагале за напредокот на манастирот и 
за збогатување на библиотечниот фонд. 

Според изложеното досега може да се заклучи дека манастирската 
црква „Успение на Пресвета Богородица“ е културен споменик од непро-
ценливо значење за историјата на Скопската Област, активен како верски 
објект и со функционална улога на монашки центар, кој низ вековите ја 
зачувал својата поволна материјална положба, помагана и поткрепувана 
од донациите на ктиторите и на месното население. Денес ја потврдува 
својата улога на активен манастир со женско монашко сестринство, 
коешто се грижи за комплексот и за духовниот живот во него. Секоја 
година на 28 август во манастирот се одржува патрониот празник, меѓу 
народот познат како Голема Богородица, при што секогаш има посете-
ност од илјадници посетители што учествуваат на големата прослава. 

Кањонот Матка – заштитено природно подрачје со потенцијал за 
културен туризам

Кањонот Матка, со богатството од природни, историски и од кул-
турни вредности е една од најрепрезентативните туристички дестина-
ции во Македонија во близина на главниот град Скопје. Сакралното 
културно наследство концентрирано во Кањонот, претставува вистин-
ски потенцијал за развој на културниот и верскиот туризам. Од друга 
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страна, севкупната геостратешка положба на Кањонот и природното 
опкружување нудат извонредни форми и за други туристички облици, 
како на пример за рекреативен, но и за спортско-адреналински туризам. 
Овој локалитет со своите природни потенцијали нуди можности и за 
екстремни спортови, како на пример за спелеологија и спелеонуркање, 
за алпинистичко и спортско качување, за кајак на диви води и за планин-
ски велосипедизам, или едноставно нуди извонредни услови за рекре-
ативно пешачење по многубројните патеки, со прекрасни видиковци 
на Кањонот, особено од позициите на атрактивните местополoжби на 
манастирите. 

Овој предел стана дополнително атрактивен за туристите откако 
дневниот весник „Гардијан“ (Guardian) во 2016 година го вброи Кањонот 
Матка меѓу десетте најубави кањони во Европа, кои се лесно достапни 
за авантуристите и нудат одлични погледи и добри патеки за рекреативен 
и спортски туризам. Богатството од сакрални објекти со исклучителната 
духовна и културно-историска компонента, присуството на спелеолош-
ките објекти, особено на импресивните пештери, уникатното природно 
опкружување со богатството на живиот свет, прекрасните видиковци, како 
и близината на главниот град Скопје,  го определуваат Кањонот Матка за 
една од најрепрезентативните туристички дестинации во Македонија. Од 
друга страна, мозаикот од најразлични геолошки и хидролошки каракте-
ристики, како и богатата флора и фауна го издвојуваат овој кањон како 
едно од најзначајните заштитени природни подрачја во нашата земја. Во 
заштитеното подрачје се бележи големо богатство и диверзитет на рас-
тителни и животински видови, на хетерогеност и ендемизам, при што 
во овој биодиверзитет се присутни над 50 локални, национални и бал-
кански ендемити. Во 1994 година, поради геодиверзитетот и особеното 
богатството на биодиверзитетот, Собранието на Град Скопје го прогласи 
Кањонот Матка за споменик на природата (<http://parkovi.com.mk/matka> 
пристапено на 10.9.2021). 

Во „Студија за ревалоризација на природните вредност на зашти-
теното подрачје споменик на природата „Кањон Матка“ (<https://www.
moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/Studija-za-MATKA.pdf>) е 
даден предлог за зонирање на заштитеното подрачје „Кањон Матка“, со  
картографски приказ на нови предлог-граници и зони во кои се реги-
стрирани значајните, реликтните и ендемичните видови од флората и 
фауната заради зачувување на нивните природни станишта и попула-
ции. Исто така, во зоната на строга заштита се ставени и значајните 
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геоморфолошки форми, со исклучок на пештерата „Врело“, која е наме-
нета за туристички посети. Во посебни зони на одржливо користење се 
опфатени деловите од заштитеното подрачје во кои се наоѓаат инфра-
структурните објекти и деловите што се во непосредна близина на насе-
лените места кои се практикуваат за туристички и рекреативни актив-
ности и притоа се предлага тоа да биде зона на внимателно одржливо 
користење. Во студијата се пристапува плански кон рангирање на зоните 
со препораки за зачувување на биодиверзитетот, а притоа подрачјето да 
се користи одржливо, плански и еколошки и за туристички цели. Самата 
студија треба да претставува појдовна основа при заштитата на локали-
тетот „Кањон Матка“ како природен биодиверзитет од исклучително зна-
чење, особено ако ја земеме предвид натамошната непланска промоција 
на туристичките и угостителските дејности при нивното комерцијално и 
еколошки неиздржано проширување, особено присутно  во последните 
години. Доколку не се почитува стручната експертиза што е презентирана 
во студијата и мерките за заштита на природното опкружување и на кул-
турното наследство, ќе дојде до негово целосно загрозување.

