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Апстракт: Со овој труд се истражува корелацијата на спомениците, 
поставени на јавните простори, со поединецот и со околината. Разгледувано е 
симболичкото значење на спомениците и нивната повеќеслојност во времето 
на општествени промени. Трудот ги елаборира спомениците изградени на 
плоштадот „Македонија“, во склоп на проектот „Скопје 2014“. Плоштадот 
„Македонија“ како главен доминантен јавен простор на Скопје е историска 
градска празнина со огромно значење за градот. Низ историјата, честопати е 
преименуван, а во последниве неколку години е претворен во основна градска 
подлога за поставување на споменици на релативно мал простор, што 
предизвикува симболички набој на просторот. 

Денес, главен градски симбол на плоштадот претставува 
монументалниот споменик „Воин на коњ“. Неговото симболичко значење се 
одразува врз поединците, кои се дел од слоевитиот фрагментиран град Скопје, 
како и на самата негова непосредна градска средина.  

Клучни зборови: плоштад „Македонија“, споменици, проект „Скопје 
2014“, урбан симболизам, идентитет 

Вовед 

Плоштадите речиси секогаш се најзначајните и 
најрепрезентативните јавни делови на градскиот простор. И покрај тоа 
што нивната улога и функција се менувала и се приспособила низ 
историјата, тие секогаш го одразуваат идентитетот на градовите, 
историските ентитети и културната заднина. Плоштадите 
претставуваат сложени урбанистички елементи на градските простор и 
композиција, кои, во зависност од: намената, положбата, начинот на 
обработка и сообраќајната поврзаност во градот, добиваат своја 
одредена општествена функција и просторно значење.  

Во просторен контекст, плоштадите претставуваат специфична 
категорија од, за нив, повисоките просторни категории како јавен 
простор, градски простор и просторот во најширока смисла. Тој 
претставува крајна дестинација во градацијата од простор кон 
плоштад. Плоштадот, како просторен ентитет, припаѓа во категоријата 
на јавни простори, односно претставува поткатегорија заедно со сите 
останати дефинирани јавни простори, како што се: улиците, парковите, 
игралишта, итн. Сите поткатегории на јавниот простор дејствуваат 
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заедно за обезбедување на подобар квалитет на јавните површини, а со 
тоа и за обезбедување на успешен градски простор и квалитетна 
средина. Системот на отворени јавни делови во градскиот простор игра 
суштинска улога во урбаниот идентитет на еден град, дејствувајќи како 
просторна рамка, која ги поврзува сите други елементи во сложеното 
градско ткиво.   

Плоштадите, како дел од системот на отворени јавни средишта, 
добиваат најмногу внимание поради нивните исклучителни просторни 
карактеристики, како и поради социокултурните потенцијали. 
Честопати, плоштадите се крајната фокусна точка во системот на 
отворени јавни делови, со тоа што останатите поткатегории ја 
поткрепуваат просторната доминација на плоштадот, односно 
придонесуваат за неговата маркантност во рамки на градскиот простор. 
Обично, плоштадите се доминанти фокуси во системот на отворени, 
јавни, уредени површини во еден градски простор. Како доминантни 
градски форми, најчесто заземаат централно место во културното и во 
социјалното живеење во градовите.  

Плоштадот, како просторен ентитет, е средиште врамено од 
околните згради или простор што најчесто е дизајниран да ги прикаже 
зградите со нивната најдобра експонираност. Физичката форма на 
плоштадот може да се опише преку неговите граници. Тие 
претставуваат дефинирачки елементи на отворениот простор и 
своевидна негативна форма на просторот, содржан во таквите граници. 
Границите можат да бидат очигледни, структурални и тактилни, како 
што е партерното уредување на подната површина или фасадата на 
зградите, а можат да бидат и порозни, односно како замислени 
„ѕидови“ создадени од ред дрвја, рабници на улици, брег на река, 
колонада од столбови или друга провидна бариера, зад кои, просторот 
што се перципира, претставува екстериер со волуметриските граници 
на плоштадот. Горната граница претставува отворениот простор или 
небесната рамнина, врамена единствено од линиите на покривите на 
зградите, со која луѓето успеваат да се идентификуваат, да се обединат 
и ментално да ги разберат просторните граници на земјената област, 
гледана од долу. 

