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Апстракт: Во науката, архитектурата на преродбенските базилики 
досега е засенета во голема мера, од една страна, од иконописот и 
копаничарството, со кои недвојбено чини една концептуална целина, а кои 
традиционално се сметале за единствени уметнички дострели на 
преродбенските храмови, а од друга страна, од спомениците од постарите 
епохи, особено од византискиот период, кои почесто биле во фокусот на 
вниманието на истражувачите на монументалната архитектура во Македонија. 
Така, досега само малубројни преродбенски цркви, пред сѐ големите градски 
базилики, како врвни дострели на градителството од XIX век, биле истражени, 
публикувани и заштитени правно. Преостанатите стотици преродбенски 
цркви лоцирани во руралните средини насекаде низ Македонија, кои, според 
своите обележја, чинат дел од една, стилски, релативноунифицирана група, и 
покрај нивниот доминантен удел во вкупниот број православни храмови во 
државата, досега не го добиле институционалниот третман кој го заслужуваат. 
Овој труд ќе се осврне на комплексните причини за таа појава, како и на 
актуелната состојба на сочуваност на преродбенските базилики и 
предизвиците и дилемите кои влијаат на нивната заштита. 

Клучни зборови: заштита, конзервација, сакрално градителско 
наследство 

Деветнаесеттиот век претставува период на бурни општествено-
политички процеси на Балканот, кои постепено ќе резултираат во 
дезинтеграција на Отоманската Империја на сметка на оформувањето 
на повеќе мали независни држави. Поради својата геостратешка 
положба, Македонија сепак формално ќе опстојува во рамките на 
Отоманската Империја, сѐ до Балканските војни (Алексиев 2013: 2185) 
и покрај долгогодишните буни, востанија и ослободителни движења, 
зачестени особено во XVII-XVIII век. Сепак, на целата нејзина 
територија се забележливи значајни социјални, економски и културни 
промени. 

Реформите на османлискиот државен апарат спроведени во 
првата половина на XIX век, за македонското население претставуваат 
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нова можност за школување (за што се основаат и се градат училишта,1 
а и се печатат учебници на македонски јазик), слободно практикување 
на христијанските обичаи, како и слободно движење, кое ќе резултира 
во интензивни миграции село – град. Измената на составот на 
градското население во полза на македонскиот елемент ќе предизвика 
силен замав на занаетчиското производство, организирано во 
соодветни еснафски здруженија, а македонско граѓанство постапно ќе 
стане носител на општествено-економскиот и на просветно-културниот 
живот на македонскиот народ (Хаџиева-Алексиевска и Касапова 2001: 
6).2 Како резултат на овие општествено-социјални и економски 
промени, во преродбенскиот период македонските градови и села 
доживуваат своевидна ренесанса, со далеку поинтензивна изградба, 
пред сѐ, на репрезентативна резиденцијална архитектура и сѐ 
позачестена обнова и изградба на црковни објекти. 

Црквите градени на територијата на Македонија во 
преродбенскиот период претставуваат типолошки издвоена група 
споменици, градени во мошне специфични временски, политички и 
економски услови. Од една страна, тие се базираат цврсто на 
примената на одамнавоспоставените искуства во работата со 
материјалите и веќе, со векови, познатите конструктивни системи и 
техники на градба како на сакрална, така и на профана и на 
вернакуларна архитектура. Од друга страна, изложеноста на сосема 
различни архитектонски концепции и влијанија од западноевропските 
стилови, кои, исламската архитектура и применетите уметности, ги 

 
1 Првите училишта се градат со залагање на локалните црковно-училишни 
општини, најчесто во рамките на црковниот двор или во непосредна близина. 
Така, во дворот на тукушто изградената црква „Св. Богородица“ во Скопје (од 
1835 год.), веќе во 1839 год. била изградена училишна зграда; во Прилеп во 
1843 год. било изградено училиште во близина на катедралата „Св. 
Благовештение“ (од 1838 год.) итн. Кон средината на векот се отвораат и 
првите народни (световни) училишта на македонски јазик, првин во Охрид (во 
1840 год.), а потоа и во другите градови и села низ Македонија. Дефинитивно 
исфрлање на грчкиот јазик од училиштата и воведување на македонскиот ќе 
следи во 1869 год. (Кировска 1999: 36–37). 
2 Како илустрација, угледното семејство Робеви од Охрид кон средината на 
XIX век се јавува во улога на мецена на културниот живот во градот: за свои 
потреби ги анагажира најпрочуените преродбенски градители и зографи, а 
истовремено ги помага „скоро сите црковни и училишни потфати во градот, 
како и поистакнатите интелектуалци“ (Грозданов 2004: 236). Нивна донација е 
и првото световно училиште основано во градот во 1840 год. Само неколку 
години подоцна, меѓу 1845 и 1850 год., Охрид ќе добие и гимназија (Ibid: 273–
274). 
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попримаат почнувајќи од XVIII век, а кои ќе бидат означени со 
терминот „левантски барок“ (Тричковска 2008: 33), како и зголеменото 
движење низ Европа и интензивирањето на печалбарството (Светиева 
1992: 77–78), им овозможиле на мајсторите – градители, кои твореле во 
преродбенскиот период, да развијат една „сосема нова, уникатна, 
логично оформена, длабоко хумана и високоестетизирана архитектура“ 
(Томовски 1973: 272–273). 