Од друга страна, сите овие значајни потенцијали на Кањонот Матка 
условуваат идеални можности за развој на културниот туризам во близина 
на Скопје, каде што според одредени туристички промотивни сајтови, 
токму културно-историските локалитети и природното опкружување го 
детерминираат Кањонот како престижна туристичка дестинација. Сите 
овие карактеристики на географскиот појас на Матка, како клисура со 
извонредни природни одлики и културно-историски вредности, овозмо-
жуваат да се искусат различни активности од доменот на културниот 
туризам: посета на средновековни манастири со живописни фрески, 
меѓу кои и на манастирот „Успение на Пресвета Богородица“ – Матка,  
пешачење, прошетки, алпинизам, кајакарство, спелеологија, набљуду-
вање птици (особено белоглавите орли) и ретки видови пеперуги, ужи-
вајќи во погледот што се отвара кон Кањонот (<https://patokolusvetot.mk/
matka-eden-od-10te-najubavi-kanjoni-vo-evropa>).

Притоа, исклучителното културно-историско и природно богатство 
на Кањонот Матка нѐ обврзува пасионирано да се грижиме за нивната 
опстојба и за одржливоста на екосистемот во целина.
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The Cultural Heritage of the Monastery “Holy Mother of God” (Theotokos) – 
Matka as a Potential for Developing Cultural Tourism in Skopje

Summary

The topic discusses, from several aspects, the cultural heritage of the monastery 
“Holy Mother of God” (“Sv. Bogorodica”) – Matka as a significant potential for 
developing cultural tourism in Skopje. In relation to this, this monastery is a real ap-
plicative example of a top tourist destination of the city of Skopje, along with other 
monasteries in the Treska river gorge and the Matka Canyon, with attractive natural 
surroundings. This exceptional sacred cultural heritage, as well as rich complex of 
medieval buildings (e.g. remains of the former medieval fortress Markov Grad), 
represent a significant potential for wider activation of cultural tourism, permanently 
developing today in the Matka gorge. The gorge is also known for its natural rarities 
and beauties, with valleys and a dozen of caves, as an excellent eco-ambience. All 
these architectural and natural values represent a significant potential for the cultural 
promotion of Skopje and for enriching the offer with cultural-artistic, sports and 
recreational activities.

Key words: “Holy Mother of God” (Theotokos) – Matka monastery, cultural heri-
tage, cultural tourism, natural rarities, Skopje and the Skopje region
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Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Институт за македонска литература, Скопје

ЦРКВАТА „РАЃАЊЕ НА СВ. БОГОРОДИЦА – 
ТРОЕРУЧИЦА“, ПОТЕНЦИЈАЛНА ДЕСТИНАЦИЈА 

ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРНИОТ ТУРИЗАМ ВО ГРАДОТ 
СКОПЈЕ 