Урбан симболизам 

Спомениците најчесто го отсликуваат минатото и тие ја 
задоволуваат потребата за одржување на меморијата за нешто или 
некој што веќе не постои, односно за одржување на колективното 
сеќавање. Со тоа, спомениците претставуваат физички докази за 
минатото, кои, со својата монументалност, имаат исклучително 
симболичко значење. Говорат за моќта на јавниот простор, но ја 
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отсликуваат и државата, а со тоа, поставувањето на споменици, покрај 
целта за културно-историско претставување на народот и државата, 
симболички ја покажува и моменталната, дневнополитичка рефлексија 
врз споменичниот приказ, барем онаа на државната или на локалната 
власт. Низ историјата многумина од политичките владетели 
поставувале споменици, кои сакале да поттикнат одредено сеќавање. 
Но, во време на радикални промени во државите, како што се 
револуции, војни и слично, кога потребата за изградба на нов 
идентитет била приоритетна, во процесот на „градење на традиција“, 
спомениците добиваат посебна важност. Создавањето на традиција 
претставува сплет на утврдени практики со обредна или со симболичка 
природа, кои настојуваат да утврдат одредени вредности и норми на 
однесување, што автоматски го претпоставува континуитетот со 
минатото (Hobswbawm 1983: 1). Со поставувањето на нови споменици 
од нови политички елити, се врши преобликување на старата меморија 
и креирање на нова колективна меморија. Се промовира одредено и 
избрано минато, кое добива монументалност, а со тоа влегува во 
визуелната перцепција на поединецот за градската слика што го 
опкружува. Со тоа, спомениците стануваат соодветен медиум за 
изразување на општествено и на идеалистичко единство, само што 
споменичката слика се менува со секоја нова политичка елита, која 
просторот го заокружува со „свои“ споменици. Така, спомениците 
имаат улога да го освежат сеќавањето и да го осигураат идентитетот на 
општеството. 

Гледајќи низ историскиот континуитет, спомениците во јавните 
простори се продукт на колективното човеково вложување и неговиот 
напор, во чест на некоја личност, група луѓе или настан, во склад со 
актуелните општествено-политички случувања. Поставувањето на 
споменици на јавните простори секогаш се темели на специфични 
интенции на властите и потреба за пренесување порака до сите оние 
што визуелно ги перципираат конкретните споменици како слика и 
порака од јавниот простор. Политиките на градскиот простор не се 
исцрпуваат во текот на процесот на (де)комеморација, односно на 
запишувањето или отпишувањето на одредени вредности на конкретна 
јавна површина. Присутни се и покомплексни идеолошки 
интервенции, кои подразбираат и реконфигурација на поголеми 
површини, цели делови на градовите, понекогаш и цели градови. Тие 
промени, во сплет со идеолошките практики, започнуваат од 
едноставно (пре)именување на просторот до опсежни политики на 
изградба и на урбанистичко планирање. Цели градски предели се 
трансформираат во значајни места, битни маркери на идентитет, или 
обратно, се претвораат од антрополошки места во неместа или празни 
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простори неповрзани со идентитет или одреден систем на вредности, 
или пак значењата поврзани за конкретното место значително се 
менуваат (Lafazanovski 2006). 

Најчесто спомениците се главните урбани симболи на градовите, 
односно се носители на општата градска слика. Холандскиот 
истражувач Петер Нас, во соработка со други автори (Nas 1998; Nas, 
Jaffe and Samuels 2006; Nas, De Grooy and Schut 2011), го применува 
пристапот на „урбана симболичка екологија“ и развива една идеја дека 
урбаните симболи се главни составни делови на идентитетот на градот. 
Притоа, Нас и соработниците утврдуваат типологија на „носители на 
симболи“ (symbol bearers): 1) материјален симболизам, сочинет од 
материјалната урбана конфигурација, пред сѐ архитектурата наспроти 
природното опкружување (споменици и други знаменитости, 
архитектура, квартови, на пр: Берлински ѕид, Забранетиот град во 
Пекинг итн.); 2) дискурзивен симболизам, кој се однесува на начинот 
на самопретставување на градот (на пр: на официјалните интернет-
страници, во туристичките брошури или во книжевните дела (слики и 
наративи, урбани митови и легенди, поезија, романи, сликарство, ТВ-
емисии, рекламни паноа, весници); 3) иконичен симболизам, кој се 
јавува кога градот постигнува репутација благодарејќи на познати 
личности, свештени или профани (свештеници, кралеви, принцези, 
воени херои, ѕвезди на популарните култури, спортски клубови); 4) 
бихејвиорален симболизам, кој се состои од јавни настани, 
манифестации, фестивали и други редовни структурирани обрасци на 
однесување што се одвиваат во градот и преку кои градот се 
идентификува (ритуали, церемонии, празници, демонстрации, паради); 
5) емоционален симболизам, за кој признаваат дека сè уште е 
концептуално неелабориран, а може да се сфати како трансверзална 
димензија што укажува на чувствата, кои ги имаат жителите, поврзани 
со одредени елементи на градот (места, симболи) (Spasić & Backović 
2017: 28). 