Состојба на правна заштита на преродбенските базилики 

За да се дојде до релевантни заклучоци во врска со состојбата со 
правната заштита на преродбенските цркви како културно наследство, 
во согласност со важечката законска регулатива во државата, е 
потребно најпрво да се направи преглед на општата состојба со 
заштитата на културното наследство, особено она што се однесува до 
заштитените православни христијански храмови. Неопходен услов за 
релевантна статистичка анализа е да се воспостави пресек на вкупниот 
број христијански храмови, вклучително и преродбенските цркви, во 
однос на вкупниот број заштитени добра, вклучително и православните 
христијански храмови во еден приближно ист даден момент. За таа 
цел, официјални податоци за бројноста на христијанските цркви ќе 
бидат преземени од Картата на верски објекти во Република 
Македонија на авторите: Ј. Павловска, Н. Никифоровиќ и О. Коцевски 
(Павловска et al. 2011). Што се однесува до официјални податоци за 
заштитени споменици на културата, тие ќе се базираат на 
Националниот регистар на културното наследство – недвижно 
културно наследство од 2012 год. (заклучно со 31.12.2012 год.), кој се 
води во Управата за заштита на културното наследство при 
Министерството за култура на РС Македонија. 

Имено, според Картата на верски објекти во Република 
Македонија (Павловска et al. 2011), на територијата на Македонија се 
евидентирани, до годината на нејзиното издавање, вкупно 1842 
православни христијански храмови. Од овој сумарен број, најголемиот 
дел го чинат современи градби, кои датираат од XX и од почетокот на 
XXI век, односно 889 цркви или 48,3% од вкупниот број православни 
храмови. Потоа следуваат преродбенските цркви, изградени во текот 
на XIX век, какви што се евидентирани вкупно 680, односно 36,9%, 
што всушност не ја рефлектира нивната вистинска бројност, која 
надминува 800 храмови.3 Понатаму, следуваат поствизантиските 

 
3 Како резултат на долгогодишната истражувачка работа на авторката за 
докторската теза на тема „Базиликите од XIX век во Македонија: потекло, 
типологија и влијанија“, одбранета на Политехничкиот универзитет на 
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градби, датирани во периодот од XV до XVIII век, со вкупно 112 цркви 
или 6,1%. Византиските средновековни цркви датирани од IX до XIV 
век се застапени со 82 градби, односно 4,5%, а најмала група се 
параклисите и малите капели со 79 градби, односно 4,3% од вкупниот 
број православни христијански храмови. 

Сепак, и покрај нивниот доминантен удел во вкупниот број 
православни храмови во Македонија, преродбенските базилики немаат 
соодветна застапеност во регистрите на заштитени објекти според 
постоечката законска регулатива за заштита на културното наследство. 
Така, според Националниот регистар на културното наследство – 
недвижно културно наследство од 2012 год., вкупниот број на 
заштитени споменици изнесува 1210, од кои 205 се православни цркви 
и манастири. Со други зборови, од вкупниот број заштитени 
споменички добра, 16,9% се христијански сакрални градби. Од нив, 
најголем дел го сочинуваат средновековните византиски споменици од 
кои се заштитени 79 градби, односно 38,5%. Доколку овој број го 
споредиме со погоренаведените податоци од Картата на верски 
објекти во Република Македонија (Павловска et al. 2011), според која 
вкупниот број средновековни црковни градби изнесува 82, може да се 
заклучи дека средновековните цркви се речиси без исклучок правно 
заштитени (односно заштитени се дури 96% од сите средновековни 
црковни градби) и следствено вреднувани во науката и пошироко, во 
општеството. Понатаму следуваат поствизантиските цркви, од кои под 
заштита на државата се наоѓаат 72, односно 35,1% од вкупниот број 
заштитени црковни објекти. Доколку овој број се спореди со нивниот 
вкупен број, според Картата на верски објекти – 112, повторно може 
да се заклучи дека голем дел од нив се заштитени со закон, или 65% од 
сите поствизантиски цркви. Дури потоа следуваат преродбенските 
градби, од кои под заштита се наоѓаат само 49, или 23,9% од вкупниот 
број заштитени цркви во Македонија, а само 4% од вкупниот број 
прогласени споменици на културата. Имајќи го предвид нивниот 

 
Валенсија, Шпанија, во 2021 год., беше изработен детален преглед на 
преродбенските цркви, подредени според познатите години на изградба, 
обнова или живописување, чиј вкупен број е значително поголем и надминува 
800 градби.  
Во таа смисла, за нивната бројност ни сведочи информација според која на 
самиот крај од XIX век, во 1897 год., Бугарската егзархиска црква имала 
јурисдикција над „1180 македонски цркви, 43 манастири и 89 параклиси, за да 
таа бројка во 1911 година се покачи на 62 манастири и 1294 цркви“ 
(Трајановски 1977: 63, цитиран кај Грчев 1998: 19). Следствено, секако дека е 
значително поголема и нивната процентуална застапеност во вкупниот број 
православни цркви на територијата на Македонија. 
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вкупен број од над 800 градби (па дури и ако се земе за релевантен 
нивниот број евидентиран во Картата на верски објекти во Република 
Македонија – 680), јасно е дека многу, многу мал процент од 
преродбенските базилики се наоѓаат под некаков степен на правна 
заштита, односно само ~ 6%. Ситуацијата е уште полоша што се 
однесува до современите сакрални објекти, од кои под заштита се само 
5, кои претставуваат 2,4% од вкупниот број заштитени православни 
црковни градби, а само 0,5% од нивниот вкупен регистриран број 
(заклучно со 2011 год.). 