Црквата „Св. Богородица“ во центарот на градот Скопје има далечна 
историска, духовна и културна традиција, што се поврзува уште со 
периодот на X-XI век. Во писмото на скопскиот епископ до папата 
Инокентиј III од 1203 година се засведочило дека црквата била епис-
копски катедрален храм, а во една грамота од 1300 година на српскиот 
завојувач во Македонија, кралот Милутин, дополнително се именува 
и како Троеручица – поради чувањето на чудотворната икона на Св. 
Богородица насликана со три раце. Се сметало дека иконата му при-
паѓала на противникот на иконоборството, на црковниот отец Јоан 
Дамаскин од првата половина на VIII век, кому со чудотворната моќ 
на иконата му зараснала отсечената рака при казната зашто пишувал 
во одбрана на иконопочитувањето. Светителскиот култ кон иконата 
меѓу верниците бил повод скопјани да ја прифатат Св. Богородица 
како заштитничка на градот. Ова голема литијна чудотворна икона 
окована со злато и со сребро била однесена во Хилендарскиот мана-
стир на Света Гора, каде што и денес се чува. Дури и крунисувањето 
на српскиот завојувач, кралот Стефан Душан во цар во 1346 година 
се поврзува со историјата на оваа црква. Веројатно храмот бил раз-
урнат кон крајот на XVII век, а во 1835 година врз старите темели 
била изградена нова катедрална трикорабна базилика, архитектонски 
проектирана од познатиот македонски градител Андреј Дамјанов. Но 
и новата градба настрадала при воените премрежија во 1944 година, 
кога била опожарена од бугарската војска. Меѓу верниците скопјани 
никогаш не згаснал светителскиот култ кон храмот и кон Св. Богоро-
дица – духовната спасителка на граѓаните на Скопје. Со материјал-
ната помош и ктиторството на г. Трифун Костовски на 31 јануари во 
2008 година Македонската православна црква го освети обновениот 
денешен храм, проектиран со истиот архитектонски план како кате-
дралната градба во 1935 година и беше изграден врз старите темели, 
за да ја продолжи духовната и културната традиција кај идното поко-
ление на градот Скопје. Ваквата историска, духовна и културна мемо-
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рија за црквата „Св. Богородица Троеручица“ во Скопје нуди богат 
потенцијал за промоција на една од дестинациите за развој на култур-
ниот туризам во градот Скопје, но истовремено може да претставува и 
локација за промоција на новите современи културни достигнувања. 
Клучни зборови: Скопје, црква „Раѓање на св. Богородица“, Троеру-
чица, културен туризам.

Во градот Скопје и во неговата непосредна околина постојат бројни 
цркви и манастири, како дел од богатата македонска духовна и културна 
традиција од ранохристијанскиот, средновековниот и сѐ до современиот 
период. Конкретно се мисли на вековниот духовен и културен развој 
поттикнуван од ранохристијанската Скупска епископија/архиеписко-
пија и од средновековната Скопска митрополија, па сѐ до современата 
улога што ја има денешната Скопска митрополија ‒ духовно предводена 
од самиот архиепископ охридско-македонски и на Јустинијана Прима, 
господин господин Стефан. Постарите зачувани средновековни духовни 
и културни центри главно се наоѓаат во околината на Скопје, каде што 
постоеле и две своевидни лаври – онаа на Матка и втората на Скопска 
Црна Гора. Низ историјата и во самиот град Скопје се граделе импо-
зантни христијански храмови, кои биле двигатели на развојот на маке-
донскиот духовен и културен живот низ вековите. Но истовремено, тие 
религиозни и културни монументи станувале и жртви за својот опста-
нок од различните завојувачи на просторот на Македонија. Сепак како 
највпечатлив одраз во духовната и културната меморија на скопјани 
има храмот посветен на „Раѓање на Св. Богородица“, во еден историски 
период позната и со дополнителниот назив „Троеручица“. Долгата исто-
рија на овој скопски храм од скоро 10-вековното постоење, значајната 
духовна улога што ја имал како катедрален храм на Скопската епархија, 
но и последиците што ги трпел од крајно лошите одрази на воените 
непогоди во минатото, претставуваат дополнителни побуди црквата да 
добие заслужено место на потенцијална дестинација за развојот на рели-
гиозниот и на културниот туризам на градот Скопје.

Црквата „Св. Богородица“ се наоѓа во центарот на Скопје, на 
левиот брег од реката Вардар. За жал, во историографијата има мошне 
скудни податоци за средновековната историја на црквата. Но од посред-
ните извори се заклучува дека таа важи за еден од постарите храмови, 
изградени во градот, со скоро 10-вековна историска, духовна и културна 
традиција. Нејзината првобитна градба се поврзува со периодот од 
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владеењето на Самуиловото македонско царство од крајот на X и поче-
токот на XI век, како духовен храм во диецезата на неговата помесна 
црква – Охридската патријаршија/архиепископија. Во писмото на скоп-
скиот епископ до папата Инокентиј III од 1203 година се засведочило 
дека уште тогаш црквата била епископски катедрален храм. Не било слу-
чајно што низ историјата овој скопски храм директно се поврзувал и со 
мирските владетели на просторот на Македонија. Од неговата духовна 
традиција и архитектонска монументалност особено биле импресио-
нирани српските завојувачи во Македонија од крајот на XIII до среди-
ната на XIV век, при што поголемите настани од нивното воспоставено 
владетелство ги поврзувале токму со овој храм. Имено, од 1298 година 
е зачувано пишувано сведоштво од византискиот логотет и писател 
Теодор Метохит, кој при дипломатските честитки по повод женидбата 
на српскиот крал Милутин со принцезата Симонида навел дека црквата 
„Св. Богородица“ била најубавата од сите други храмови во Скопје. Овој 
податок дозволува и да се претпостави дека чинот на кралската венчавка 
можеби се случил во овој скопски храм, но за тоа не постојат конкретни 
изворни сведоштва.  