 Според ова, градот може да се дефинира како културно-
општествена проекција во која се кријат бројни симболички значења и 
пораки. Различни делови и слоеви од градот будат различни чувства и 
нудат различни искуства, засновајќи се на различните вредности и 
симболи, како и на различните сеќавања и идентитетски одредници 
(урбанистички, општествени, културни, политички, религиозни). Во 
таа смисла, градот е слоевит и претставува спектар на различности во 
однос на: општествено уредување, време, култура, стил и архитектура, 
а притоа спомениците се дел од оние елементи што придонесуваат за 
разновидноста на градските слики, кои се доживуваат.  
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Спомениците претставуваат дел од културното наследство и се 
дел од идентитетот на градот. Идентитетот на градот може да се 
разгледува од најмалку две страни и тоа: внатрешна и надворешна. На 
внатрешната страна го имаме идентитетот на градот во најтесна смисла 
на зборот, сфатен како самоперцепција – претстава, доживување на 
неговите жители. На другата страна е надворешната страна, која исто 
така создава слика за градот – претстава, перцепција создадена во 
очите на другите. Преплетувањето на овие два поими, заедно со 
нивните меѓусебни односи што ги поврзуваат, а понекогаш и ги 
раздвојуваат, претставува основа за антрополошка анализа на 
идентитетот на градот. Идентитетските пораки на споменичната градба  
можат да бидат анализирани како дел од субјективното чувство што го 
имаат жителите на градот и можеби објективно-субјективното на 
дојденците или на посетителите. Овие две поставки еднакво 
учествуваат во креирањето на конституцијата на идентитетот, некогаш 
преку надополнување и сложување, а некогаш, пак, преку негирање и 
судрување на импресиите. Ниту субјективните чувства на жителите не 
се еднакви, ниту пак, на дојденците или на посетителите се еднакви. 
Секој од нив, врз база на претходностекнати знаења, доживувања или 
изградени и формирани себеосознавања или ставови за настаните и за 
случувањата во минатото, создаваат сопствена перцепција за 
прикажаните споменици. Во изградбата на симболичката структура на 
идентитетот на градовите, се вклучува и моќта, особено 
популарнокултурните и политичките производи на значењата, поради 
што станува јасно дека градовите не се сами „сопственици“ на својот 
идентитет, туку нивните примарни создавачи. 

Градската слика се разложува на три компоненти, кои емпириски 
секогаш се јавуваат заедно: идентитет, структура и значење. 
Притоа, идентитетот е индивидуалност, единственост на градот, она 
што му овозможува да се разликува од другите места и служи како 
основа да се признае како засебен ентитет; структурата е просторен 
однос меѓу објектите со набљудувачот и со другите објекти, а 
значењето е она што сликата значи за набљудувачот во практична или 
емоционална смисла (Linč 1974: 10). Спомениците се дел од сите три 
компоненти на Линч, кои придонесуваат за индивидуалноста на 
градот, односно во зависност од ликот, настанот или дел од минатото, 
кои го (ре)презентираат за даден град, тие се единствени за тој град 
иако, за иста личност, на пример, можат да бидат подигнати споменици 
во различни градови. Како дел од структурата на градската слика, исто 
така имаат влијание и во просторните односи со доминантните објекти 
на студениот простор, односно и во нивните пропорции во однос на 
пропорциите на изградените објекти и накрај, во однос на мерките на 
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човекот. Како дел од значењето, спомениците секогаш ја 
надополнуваат сликата кај набљудувачот и будат разновидни емоции 
за ликот или за настанот што го презентираат. 

Плоштадот „Македонија“ или главниот градски плоштад во 
Скопје претставува плодно поле за истражување на овие релации, 
особено во последните години, со оглед на поставувањето на многуте 
споменици или како некои ја нарекуваат „споменичната манија“. 

Развојни етапи на плоштадот „Македонија“ 

Следејќи ја дијахронијата на плоштадот „Македонија“ и 
поставувајќи го во поширока општествена рамка, може да се утврди 
дека плоштадот започнува да се развива во дваесеттите години на XX 
век, па сѐ до денес, речиси само стотина години урбан развој. Во овој 
период има изразен дисконтинуитет во: историската, општествено-
политичката, идеолошката и социјалната сфера, поради што плоштадот 
поминал низ огромни промени и прекини во развојот, како што се: 
природните катастрофи, геополитичките деструкции (Балканските 
војни, Прва светска војна, Втора светска војна, земјотресот во 1963 г.), 
но и перманентни циклуси на реконструкција и (ре)вреднување на: 
личностите, настаните и принципите на изградба. 

Овие промени во хронолошкото одредување на 
последователната трансформација на плоштадот и утврдените причини 
за промени, Сиљаноска ги дефинира како четири основни етапи на 
развој на плоштадот: прва, 1392 – 1912 г., втора, 1912 – 1940 г., трета 
1945 – 1963 г. и четврта од 1963 – 1992 г. (Siljanoska 1992: 8). Притоа, 
мора да се додаде и уште една етапа, последна во дијахронијата на 
плоштадот, односно од 1992 г. до денес, по осамостојувањето на 
Република Македонија до денес или во т.н. транзициски период.  