Крајнолимитираниот удел на преродбенските црковни градби во 
заштитеното недвижно културно наследство е дополнително намален 
ако се земе предвид дека кај дел од нив заштитата се однесува 
единствено за нивните иконостаси, како што впрочем е наведено во 
нивните поединечни решенија за заштита и во Националниот 
регистар на културното наследство – недвижно културно 
наследство на Управата за заштита на културното наследство.4 
Всушност, тие се издвоени, сметајќи ги за уметност независна од 
нивната архитектонска „обвивка“ и покрај тоа што сочинуваат 
единствена и концептуално неделива целина. Ваквата нивна 
селективна заштита директно е спротивна на главните 
меѓународновоспоставени постулати во заштитата на градителското 
наследство. Имено, уште Ч. Бранди, во своето култно дело Теорија на 
реставрацијата (1963) укажува на единственоста на споменикот, кој 
треба да се смета за целина, наспроти збир на издвоени делови (Brandi 
1963: 6–7). Во својата суштина, овој концепт претставува навраќање 
наназад кон делото на античките философи, пред сѐ, на Плотин и 
Аристотел, според кои „целото е повеќе од збир на неговите делови“ 
(Plotinо 1992: 2–9). Истиот став официјално се потврдува веќе следната 
година со Венециската повелба (International charter for the conservation 
and restoration of monuments and sites – ICOMOS 1964), според која 
споменикот ги вклучува „сите предмети како скулптура, сликарство 
или декорација кои претставуваат интегрален дел од него“ (Член 8). 
Ова е особено својствено за преродбенските базилики. Имено, додека 
надворешноста на преродбенските храмови, по својот концепт и 
артикулација, е едноставна, јасна, па дури и аскетски конципирана (сл. 
3 до 5), во нивната внатрешност е содржана импресивна раскош и 
сложеност на структурата, како од конструктивен, така и од естетски 

 
4 Таков пример се црквите „Св. Богородица Каменско“ во Охрид; „Св. Јован“ 
во Крушево; „Св. Благовештение“ во Прилеп. 



 

Македонски фолклор бр. 82, стр. 59–79 

 

64 

 

аспект.5 Уметничките занаети застапени во ентериерите на 
преродбенските цркви: фрескоживопис, иконопис и копаничарство 
совршено ја надополнуваат архитектурата, неретко пренесувајќи една 
иста идеја, често низ исти декоративни елементи и симболични мотиви 
изведени во различни техники и материјали, како дел од интегрален 
проект за градба, доследно спроведен во сите нејзини фази. Со други 
зборови, црквите од XIX век се третирани како едно целосно, 
интегрално уметничко дело, како резултат на „обединета 
архитектонско-ликовна акција која во себе интегрира комплексни 
искуства, проверени и воспоставени системи за реализација на целосно 
уметничко дело“ (Грчев 1998: 23). Со оваа своја карактеристика, 
преродбенските цркви го евоцираат идеалот на барокниот дизајн – да 
се избришат границите меѓу компонентите на целосното уметничко 
дело: архитектурата, сликарството и скулптурата (Roth 1999: 421).  

Секако, повеќе различни причини придонеле преродбенската 
сакрална архитектура да остане на маргините на институционална 
грижа. Најпрвин е неизбежно влијанието на општествените услови во 
кои се одвива(ла) заштитата на културното наследство. Имено, 
конзерваторската наука во Македонија, институционално втемелена во 
повоениот период,6 ќе доживее особен развој и кулминација во втората 
половина на XX век. Во тие неколку децении (1949 – 1990 год.) ќе 
бидат заштитени правно, документирани, конзервирани и 
реставрирани стотици цркви и манастири (секако и друг вид недвижно 
наследство), а приоритет природно ќе им биде даден, пред сѐ, на 
византиските и на одбрани поствизантиски цркви, чија состојба, по 