Скопскиот храм „Раѓање на Св. Богородица“ се споменува и во 
кралската грамота издадена од 1300 година на истиот српски завоју-
вач Милутин, каде што се наведува со дополнителното именување 
„Троеручица“ ‒ поради чувањето на чудотворната икона на Св. Богородица 
насликана со три раце. Се верувало дека иконата му припаѓала на про-
тивникот на иконоборството ‒ црковниот отец Јоан Дамаскин од првата 
половина на VIII век, кому со чудотворната моќ на иконата му зараснала 
отсечената рака при казната зашто пишувал во одбрана на иконопочи-
тувањето. Подоцна, ова голема литијна чудотворна икона окована со 
злато и со сребро од Скопје била однесена во Хилендарскиот манастир 
на Света Гора, каде што се чува и денес. Светителскиот култ кон иконата 
меѓу верниците бил повод скопјани да ја прифатат Св. Богородица како 
заштитничка на својот град. Токму и непосредниот светителски култ кон 
мајката Божја меѓу скопјани бил повод во градот да се изградат и други 
цркви посветени на Св. Богородица, од кои се евидентираат најмалку 
уште 4 средновековни храмови – трите изградени во периодот најдоцна 
до крајот на XIII век (двете на тврдината Кале) и една во периодот од 
владеењето на српскиот цар Урош V (1355-1371).

Епископскиот катедрален статус на црква „Св. Богородица“ во 
Скопје се потврдил и во познатата Баштинска повелба од периодот пред 
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1337 година. Црквата го задржала катедралниот статус и во периодот од 
владеењето на српскиот крал/цар Душан во Македонија, кога имала кате-
дрален статус на новоформираната Скопска митрополија. Исклучително 
популарното духовно значење што го имала Богородичната црква дошло 
до израз и во 1346 година, кога во градот Скопје се одржал т.н. Скопски 
црковен собор ‒ на којшто охридскиот архиепископ Николај и трнов-
скиот патријарх Симеон со своите синоди без согласноста од вселен-
ската духовна хиерархија во Константинопол ја извршиле хиротонијата 
на српскиот архиепископ Јоаникиј во патријарх. Веднаш потоа, повторно 
во Скопје и веројатно во истиот храм, тројцата јужнословенски погла-
вари (охридскиот, трновскиот и пеќскиот) го крунисале српскиот крал 
Стефан Душан за цар. Со тоа на Балканот првпат биле решени автоке-
фалните јурисдикции на трите јужнословенски цркви: Македонската, 
Бугарската и Српската. 

Овој средновековен храм се споменува и во два записа врз печатен 
цветен триод, каде што стои запишано дека во 1645 година, при архи-
ерејот Никанор, Јоан Мешинлија ја откупил и ја приложил книгата од 
неа за да се богослужбува во црквите „Св. Јоан Крстител“ и „Пресвета 
Троеручица“ во Скопје.