Првата развојна етапа (1392 – 1912) хронолошки е одредена со 
годините на османлиското освојување на градот и Балканските војни, 
односно завршувањето на османлиската доминација. Во тоа време, 
градот и плоштадот се развиваат во согласност со принципите на 
ориенталниот урбанизам и имаат повеќевековен континуитет во 
морфосинтаксата на урбаната форма. Овој период се дели на два 
потпериоди, првиот од 1392 г. до 1689 г. и вториот од 1689 г. до 1912 
г., односно хронолошки е одреден со палежот на градот од страна на 
Пиколомини и прекинот на интензивен развој, по што следи бавен 
урбан развој, проследен со намалување на значењето на градот. Во 
текот на XIX век, на регионално ниво се преземаат инфраструктурни 
промени, кои се од големо значење за Скопје, како што се изградбата 
на железничките пруги: Митровица – Скопје – Солун (1876) и Белград 
– Скопје – Солун (1888). Со тоа, по долгата стагнација, по палежот од 
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страна на Пиколомини во 1689 г., одново се поттикнува развојот на 
градот, односно тој се шири и од десната страна на реката Серава, но 
се спушта и кон реката Вардар, каде што се формира центар на 
општествено-економскиот живот на подрачјето на Кале – Серава –
Вардар – Бит-пазар. Во овој период се бележи градба и на десниот брег 
на Вардар, каде се формираат прво населените маала „Гази Ментеш“ и 
„Влашко Маало“. 

Во оваа прва развојна етапа плоштадот практично се зачнува 
како незначајно проширување пред мостот. Ова проширување имало 
комуникациско значење, непосредно поврзано со главната транзитна 
оска и претставувало само влез во чаршијата, која започнувала 
недалеку од него. Во овој период плоштадот служел како потенцијален 
пазарен простор, но најмногу како простор за сместување на селските 
коли и кабаста стока. Спонтаниот, несистемски и бавен развој на овој 
дел од градскиот простор на десната страна од реката, траел до 1912 г. 

Втората развојна етапа на плоштадот (1912 – 1940) е периодот по 
Балканските војни и по Првата Светска војна и трае сè до почетокот на 
Втората светска војна. По 1912 г., Скопје прераснува во центар на 
Вардарската бановина, дел на Јужна Србија во рамките на СХС и на 
Кралството Југославија. Оваа промена и ослободување од 
османлиската доминација, сега заменета со друга, означува сеопшта 
промена на општествено-политичкиот систем и воведување на нови 
принципи како во уредувањето, така и во планирањето. Ова се 
изразува преку радикално менување на наследената структура со 
симболички рекодификации и менување на културниот модел и 
презентирање на новиот државен систем и власт. Со тоа се поттикнува 
и формирањето на „Плоштад Македонија“, тогашен „Трг Краља 
Петра“. Во 20-тите години од минатиот век се градат и Ристиќевата 
палата, Офицерскиот дом и Народната банка, главните архитектонски 
симболи на Плоштадот „Македонија“.  

Новите урбанистички тенденции се промовирани преку 
преминот на десната страна на реката Вардар и регулационите планови 
за реконструкција на градот и на плоштадот, кои биле под влијание на 
планските реконструкции на европските градови во XIX век и на 
почетокот на XX век и на барокот како стил. Тоа се Генералниот 
регулационен план на Димитрие Т. Леко од 1914 г., потоа регулацијата 
на десниот брег од 1922 г. и Генералниот регулационен план на Јосиф 
Михајловиќ во 1929 г. Со овој план плоштадот прераснува во 
централен простор, нов центар, фокус на градските активности и 
свечености, со нова димензија, како естетска, така и симболичка. 
Обликувањето на плоштадот со новите принципи трае сѐ до почетокот 
на Втората светска војна.  
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Третата развојна етапа на плоштадот (1945 – 1963) е периодот по 
Втората светска војна и трае до катастрофалниот земјотрес во 1963 г. 
Тоа време е претставено преку модерна трансформација на градот и 
негова обнова. Во тој период Скопје прераснува во национална 
метропола и центар на административно-политичкиот и на културниот 
живот во СР Македонија, а плоштадот станува главен градски 
плоштад. Периодот по војната е под влијание на модерната 
архитектура и е претставен преку радикални прекини со минатото и 
неговото сфаќање на просторот. За оваа етапа е релевантен планот на 
Лудјек Кубеш од 1948 г. во кој плоштадот има намалена површина и се 
сведува на пошироки профили на сообраќајници во правец на 
подолжна оска на плоштадот. 

Четвртата развојна етапа (1963 – 1992) хронолошки е одредена 
со земјотресот во 1963 г. и страшната деструкција на физичката 
структура на градот, особено изразена во централното градско 
подрачје. Повторно, природна катастрофа претставува повод за 
апликација на нови структури во просторот по принципот на доцната 
Модерна. Реконструкцијата на градот се одвива врз основа на 
победничкото решение на меѓународниот конкурс за централното 
градско подрачје на Кензо Танге, т.н. IX варијанта, компилациски план 
од повеќе автори. Со овие планови се потврдени оските за развој север 
– југ и исток – запад, композиција во која плоштадот го зазема 
центарот на главните градски активности и крстосница на двете 
структурни оски на урбаната форма на градот. Плоштадот е претставен 
како фокусна точка на градот околу која се случуваат најважните 
настани и тој е ограничен исклучиво за пешачки сообраќај. 