 
5 По оваа своја карактеристика, преродбенските базилики се сродни со 
ранохристијанските, кои исто така имале мошне едноставна, скромна 
надворешна обработка, дури и кај најмонументалните храмови (Кораћ и 
Шупут 1998: 49). 
6 Веднаш по Втората светска војна, во 1944 год. биле основани Народната 
Библиотека и Народниот Музеј, со седиште во Скопје. Следната година се 
формирала Комисија за собирање архивски материјали за историјата на 
македонскиот народ, од која подоцна ќе произлезе Државниот архив на 
Македонија, основан во 1951 год. Во 1947 год. ќе биде оформена Комисија за 
реституција и ран пласман на споменички добра претходно изнесени од 
Македонија. Истата година ќе биде основана и Комисија за заштита на 
културно-историските споменици и природни реткости. Во 1948 год. ќе 
биде усвоен првиот Закон за заштита на спомениците на културата и 
природните реткости. Конечно, во 1949 год. ќе биде основан Заводот за 
заштита на спомениците на културата и природните реткости, со седиште 
во Скопје (Апостолова Чаловска 2016: 161–172). 
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војните од првата половина на векот, тоа и го налагала. По 1991 год. 
следи неизбежниот период на консолидација на државата и нејзиниот 
апарат, по прогласувањето на независност од Југославија, проследен со 
трансформација на процесите и на самите институции за заштита на 
културното наследство. Во една таква констелација, преродбенските 
цркви останале надвор од фокусот, традиционално сметани за помалку 
вредни во споредба со постарите споменици. 

Всушност, значаен фактор во одредување на вредноста на 
споменикот, кој треба да се заштити, е неговата старост, кој главно се 
должи на потребата од временска дистанција меѓу периодот на 
создавање (и неговиот општествен контекст) и периодот на евалуација 
(односно сегашноста), за да може еден предмет да се (пр)оцени како 
културно наследство.7 Во втората половина на XX век, кога 
конзерваторската практика во Македонија го достигнала својот зенит, 
преродбенските цркви сѐ уште се сметале за релативно „нови“, па 
следствено и недоволно вредни за заштита.  

Концептот на валоризација само на „старото“ за жал е сѐ уште 
многу присутен во областа на заштитата на недвижното наследство во 
Македонија. Покрај преродбенската архитектура, речиси целосно 
отсуствува стручно вреднување и на профаната архитектура од XX век, 
вклучително градби од: модерната, постмодерната архитектура и 
современото градителство, како и индустриската архитектура. Што се 
однесува до преродбенските базилики, од кои најголем дел веќе 
навршуваат 150-200 години старост, веќе дури и овој произволен услов 
на „старост“ е исполнет и не треба да претставува пречка за нивна 
заштита. 

Покрај факторот на староста во заштитата на културното 
наследство, преродбенската сакрална архитектура не се сметала за 
доволно „вредна“ и од други причини. Генералната скромност на 
надворешниот изглед на поголем дел од преродбенските цркви, 
сведеноста на формите и недостатокот од декоративен фасаден опус 
карактеристичен за претходните историски епохи (сл. 3 и 4), како и 
доминантната употреба на дрво – материјал традиционално сметан за 
помалку луксузен (сл. 1, 2 и 7), придонеле нивната архитектура да се 
смета за помалку вредна и како таква да подложи на правна заштита 
само во исклучителни случаи. Во тој контекст е неопходно да се 
потсетиме дека Венециската Повелба (ICOMOS 1964), дефинирајќи го 

 
7 Овој постулат е рефлектиран и во самиот Закон за заштита на спомениците 
на културата (Сл. Весник на РМ бр. 24/1973, и неговите последователни 
измени и дополнувања), кој ја дефинира минималната старост на една градба 
како елиминаторен услов за нејзино прогласување за културно наследство. 
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поимот „споменик“, утврдува дека тој се однесува не само на ремек-
дела, туку и на скромни објекти, кои, со време, попримиле културно 
значење како сведоштво на конкретен историски момент или одредена 
култура (Conti 2014: 103).8 Во таа смисла преродбенските базилики се 
сведоштво на еден од најзначајните периоди во историјата на 
Македонија, материјализација на процесите на темелна социјална и 
верска ренесанса и треба да бидат препознаени како значаен темелник 
на македонскиот идентитет. 

Понатаму, една од основните карактеристики на недвижното 
културно наследство, која се зема предвид при негова валоризација 
како споменик на културата, е неговата уникатност. Во таа насока, 
ограничениот број средновековни цркви бил дополнителен мотив за 
нивна заштита, за разлика од масовноста и честотата на 
преродбенските цркви. Всушност, токму големиот вкупен број 
преродбенски базилики придонел, во минатото, тие да не се сметаат за 
вредно наследство, а да се издвојат како такви само неколку десетици 
најрепрезентативни, најмонументални (или најексклузивни) 
примероци. Секако, овој пристап е погрешен ако се знае дека токму 
нивната бројност и доследноприменетата архитектонска синтакса, која 
ги обединува во леснопрепознатлива, типолошки издвоена група, и 
покрај различните локациски, финансиски и други услови во кои 
настанале, ни зборува за значењето на ова наследство, за една 
оформена градителска „школа“, која ќе го прошири своето влијание 
како географски – надвор од границите на Македонија, така и 
временски – длабоко во следниот XX век кога е евидентен долг 
континуитет на изградба на базиликални градби под нивно влијание. 
Токму нивната масовна изградба дозволила развој на мноштво локални 
типолошки варијации, а во таа огромна типолошка разновидност, 
всушност, лежи нивната уникатност, нивната индивидуалност во 
рамките на големото семејство на преродбенски базилики и, во крајна 
мера, нивната споменичка „вредност“ достојна за правна заштита. 