Веќе од втората половина на XVII век не се среќаваат зачувани 
пишувани извори за постоењето на црквата „Раѓање на Св. Богородица“ 
во Скопје, што остава простор да се претпостави дека оттогаш таа веќе 
била разурната при некои од локалните востанички судири против тур-
ско-османското владеење. Црквата била во урнатини подолг период, 
при што меѓу старите скопјани споменот за неа останал да се пренесува 
само преку раскажувањата. Дури во периодот на народното будење и на 
просветителството во Македонија се покренала поширока иницијатива 
меѓу скопјаните да се обнови стариот катедрален храм „Раѓање на Св. 
Богородица – Троеручица“. Скопјанецот Хаџи Коста раскажувал дека 
обновувањето на Богородичниот храм во Скопје почнал уште во 20-тите 
години на XIX век, но поради проблемите да се добие одобрение од тур-
ските власти, првобитно изградените темели стоеле ненадградени околу 
10 години. Откако отоманските власти почнале да одобруваат градење 
на нови христијански храмови, група истакнати скопски трговци под-
неле барање до султанот да добијат одобрение за обновување на кате-
дралниот храм. За полесно да се добие турската дозвола за изградба на 
новиот храм, главниот донатор на црковното земјиште Хаџи Трајко се 
послужил со итрина пред турските власти. Имено, претходно се закопале 
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во земјата извесни црковни предмети и при нивното откопување ‒ пред 
властите „докажале“ дека таму постоел христијански храм уште многу 
порано.    

Дозволата за изградбата се добила директно од султанот во Цариград 
во 1834 година, а самиот храм се осветил на 1 мај во наредната 1835 
година. Најголемиот дарител за обновата на црквата, како прв ктитор 
бил скопскиот трговец Хаџи Трајко. Други спомагатели за градбата на 
храмот биле уште скопските трговци Јован Шишко, Трпе Патишкалија, 
Петре Зелениковски и др. Врз старите темели била изградена нова голема 
трикорабна базилика, која служела и како катедрален храм на Скопската 
митрополија. Извонредната архитектонска градба на црквата ја про-
ектирал и ја почнал во тоа време угледниот мајстор Дамјан Јанкулов, 
но во текот на градењето тој починал. Црквата ја доградиле неговите 
синови Андреја, Ѓорѓи, Никола и Коста. Работата ја предводел првиот 
син Андреја Дамјанов, кој набргу се прочул како еден од најдобрите гра-
дители на христијански цркви. Особено била впечатлива надворешната 
фасада на храмот, што била изработена од делкан камен. Наоколу, архи-
тектонски структурен тон на црквата ѝ давале широките отворени тре-
мови, а на западната страна била изградена камбанаријата. За внатреш-
ното декорирање на соборниот храм бил ангажиран најдобриот и 
најпрочуениот копаничар во тоа време Петре Филиповиќ – Гарката, а му 
помагала неговата резбарска тајфа: брат му Марко, Макариј Фрчковски 
од Галичник и неговиот зет Димитар Станишев од Крушево. Но поради 
краткиот временски рок кој им бил поставен од иницијативниот одбор 
за градење на соборниот скопски храм, Петре Гарката ги довел да му 
помогнат и копаничарите од тајфата на Филиповци од селото Осој, 
што ја предводел Аврам Дичов – како и други копаничари од селото 
Требиште. Сложените копаничарски работи во црквата „Раѓање на Св. 
Богородица“ во Скопје почнале да се изработуваат веднаш по некол-
кугодишниот ангажман на Петре Гарката во Бигорскиот манастир. Се 
претпоставува дека во Скопје копаничарските работи се вршеле меѓу 
1836 и 1840 година. Особено впечатливо биле изработени иконостасот, 
архиерејскиот трон и амвонот. Иконостасот бил долг 20 метри и висок 
7 метри, чијшто парапет и делот до местото за престолните икони биле 
изработени од бел мермер. Горниот дел бил изработен во резба. Исто 
така и царските двери биле мошне импресивно украсени во резба и се 
илустрирале со пригодни библиски и празнични композиции и сцени.
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Вака архитектонски импресивно граден и копаничарски уметнички 
до совршенство украсен, Соборниот храм во Скопје станал најголемиот 
духовен и просветен центар за верниците скопјани. Да напоменеме дека 
веднаш по обновената изградба на црквата во нејзина непосредна бли-
зина се отворило училиште, каде што школувањето било бесплатно. Во 
школската 1836/1837 година за прв учител бил поставен монахот Павел, 
кој дошол од Бигорскиот манастир и ја продолжил просветната тради-
ција на оваа истакната монашка обител – која во 2020 година наполни 
1000 години духовно и културно-историско постоење. Набргу Соборниот 
скопски храм станал економски помоќен, при што со свои материјални 
средства помогнал во Скопје да се изградат уште две цркви – „ќерки“: 
„Св. Ѓорѓи“ и „Св. Константин и Елена“. Во непосредна близина на овој 
соборен храм во 1902 година се изградила и црквата „Св. Мина“, којашто 
денес, исто и таа не постои. Во периодот меѓу двете Светски војни (во 
првата половина на XX век) храмот бил најголем во градот Скопје и се 
наоѓал во најголемото градско маало – Пајко Маало. 