Петата развојна етапа (од 1992 до денес) е последната во развојот 
на плоштадот како простор и го бележи транзицискиот период од 
осамостојувањето на Република Македонија и преминот од 
социјалистички во капиталистички општествен систем. Овој период е 
проследен со големи општествено-политички турбуленции и повеќе 
урбанистички планови, кои се релевантни за плоштадот во овој период. 
Изработката на генерални урбанистички планови е проследена со 
Генерален урбанистички план од 2002 г. и 2012 г. разработуван со 
детаљни урбанистички планови, од кои позначаен е Детаљниот 
урбанистички план за Мал ринг на Мирослав Грчев, Влатко П. 
Коробар и Мирјана Пенчиќ. Во 2008 г. е промовиран проектот „Скопје 
2014“, кој промовира „барок“ како основна алатка во уредувањето на 
централното градско подрачје. Плоштадот, во оваа развојна етапа, 
доживеа реконструкција и обнова на повеќе нивоа, од кои најизразено 
беше симболичкото ниво. 
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Плоштадот „Македонија“ денес претставува доминантен јавен 
простор во градот Скопје. Тој е главен градски плоштад, но има и 
национално значење. Со неговото формирање во периодот од 1920 г. 
до 1940 г., како продолжение на денешната улица „Македонија“, 
односно поврзување на градот, кој тогаш започнувал по Камениот мост 
(од левата страна на Вардар) со сегашната Стара железничка станица, 
која тогаш била надвор од градот, се потврдува главната урбана оска 
на градот север – југ. Плоштадот станува нова урбана тема, фокус на 
јавниот живот, реконфигурирање на урбаното поле изведено преку 
принцип на затворен урбан простор. Принципот на затворен урбан 
простор претпоставува континуирана урбана текстура, која ги врамува 
главните просторни теми, со континуирани улични линии, со 
дијалектички сооднос на отвореното и затвореното (Бакалчев 2004: 62). 

Првичното име на денешна улица „Македонија“ било „Јени 
џаде“ (нова улица), за потоа да биде преименувана по претходникот на 
Мехмед Решад, односно улица „Султан Хамид“. За време на Првата 
светска војна се вика „Цар Фердинанд“, од 1922 година – „Краљ 
Петар“, додека од 1942 година – „Цар Борис“. Најдолго го носи името 
„Маршал Тито“, кое го добива по ослободувањето, а во „Македонија“ е 
преименувана во 1993 година (Георгиевски 2013). Плоштадот најпрво 
го носел името „Трг Краља Петра“, од 1942 г. се нарекува „Цар Борис 
Трети“, по ослободувањето – „Маршал Тито“ и денес – плоштад 
„Македонија“, по осамостојувањето на Република Македонија. 
Скопјани никогаш немале потреба од именување на плоштадот, за нив 
тој секогаш бил само плоштад.1 

Површините на плоштадите во градовите секогаш се соодветни 
за поставување споменици и презентирање на колективниот идентитет 
на различни нивоа. Постојаната промена на името на плоштадот 
укажува на тоа дека станува збор за важен централен простор, кој, сите 
власти, сакале да го преименуваат, односно да влијаат на актуелната 
култура и на градењето меморија. Во централното средиште на 
плоштадот од неговото формирање до денешниот споменик „Воин на 
коњ“, не постоел централен споменик. Биле поставени скулптури 
„Коњаници“ од двете страни на почетокот на Камениот мост. 

Проект „Скопје 2014“ 

Проектот „Скопје 2014“ е проекција, која го смени ликот на 
централното градско јадро на Скопје, претставен преку 

 
1 Непосредно интервју со жителка на Скопје, стара Скопјанка, датум на 

интервју: 20.03.2022 г. 
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видеопрезентација2 во која беше презентирана визијата за централното 
градско подрачје. Предмет на презентацијата беа архитектонските 
градби од јадрото на градот и главниот градски јавен простор – 
плоштадот „Македонија“. Беа презентирани промени на фасадите во 
еклектичен неокласичен архитектонски стил, промовиран како барокен 
стил, како и многу споменици и скулптури. На почетокот на XXI век 
Скопје доби проект за реконструкција и за обнова на централното 
градско подрачје во барокен стил, обид кој тогашната владејачка 
структура го спроведе за да го доближи Скопје до европските градови 
иако, оваа епоха, никогаш не била дел од изградбата на Скопје. 
Визијата беше презентирана од локалните и од национални политички 
фигури со отсуство на: архитекти, планери и други компетентни 
специјалисти во промотивното видео. Oвој акт на исклучување, кој 
претставува претходник на непочитувањето на професионалниот еснаф 
што растеше заедно со проектот, беше придружен со отсуство на 
стратешки документ, кој би ја поткрепувал визуелната презентација и 
би го елаборирал опсегот и значењето на реализацијата на проектот. Со 
тоа се раѓа т.н. националистичка доктрина на планирање, која има 
недостаток на типичен стратегиски пристап кон доктрината на 
планирање и содржи главно површни или естетски параметри (Grčeva 
2019: 145). Мешањето на државата, на Владата на Република 
Македонија и на владејачките политички партии, во генерирањето 
национализам, е евидентно. Политичката злоупотреба на патриотизмот 
во Македонија се претвори во форма на материјализација на 
национализмот, зад која стојат државните институции и владејачките 
структури (Ристески и Кодра-Хиса 2016: 227). 