Состојба на сочуваност на преродбенските базилики 

Од особено значење е да се насочи фокусот кон преродбенските 
цркви поради алармантната состојба на сочуваност во која се наоѓаат 
голем дел од нив. Секако, недоволната институционална грижа за 
преродбенските базилики и покрај тоа што претставуваат најбројна 

 
8 Овој став, во дадениот период, ќе овозможи за наследство да започнат да се 
сметаат и други, поинакви градби, односно конструкции, какви што порано 
ретко биле прогласувани за споменици на културата, како на пример, 
елементи од вернакуларната архитектура или индустриското наследство. 
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група сакрални споменици во Македонија (со исклучок на современите 
храмови), односно сериозниот недостаток на правна заштита и, 
следствено, недостаток од научнозасновани стручни конзерваторски и 
реставраторски интервенции, во голема мера влијае(ло) на нивната 
состојба. Но, покрај овие институционални влијанија, преродбенските 
базилики се соочуваат со мноштво други закани од различен карактер, 
кои во генерални рамки можат да се поделат на две категории: 
внатрешни (иманентни) и надворешни (егзогени) фактори. 

Внатрешните закани се, всушност, слабостите на самата  
архитектура и одбраниот конструктивен систем, кој, кај најголем дел 
од преродбенските базилики, претставува комбинација од масивно 
ѕидани периметрални ѕидови и темели со внатрешна базиликална 
структура – таваници, сводови и слепи куполи изведени во лесна 
дрвена, односно т.н. „рабиц-конструкција“. Природата на 
вакаконципираниот конструктивен систем, особено што се однесува до 
нивните чувствителни внатрешни елементи изведени во дрво, 
предизвикува подложност на најразновидни закани: скапување и 
нарушување на структурата и носивоста на системот под влијание на 
атмосферска, кондензациска и капиларна влага, предизвикана, пред сѐ, 
од редовното и понекогаш мошне силното изразено9 вкопување на 
објектите во теренот (сл. 5Б), условено од општествено-политичките 
услови во кои настанале, како и подложност на пожар, дотраеност и 
замор на материјалите (сл. 1 и 2). Понатаму, честа слабост на нивниот 
структурален интегритет е тешкиот покрив од камени плочи, чија 
голема сопствена тежина здружена со периодичен товар од снег (сл. 5), 
како и под влијание на суровите климатски услови придружени со 
слана и смрзнување, неизбежно водат кон колапс на горните партии на 
црквите, во случаи каде што за нив отсуствува редовна грижа и 
одржување. 

За разлика од иманентните, надворешните закани, со кои се 
соочуваат преродбенските базилики, не зависат од самите нив, туку 
произлегуваат од средината во која се наоѓаат. Од една страна, силно 
влијание имаат природните фактори, како што се: климатските услови, 
особено во планинските подрачја со обилни врнежи од дожд и снег (сл. 

 
9 Така, среќаваме цркви, кои се вкопани во теренот до значителна височина: 
како илустрација, кај црквата „Св. Спас – Вознесение Христово“ во с. 
Нистрово, Мавровско, е искористен теренот во пад, така што разликата во 
котата на теренот на северната во однос на јужната фасада надминува 2 m; кај 
„Св. Никола“ во с. Брод (Битолско) објектот е вкопан во теренот за 1,7 m; 
додека кај „Св. Петка“ во с. Галичник, „Св. Богородица“ во с. Дуф и „Св. 
Никола“ во с. Тресонче, дури е вкопано целото приземно ниво, со што на 
галеријата се пристапува директно од надворешниот терен. 
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5); нееднаквото налегнување на темелите, односно типот, квалитетот и 
носивоста на земјиштето (сл. 2 и 4); сезонските и дневните флуктуации 
на температурата и влажноста; изложеноста на: сонце, ветер, прав, чад; 
биолошките и микробиолошките вршители: габи, бактерии, лишаи, 
напади од инсекти, како и можните штети од лилјаци и птици (Feilden 
1982: 91–155); а не смее да се занемари ниту ефектот од: климатските 
промени, атмосферското загадување, природните и атмосферски 
појави: пожари, поплави и земјотреси (сл. 6Б), особено знаејќи дека 
Балканот е особено сеизмички активно подрачје. 

Од друга страна, надворешните влијанија врз преродбенските 
цркви можат да бидат и од социјална природа, односно резултат од 
директно и силно влијание од човечки фактор. Меѓу останатите 
негативни влијанија, преродбенските цркви во Македонија се редовна 
мета на вандализам и организиран криминал, пред сѐ, на кражби на: 
вредни икони, црковни книги, накит, реликвии и употребни предмети, 
кои потоа се пласираат на црниот пазар во Западна Европа и ширум 
светот. За жал, во изминатите неколку декади, особено кај црквите во 
напуштени села во Западна Македонија, се сведочи кражба на сите 
вредни предмети и соголување на цели иконостаси до нивната основна 
конструкција, со што засекогаш и неповратно се осиромашува нивниот 
ентериер, се губи автентичната кохезија меѓу архитектурата и 
комплементарните применети уметности и, во крајна мера, тие целосно 
се обезвреднуваат. 