Но, и оваа нова градба на Соборниот храм „Раѓање на Св. Богородица“ 
духовно опстоила само нешто повеќе од еден век. Притоа, во 1944 
година таа била опожарена од страна на бугарската окупаторска војска 
во Македонија. Како резултат на бугарското политичко-пропагандно 
прикривање за ваквиот воен вандалски чин, меѓу скопјани тенденциозно 
се ширела погрешна варијанта на раскажување ‒ дека во 1944 година 
ова црква била опожарена од бомбите на сојузниците кога со авиони 
прелетувале од Бари за Романија. Дури постојат и други варијанти на 
прераскажувања. По овој антихристијански и антицивилизациски чин, 
скопјани продолжиле да го негуваат светителскиот култ кон ова свето 
место и кон својата градска заштитничка Света Богородица Троеручица. 
Изразот на почитта и славата кон светата заштитничка ја изразувале 
со палење свеќи покрај празното место од стариот храм. Треба да се 
истакне дека фасадните ѕидови на соборната црква стоеле сѐ до крајот 
на 50-тите години од минатиот XX век, кога истите се разурнале и на 
тоа место бил изграден Младински дом. Имено, при земјотресот во 1963 
година дошло до уривање на зградата на Младинскиот дом, при што 
христијанските верници скопјани уривањето го поврзувале со волјата 
на Св. Богородица - која се лутела за непочитувањето на духовните тра-
диции. Во 90-тите години на XX век на местото од некогашниот собо-
рен храм дури се постави и импровизиран лимен објект, при што уште 
повеќе се реафирмира култот кон поранешното постоење на соборната 
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црква и кон светителскиот спомен за Св. Богородица – спасителката и 
заштитничката на граѓаните на Скопје. 

Новиот духовен и културно-историски сјај на соборната црква 
„Раѓање на Св. Богородица – Троеручица“ во Скопје конечно се поврати 
пред 13 години. Имено, со материјалната помош и ктиторството на г. 
Трифун Костовски, на 31 јануари во 2008 година Македонската право-
славна црква – Охридска архиепископија го освети обновениот нов храм. 
Најновата градба на црквата беше проектирана според истиот архи-
тектонски план на катедралната градба од 1835 година, а и се изгради 
врз старите темели. Со тоа повторно заживеа христијанската традиција 
на овој храм, да се собираат во него сегашните и идните поколенија на 
градот Скопје. Преостанува во иднина соборната Богородична црква да 
ја продолжи поактивно и нејзината културна традиција, прераснувајќи и 
во значајна дестинација за развој на културниот и на верски туризам на 
градот Скопје.

Живото разбудено историско, култно и културолошко предание 
за црквата „Св. Богородица“ – Троеручица од меморијата на скопјани 
треба суверено да се пресади и кај идните поколенија на градот Скопје. 
Со заслужената почит и почест треба да се поттикне и понагласеното 
внимание кон овој храм од страна на самата Скопска епархија, како 
и на Собранието на Град Скопје и на другите културни, академски и 
научни институции. Зашто цркавата „Св. Богородица“ – Троеручица 
и Пресветата мајка Божја се традиционално заштитнички на градот 
Скопје и на скопјани. Следствено и историската, духовната и култур-
ната меморија за црквата нуди богат потенцијал за промоција на една од 
помаркантните дестинации за развој на верскиот и на културниот тури-
зам во градот Скопје, но истовремено може да претставува и локација за 
промоција на новите современи културни достигнувања.