Во централното средиште на плоштадот „Македонија“ е 
поставен монументален споменик во бронза и мермер, со фонтани и 
скулптури, т.н. „Воин на коњ“ (неофицијално – споменик на 
Александар Македонски), главната доминанта од проектот „Скопје 
2014“, официјално отворен на 8 септември 2011 година, по повод 
дваесет години од прогласувањето на независноста на Република 
Македонија. Споменикот се истакнува со неговата еректирачка висина 
во однос на средината, со што визуелно ги засенува 
претходноетаблираните архитектонски симболи на плоштадот, меѓу 
кои и Ристиќевата палата. Кај многумина тогаш се поставуваше 
прашањето која ли е потребата да се затскрива оригиналниот 
идентитет на ликот, кој, овој монументален споменик, го репрезентира, 
и да се промовира како безимен „Воин на коњ“? Градското јадро на 

 
2 Видеото e достапно на линкот: https://www.youtube.com/watch?v=iybmt-iLysU 

[Пристапено на 29.04.2022]. 

https://www.youtube.com/watch?v=iybmt-iLysU
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Скопје стана централниот топос за бришење, впишување и 
презапишување на македонскиот идентитет на повеќе рамништа 
(Ристески и Кодра-Хиса 2016: 227). Со проектот „Скопје 2014“ се 
потврди дека секоја следна етапа на урбан развој радикално ја 
поништува претходната, со изразено непочитување на она што треба 
да биде наследена состојба.  

Но, сепак се поставуваат и нови прашања: „Која е  колективната 
меморија или колективен идентитет што сака да се наметне со 
поставување на ваков споменик во јадрото на Скопје? Зошто е 
потребна таква монументалност за поставување на споменик, кој 
претставува непознат „Воин на коњ?“. Се претпоставува дека 
поставувањето на споменикот претставуваше обид да се реформира 
колективната меморија за припадност, односно да се насочи кон 
античкото време преку т.н. процес на „антиквизација“ во кој главен 
протагонист е Александар Македонски. Сепак, терминот 
„антиквизација“ не го објаснува проектот целосно, токму поради тоа 
што има интенција да ја зафати целокупната историја, од античка, 
средновековна, па сè до современа Македонија, дополнет со обидот да 
се одбележат различни светски: артефакти, стилови, лидери и 
феномени, кои не се нужно поврзани со територијата или со нацијата 
(Koteska 2012). Дополнително се постави прашањето за поврзаноста на 
градот со ликот што го претставува, односно ликот во чија чест е 
изграден споменикот. Со оглед на неговата големина, поставеност, 
„грандиозност“, овој споменик стана главниот урбан симбол на градот, 
но поврзаноста на неговото симболичко значење со градот остана 
непознато. Дали станува збор само за примитивен материјален 
симболизам, кој го дефинираше Нас, или пак споменикот прерасна во 
најзначајниот урбан симбол на Скопје на повеќе нивоа? 



 

 

Македонски фолклор бр. 82, стр. 81–99 

 

92 

 

       
 

      

Извор: авторот 

Во градскиот простор имињата на улиците (и другите јавни 
простори), како симболи, функционираат во заедништво со другите 
симболи: спомениците, архитектурата, музеите. Комплексните 
урбанистички интервенции, изградбата на споменици и меморијали, 
архитектурата (особено монументалната), претставуваат елементи од 
системот на симболи во градскиот простор, кои имаат огромна моќ на 
значење и влијание, а нивниот декларативен карактер не е скриен од 
креаторите и од инспираторите за нивното обликување (Radović 2013: 
14). Своевидни посредници на релациите меѓу просторот, властите и 
идентитетот во едно општество се симболите. Место, предмет, градба, 
споменик, скулптура може да се дефинира како симболично секогаш 
кога има значење за одредена група/заедница, во смисла кога 
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придонесува за зачувување на идентитетот на групата. Во таа насока се 
поставуваат прашањата: Какво сеќавање буди монументалниот 
споменик кај поединците, односно какво просторно доживување 
претставува за нив? Дали споменикот претставува или прераснува во 
составен дел на плоштадот и дали сега плоштадот може да се замисли 
без него? 