Понатаму, голем дел од преродбенските цркви биле директно 
засегнати од интензивните воени дејствија од првата половина на XX 
век, кои неизбежно, самите за себе, значително влијаеле на состојбата 
на сочуваност на веќеизградениот фонд црковни градби. За време на 
Илинденското востание, а особено по неговото крваво задушување, 
мноштво цркви ќе бидат запалени и разурнати до темел.10 Истата 
судбина, преродбенските цркви ќе ја доживеат и за време на Првата 
светска војна кога линијата на фронтот (т.н. „Солунски“, „Јужен“ или 
„Македонски“ фронт) ќе минува низ јужните краишта на Македонија, а 
особено на удар ќе бидат регионите на: Битола, Прилеп, Мариово, 
Тиквешкиот Регион и Дојран. За жал, притоа голем дел од 

 
10 На пример, црквата „Св. Никола“ во Крушево од 1832 год., изгорена во 1903 
год. вклучително со богатиот иконостас, дело на тајфата на Петре Гарката, а 
потоа обновена во периодот 1905 – 1907 год.; црквата „Св. Никола“ во 
кичевското село Орланци, изградена во 1872 год., запалена во 1903, па 
обновена во 1908 год. со, за среќа, сочуван автентичен иконостас, изработен 
во 1882 – 1885 год., итн. 
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преродбенските цркви ќе бидат ограбени,11 а дел делумно или целосно 
разурнати до темел.12 

Покрај воени дејствија, големите инфраструктурни проекти исто 
така честопати биле, а и понатаму претставуваат закана за културното 
наследство. Така, покрај директни механички оштетувања, чест случај 
се оштетувања настанати од вибрации (Feilden 1982: 157–162). Како 
илустрација, црквата „Вознесение Христово – Св. Спас“ во с. Кожле, 
Скопско, изградена во 1847 год., претрпела значителни структурни 
оштетувања при детонациите користени за пробивање на автопатот 
Скопје – Велес (сл. 6А).13 Понатаму, се случува цркви (и други објекти) 
да бидат жртвувани при големи инфраструктурни интервенции. Таков 
пример е црквата „Св. Никола“ во с. Маврово, која била потопена во 
истоимената акумулација во 1953 год. 

Впрочем, влијанието од човечкиот фактор врз состојбата на 
сочуваност на преродбенските базилики, од своја страна, зависи од 
современите социјални и демографски процеси на локално и на 
регионално ниво. Во таа насока, всушност, може да се рече дека 
човековото влијание врз преродбенската сакрална архитектура варира 
меѓу два екстреми, обата неповолни по нејзината состојба.  

Едниот екстрем е целосната загуба на оние цркви што се 
изградени во села, денес во голема мера или целосно раселени. Имено, 
интензивните миграциски процеси од помалку развиените и економски 
пасивните рурални области кон градските населби и надвор од 
државата, во текот на целиот XX и на почетокот на XXI век, ќе 

 
11 Познато е дека за време на Првата светска војна (1914 – 1918 год.), 
иконостасот на црквата во битолското село Трново ќе изгори, тој на црквата 
во селото Брусник ќе го демонтираат и ќе го однесат француските војски, а тој 
на црквата во селото Магарево ќе го демонтираат и ќе го однесат Германците 
(Василиев 1965: 192). 
12 Како илустрација, во бомбардирањето на Дојран целосно ќе биде уништен 
стариот град, кој никогаш нема да биде обновен на истата локација. Притоа ќе 
настрада и катедралната базилика „Св. Илија“, која е конечно обновена во 
последните години по цел век руинираност. 
13 Евидентни се длабоки пукнатини во подот, апсидата и масивните ѕидови, 
јужната фасада е отклонета нанадвор, што предизвикало речиси целосно 
одвојување на дрвената внатрешна конструкција од својата масивна потпора, 
особено во јужниот брод и јужниот дел од галериите во западната зона. 
Видливи се и оштетувања на живописот и неговата потконструкција од 
малтер и дрво. Од сето ова може да се заклучи дека состојбата на црквата е 
алармантна и доколку веднаш не се пристапи кон нејзина конзервација, 
постојат реални шанси за скоро рушење на нејзините горни и западни партии, 
со што неповратно ќе бидат изгубени нејзините уникатни архитектонски, 
занаетчиски и ликовни вредности. 



 

Македонски фолклор бр. 82, стр. 59–79 

 

70 

 

резултираат со силен демографски притисок врз значаен број 
планински села, кои претходно имале интензивен живот, а кои денес 
имаат сѐ помалку жители или се веќе целосно напуштени.14 Во една 
таква реалност, преродбенските базилики се соочуваат со губење на 
нивната првобитна, основна функција, а „една градба без употребна 
вредност станува структура лишена од својата суштина“ (Gómez 
Robles 2010: 152). Загубата на нивната употребна вредност подразбира 
многу преродбенски цркви да станат жртви на целосно занемарување и 
се наоѓаат во исклучително лоша состојба на сочуваност, некои се веќе 
срушени, а некои се на работ од исчезнување (сл. 7). Притоа, јасно е 
дека клучен фактор е недостатокот од редовно одржување и санација 
на објектите. Всушност, токму редовното одржување на културното 
наследство е дефинирано како елементарна конзерваторска активност, 
според Членот 4 на Венециската повелба (ICOMOS 1964). Неговиот 
недостаток, следствено, е прв чекор кон детериорација, деградација и, 
ултимативно, целосно руинирање и загуба на градителското 
наследство. Така, мноштво преродбенски цркви се препуштени на 
целосно исчезнување, без ниту да постои релевантна цртачка и 
фотодокументација од нив. 