Верскиот и културниот туристички потенцијал што треба да се 
црпи од историската, духовната и од културната традиција на црквата 
„Св. Богородица“ – Троеручица во Скопје поттикнувачки може да се 
активира со изработка и осветување на копија од чудотворната икона 
на Пресвета Богородица насликана со три раце, чијашто оригинална 
реликвија и денес се чува во Хилендарскиот манастир на Света Гора. 
Нејзиното положување во овој скопски храм повратно од историјата 
ќе ги напојува верските, поклоничките и културните доживувања на 
посетителита и ќе ги слее во современоста. Истовремено и самиот град 
Скопје и неговите жители скопјани понепосредно ќе го чувствуваат 
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заштитничкиот императив на Пресветата Богородица – Троеручица, со 
кој поспокојно и потолерантно ќе ги восприемаат сопствените духовни 
и културни доживувања. Своевиден верски и културен настан што секоја 
година ќе се исчекува како исклучителна туристичка атракција во гра-
дот Скопје би била и организираната литија со носењето на иконата по 
скопските улици. Ваквото литијно доживување ќе биде духовно полетно 
и културно најартикулирано на денот на светителското патронско про-
славување на црквата, односно на празникот посветен на Раѓањето на 
Пресвета Богородица. 

Богатата скоро 10-вековна духовна и културна традиција на црквата 
ќе биде зачувана од заборавот и ќе се пренесува на идните генерации 
доколку во нејзиниот комплекс се изнајде пригоден простор за своеви-
ден музеј, со изложени експонати на пишувани извори и фотографии за 
црковната историја, за познати и истакнати духовни лица, за ктиторите  
итн. Исто така придружно, духовниот и културниот живот во црковниот 
комплекс би се збогатил и со формирање богата библиотека со чита-
лиште, со организирање факултативна настава по веронаука за младите 
или со курсеви за црковно пеење, со постоење на галерија  на ракописни 
или на старопечатени книги, икони и вреден црковен инвентар сочувани 
од диецезата на Скопската митрополија. Секако дека значајна поткрепа 
во промовирањето на христијанските духовни вредности има и веќе 
формираниот црковен хор.

Овој скопски храм треба да го мобилизира и промовирањето на сите 
форми од новите современи културни достигнувања. Неговите духовни 
двери веќе се отвораат за одржување на разновидни концерти, со кои се 
потврдуваат и неограничените акустични и амбиентални можности што 
ги нуди овој возобновен храм. Црквата треба и мора да стане центар каде 
што ќе се одвива популарната манифестација Скопско културно лето, за 
чиишто пригодни отворања и за другите видови културни доживувања 
треба да се изгради летна сцена, во извонредниот простор и локацијата 
што ги има црковниот двор. На тој начин црквата „Св. Богородица“ – 
Троеручица ќе го заслужи статусот на главна верска и културно-турис-
тичка дестинација во градот Скопје, а во прилог на заштита и на афир-
мација на македонското културно наследство и на македонскиот култур-
но-историски и современ идентитет. 
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Црква „Рождество на Пресвета Богородица“ во Скопје, изградена во 1835 година

Новиот храм „Рождество на Пресвета Богородица“ во Скопје, осветена на 31 
јануари 2008 година
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The Church “Ragjanje na Sv. Bogorodica – Troerucica”  
(Nativity of the Three-handed Mother of God),  

Potential Destination for Development of the Cultural Tourism in the City of 
Skopje

Summary

The legendary and historiographic sources connect the existence of the “Church of 
the Three-handed Mother of God” in Skopje with the period of the rule of Tsar 
Samuil, i.e. the end of the tenth and the beginning of the eleventh century. Its spiritu-
al and cultural existence through the centuries is closely connected to the significant 
historical events, which were taking place on the territory of Macedonia through 
various military-political controversies. The church had a status of episcopal ca-
thedral temple. Especially the spiritual tradition in this temple in Skopje became 
very popular because of the fact that it includes the miraculous icon of the Blessed 
Virgin Mary, painted with three hands. Precisely because of the cult of the icon, 
the believers in Skopje accepted the Blessed Virgin Mary as protector of the city of 
Skopje. The rulers of the conquerors of Macedonia also showed cult-like reverence 
towards this temple, and it is assumed that the coronation of the Serbian warring 
king Stefan Dušan into a tsar in 1346 took place in the Skopje temple of “Nativity 
of the Three-handed Mother of God”. The contemporary Skopje residents retain the 
memory of the last two reconstructions of the temple – in 1835 and 2008. Its rich 
historical, spiritual and cultural tradition offers unlimited potential for the recon-
structed church complex to grow into a recognizable area of the Macedonian capital 
for promotion and development of the cultural and spiritual tourism. 

Key words: Skopje, church “Nativity of the Mother of God”, Three-handed, cultural 
tourism 
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