Покрај овој монументален споменик, на плоштадот 
„Македонија“ се поставени и следните споменици: коњаници на 
револуционерите Даме Груев и Гоце Делчев, – на работ на Камениот 
мост, споменик на Димитар Поп-Георгиев Беровски, споменик на 
Методија Андонов-Ченто, споменик на Димитрија Чуповски, споменик 
на Цар Самoил. Во непосредна близина на плоштадот, на кејот на 
реката Вардар, до Камениот мост, се поставени: групна скулптура на 
Гемиџиите, споменик на Јустинијан I, како и споменик на Мајка 
Тереза, кој не е завршен и не е отворен официјално. Во продолжение 
на плоштад „Македонија“, преку Камениот мост, на левиот брег на 
реката Вардар, се надоврзува и споменик на Филип II. Сите овие 
споменици се во чест на историски личности од различни епохи. Toa 
мноштво од информации кај поединецот предизвикува различни 
емоции, односно измешани чувства за составот на споменичката 
композиција. Со изобилие од споменици, плоштадот „Македонија“ 
прераснува во окупиран јавен простор, презаситен со симболички 
елементи и пораки, кои меѓусебно не се поврзани и не кореспондираат 
едни со други. Преоптоварувањето на поранешниот непростор со 
селективни приказни и симболи нема да го претвори во витален 
простор. Наместо тоа, ќе ја нагласи линијата на поделба од т.н. 
„поделен град-Скопје“. На овој начин е креирано мислењето дека 
присуството на историјата во јавната употреба треба да биде отворено 
за сите видови предизвици, претпоставувајќи дека националната 
историја и градот се премногу значајни за да им се препуштат само на 
политичарите (Мијалковиќ и Урбанек 2011: 83). Спомениците, кои се 
поставени со проектот „Скопје 2014“ се директно поврзани со 
македонската национална историја и го прикажуваат „македонскиот 
етнички карактер“. Официјално, тие се поставени да го прославуваат 
минатото на македонската држава, но инсистирањето на политичарите 
на „македонскиот патриотизам“ изгледа се измени во вулгарен етнички 
национализам (Risteski 2016: 68). 

Со поставувањето на нови споменици од нови политички елити 
се врши преобликување на старата меморија и креирање на нова 
колективна меморија. Се промовира одредено и избрано минато, кое 
добива монументалност, а со тоа влегува во визуелната перцепција на 
поединецот за градската слика која ја доживува. Со тоа, спомениците 
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стануваат соодветен медиум за изразување на општествено и 
идеалистичко единство, само што споменичната слика се менува со 
секоја нова политичка елита, која го запоседнува просторот со „свои“ 
споменици. Со ваквиот пристап кон споменичната култура, 
спомениците имаат улога да го освежат сеќавањето кон 
подзаборавеното минато и да го осигураат актуелниот идентитет на 
општеството. Во модерната антропологија таквите појави се 
вообичаени и нормални, односно се категоризираат како 
„премостувачки идентитети“ (shifting identities) (Rihtman-Auguštin 
2000: 229). Toa e oчигледен процес поради тоа што идентитетот не е 
фосил. Дури е и природно човекот, во текот на животот, да менува 
идентитет, особено што модерниот и постмодерниот човек има повеќе 
идентитети. Динамичкото сфаќање на идентитетот е блиско до 
современата интерпретација за светот, кој не поаѓа ниту од нација, 
ниту од етничка припадност, како дадени засекогаш, непроменливи 
вредности. Но, полесно е, во теорија, да се разберат таквите процеси и 
да се оправдаат постапките за промена на идентитетот, отколку да се 
прифатат во секојдневниот живот.  

Со ваква интензивна „монументализација“ на главниот градски 
плоштад на Скопје и неговата околина, се придонесува до 
симболичкиот набој на просторот, особено што низ историјата на 
територијата на плоштадот „Македонија“ никогаш не бил поставен 
монументален споменик. Тоа, во меморијата кај поединците вградило 
слика за плоштадот како отворена градска празнина, врамена со 
волумените од околните градби. За краток временски период, 
просторот што го дефинира главниот градски плоштад, претрпува 
голем број промени, визуелни и просторни трансформации, што за 
поединецот, за кого, претходнопразната, но релативно стабилна и 
статична слика за плоштадот, му даваше чувство на познато, домашно 
и сигурно опкружување. Денешните промени, кои станаа постојана 
практика и дел од секојдневието, не му овозможуваат на поединецот да 
ги перципира и да ги прифати како свои претходноутврдените чувства 
на конкретниот простор, односно потребно му е време за адаптација. 
Но, сепак, промените се случуваат во сите општества и тие ги 
покажуваат идеолошките, политичките и општествените идеи, кои ги 
иницираат.  

Општествата во кои континуирано се одвива процесот на 
транзиција доживуваат крупни политички и економски промени, кои 
генерираат структурни промени во општеството, кои пак имаат 
импликации врз: просторот, просторните односи, градските процеси и 
конзистентноста на градските структури. Промените се одразуваат и 
врз јавните простори, како на нивното симболичко значење, така и на 
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нивните: содржина, визуелна перцепција и функционалност. Се 
рефлектираат и врз поединците преку односот кон градската околина, 
односно врз оние што се главни актери во јавниот живот кој се одвива 
на јавниот простор, кој пак им припаѓа на сите.  

Главна карактеристика на урбаниот развој на градот Скопје, а со 
тоа и на неговиот главен плоштад „Македонија“, е дека секој нов 
период во развојот има интенција да го избрише претходниот и сите 
негови структурни елементи и да го испразни просторот за свои 
потреби. Секој прекин на развојот, проследен со деструкција на 
изградената структура, поради воени разурнувања, елементарни 
непогоди или други надворешни предизвикувачи, е искористен за 
промена на принципите на изградба. Со смената на структуралните 
принципи се користи и синтагмата „стилска неусогласеност“, со која се 
потенцира поништувањето на претходноизграденото. Исто така, главна 
карактеристика на дисконтинуитетот во развојот е суперпозицијата на 
инкомпатибилните концепти за организација на морфолошките 
структури на плоштадот (Siljanoska 1992: 161). 