Другиот екстрем се среќава кај црквите во активните и 
економски помоќни села и градови, каде што црквите функционираат 
во рамки на организирани црковни одбори. Кај овие цркви често се 
среќаваат лошо и нестручно изведени интервенции, како што се 
електрични инсталации и системи за загревање со електрични или 
печки на дрва, кои претставуваат постојан и реален ризик од пожар (сл. 
8). Понатаму, со прилози од локалната заедница, црковните одбори во 
„живите“ села редовно преземаат поправки и „разубавувања“ на 
црквите без стручни совети и контрола (сл. 9). Всушност, евидентен е 
елементарен недостаток на едукација меѓу локалното население и 
самата црква за вредностите на ова наследство и потребата од негово 
соодветно одржување и заштита. Така, меѓу современите интервенции 

 
14 Во текот на втората половина на XX век е евидентен трендот на 
зголемување на бројот на целосно раселени села и селата со екстремно мал 
број жители (односно под 100 постојани жители). За разлика од нив, бројот на 

села со средна големина се намалува бидејќи сѐ повеќе села преминуваат од 
втората во првата категорија. Според податоци од Државниот завод за 
статистика, на пописот на населението од 2002 год. во Р Македонија биле 
евидентирани 151 село со 0 жители (т.е. комплетно напуштени села); 253 села 
со помалку од 20 жители; 205 села со од 21 до 50 жители и 181 села со од 51 
до 100 жители. https://www.stat.gov.mk/ [Податоците се наведени врз основа на 
лично истражување на достапни информации од официјалните пописи 
достапни на наведениот линк; пристапено на 14.09.2020 год.].  

https://www.stat.gov.mk/
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врз преродбенската сакрална архитектура редовно се среќаваат 
несвојствени доградби (затворени припрати, трпезарии, канцелариски 
простории, нартекси, кули-камбанарии итн.), со кои се нарушува 
првобитниот концепт и автентичниот просторно-волуменски склоп на 
преродбенските цркви (сл. 9). Понатаму, изобилуваат нестручни 
поправки, преправки и замени на оригинални елементи, изведени како 
заради санација, односно зајакнување на самите објекти, така и во 
насока на нивно осовременување и прилагодување на современиот 
вкус на корисниците (сл. 9Б). Меѓу останатото, се среќаваат: видливи 
метални затеги, зајакнувања на конструкцијата од типот надворешни 
армирано-бетонски серклажи или дури и целосни армирано-бетонски 
скари, фасадни облоги од цементни малтери, глетувани фасади или 
облоги од тула, замена на автентичниот кровен покривач од камени 
плочи или пак неговата нешто понова верзија од ќерамиди со кровен 
покривач од лим, замена на дрвената со ПВЦ-столарија итн. Што се 
однесува до ентериерите, честа е замена на дрвените столбови и 
„лажната“ дрвена рабиц сводна конструкција со армирано-бетонска, 
ново поплочување со полиран мермер (сл. 6Б) или керамички плочки 
(сл. 8А), па дури и целосна замена на црковниот мобилијар и 
иконостасите, пресликување на автентичните фреско-ансамбли итн. 

Во услови на недостиг на државна стратегија за заштита на 
преродбенското градителско наследство, овие поправки, иако 
преземени со најдобри намери во рамките на можностите на локалното 
население, во голем број случаи неповратно ја измениле, па дури и 
целосно ја уништиле автентичната преродбенска архитектура и 
нејзините структура, конструкција и декорација. Така, сѐ повеќе 
преродбенски базилики ја загубиле целосно својата автентичност во 
налет на разни нестручни реконструктивни зафати и денес се веќе 
непрепознатливи. Овие процеси се чини одат рака под рака со каква 
било архитектонска продукција, која може да се смета за културно 
наследство, односно произлегуваат од нејзината природа како „жива 
материја“, која неизбежно се трансформира низ времето, од страна на 
секоја следна генерација (Lowenthal 2000: 23). 

* 
Имајќи го предвид сето погореизнесено, јасно е дека 

преродбенските базилики можат и треба да се сметаат за значајно 
културно наследство. Ултимативната цел на конзерваторската наука не 
е да го сочува материјалното само за себе, туку да ги одржи (и 
обликува) токму вредностите, кои ги содржи и ги пренесува 
културното наследство, а физичката заштита е само еден метод кон 
остварување на таа цел. Во тој контекст, авторката се надева дека овој 
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труд ќе придонесе кон соодветен третман на преродбенските базилики 
од стручните установи за заштита на спомениците на културата и на 
научната јавност, со што ќе се спречи нивно понатамошно пропаѓање и 
ќе се овозможи сочувување и опстојување на нивните уникатни 
градителски карактеристики, на врвната мајсторска умешност во 
обработката на каменот и дрвените конструкции, како и мноштвото 
декоративни елементи, кои го чинат специфичниот уникатен стилски 
израз на преродбенската архитектура. 
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CONTEMPORARY STATE OF THE REVIVAL BASILICAS IN 

MACEDONIA: CHALENGES AND DILEMMAS 

Summary 

Emilija Apostolova Čalovska 
 “Marko Cepenkov” Institute of Folklore in Skopje 

The churches built on the territory of Macedonia during the 19th century 
Revival represent a typologically distinct group of monuments, built in very specific 
temporal, political and economic conditions. It is of particular importance to shift 
the focus towards this specific architecture because of the alarming state of 
preservation in which many of these churches can currently be found. Of course, the 
insufficient institutional care, despite the fact that they represent the largest group of 
religious monuments in Macedonia (with the exception of contemporary churches), 
that is, the serious lack of legal protection and, consequently, the lack of science-
based expert conservation and restoration interventions to a large extent affect their 
condition. In addition to these institutional deficiencies, the Revival basilicas face a 
multitude of other threats of a different nature, which can be broadly divided into 
two categories: internal (immanent) and external (exogenous) factors. The internal 
threats derive from the weaknesses of the architecture itself and the selected mixed 
construction system. Unlike the immanent, the external threats faced by the Revival 
basilicas do not depend on themselves, but arise from the environment in which 
they are located. On the one hand, natural factors have a strong influence (such as 
the harsh climate, seismic activity, etc.), but also those of a social nature, i.e. the 
result of a direct and strong human influence. In that direction, it can be said that the 
human influence on the Revival sacral architecture varies between two extremes, 
both unfavorable for its condition. One extreme is the total loss of those churches 
built in villages today largely or completely abandoned. The other extreme is 
characteristic for the churches in active and economically well off villages and 
towns, where they function within the framework of organized church boards. 
Poorly and unprofessionally performed interventions, additions, reconstructions, 
etc. abound in these churches, which often violate the integrity and authenticity of 
the buildings themselves. In fact, there is an evident and elementary lack of 
education among the local population and the church regarding the values of this 
heritage and the need for its proper maintenance and protection. 

Taking into account all the above, it is clear that the Revival basilicas can 
and should be considered as significant cultural heritage. The ultimate goal of 
conservation science is not to preserve the material in itself, but to maintain (and 
shape) precisely the values that the cultural heritage contains and transmits, physical 
protection being only one method towards achieving that goal. 
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Илустрации 

    

Сл. 1. Отпаднати фреско-малтери и изложена дрвена потконструкција на 
таваниците, односно „лажните“ сводови: А. „Рождество на пресвета 

Богородица“ во с. Тепавци, битолско. Извор: Завод за заштита на спомениците 
на културата и Музеј – Битола; Б. „Св. Спас“ во с. Кожле, Скопско. Извор: 

авторката. 

 

Сл. 2. Пукнатини, отпаднати фреско-малтери, нарушена дрвена 
потконструкција. Западен ѕид од галеријата, црква „Св. Спас“ во с. Раштак, 

скопско. Извор: авторката. 
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Сл. 3. Конструктивни пукнатини: A. „Св. Атанасиј“ во с. Долно Чичево, 
Велешко; Б. „Св. Атанасиј“ во с. Војница, Велешко. Извор: А. Звонко 

Петровски и Б. Наташа Величковска (CC BY-SA 4.0). 

 

      

Сл. 4. „Св. Ѓорѓи“ во с. Белица, Кичевско: А. Конструктивни пукнатини на 
западната фасада предизвикани од нееднакво налегнување на земјиштето 

(темелите). Извор: mojrodenkraj.com.mk; Б. Истата фасада по реставраторските 
зафати. Извор: Кирил Симеоновски (CC BY-SA 4.0). 
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Сл. 5. Влијание на преродбенските цркви од суровите климатски услови: А. 
„Св. Илија“ во с. Јабланица, Струшко. Извор: Перо Пејчиноски; Б. „Св. 

Талалеј“ во с. Горно Крушје, Порече. Извор: kajak.mk. 

       

Сл. 6. Структурни оштетувања од детонации (А) и земјотреси (Б): А. „Св. 
Спас“ во с. Кожле, Скопско; Б. „Св. Ѓорѓи“ во Горна Влашка Маала, Охрид. 

Извор: авторката. 
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Сл. 7. Целосна руинираност на црквата „Св. Илија“ во с. Вешје, Неготинско, 
како резултат на недостаток од редовно одржување. Извор: muzejnegotino.mk. 

   

Сл. 8. Опасност од импровизирани уреди за загревање и непрофесионално 
изведени електрични инсталации: А. „Св. Никола“ во с. Мирковци, Скопско; 

Б. „Св. Спас“ во с. Кожле, Скопско. Извор: авторката. 
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Сл. 9. Нарушување на автентичноста и интегритетот со несвојствени 
преправки и доградби: А. „Св. Ѓорѓи“ во Горна Влашка Маала, Охрид; Б. „Св. 

Никола“ во с. Мирковци, Скопско. Извор: авторката. 
 