Отсуството на конзистентност и на континуитет во: 
општествениот, политичкиот, социјалниот и урбаниот развој на Скопје 
претставува основен проблем во изградбата на неговиот градски 
идентитет. Она што е особено уништувачки е тоа што секоја нова етапа 
на урбан развој ја поништува претходната, од аспект на целосно 
негирање на претходноетаблираните планерски методи и техники, од 
аспект на целосно непочитување на дотогашното архитектонско 
наследство и од аспект на неафирмирање на претходноизградената 
физиономија и на карактерот на градот. Прекините и стагнациите во 
развојот имале корозивно влијание во процесот на раст на градот, што 
е особено видливо во централното јадро на градот. Централното јадро 
на градот денес претставува конгломерат од: просторни 
недоречености, нејаснотии и контрадикторности. Просторните рамки, 
односно границите на плоштадот „Македонија“ се нестабилни, 
недовршени и нејасни, особено од неговата западна страна. Поради 
тоа, чувството за целовитост на просторот е нарушено и просторот не е 
обединет, односно се „разлева“ во непосредната околина. Можеби 
единствената конзистентност во целокупната поширока слика за 
плоштадот се визурите кон Скопското Кале, кои претставуваат 
единствената стабилна и неменлива просторна категорија во 
историјата на постоењето на плоштадот.  

Проблемите на плоштадот од аспект на идентитетот се засноваат 
на неговото повеќеслојно значење, односно внатрешно (локално) за 
неговите жители и надворешно (регионално, глобално) за 
посетителите. Конфликтот настанува поради тоа што главниот градски 
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плоштад, покрај обезбедување на локалниот идентитет и припадност, 
има задача да го претставува и националниот идентитет. Имено, 
локалното значење на плоштадот, за жителите, содржи поинтимна 
нишка, односно просторот на плоштадот, жителите го доживуваат како 
свој добропознат простор преку кој секојдневно минуваат, остваруваат 
средби и е дел од нивната ментална мапа, додека за дојденците тој 
претставува туристички предизвик за посета. Постои многу интимен 
однос меѓу поединецот и просторот, во кој секојдневно се движи и во 
кој живее. Поединецот се надева, или подобро кажано се залажува дека 
тој владее со тој простор, односно со тоа што живее во тој простор, на 
некој начин, го присвоил. Со тоа верува дека има право да учествува во 
неговите промени, но најчесто тоа не се случува. Просторот во кој 
живее жителот, во екот на туристичката сезона треба да го дели со 
туристот, односно да се навикне на просторните промени што ги 
предизвикува туристот и тука настанува конфликт, односно отпор кај 
жителот, во случајов т.н. „стар скопјанец“. 

Преку изградбата на проектот „Скопје 2014“ се направи еден 
обид да се (ре)дефинира националниот идентитет преку поставувањето 
на множество споменици на плоштадот „Македонија“, но дали тој обид 
е успешен и за кого? Употребата на множество симболички елементи 
на релативно мал простор доведува до симболичко безредие и отсуство 
на можност за достоинствено фокусирање на симболите поодделно. 
Дали импозантноста на главниот споменик на плоштадот е само 
физичка, односно предимензионираноста, волуминозноста и 
помпезноста e толку многу изразена, што можеби се обидува да 
искомпензира за некои други oпштествени празнини и недостатоци? 
Сепак, во целиот процес, Скопје остана „жртвено јагне“ во процесите 
на „барокизација“, „антиквизација“, „европеизација“ и др., и неговите 
јавни простори останаа да битисуваат како простори со нарушени: 
просторни односи, идентитет, лик и симболика. 
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ANTHROPOLOGY OF THE URBAN IDENTITY OF SKOPJE: SQUARE 

MACEDONIA 

Мaja Donovski Lukarevska 
Institutе of ethnology and anthropology in Skopje 

Summary 

The absence of consistency and continuity in the social, political and urban 
development of Skopje is a fundamental problem in the construction of its urban 
identity. What is еspecially devastating is that each new stage of urban development 
undoes the past, in terms of complete denial of the previously established planning 
methods and techniques, in terms of a complete disregard for the previous 
architectural heritage and in terms of not affirming the previously built 
physiognomy and city character. Interruptions and stagnation in development had a 
corrosive influence in the process of growth of the city, which is especially visible 
in the central core of the city.  

The central core of the city today represents a conglomerate of spatial 
indeterminacy, ambiguities and contradictions. The spatial frameworks, that is, the 
borders of the “Macedonia“ square are unstable, unfinished and unclear, especially  
on its western side. Because of that, the sense of the integrity of the space is 
disturbed and the space is not united, that is, it “spills“ into the immediate 
surroundings. Perhaps the only consistency in the overall wider picture of the 
square is the views towards Skopje Kale, which represents the only stable and 
unchanging spatial category in the history of the square’s existence.  

The problems of the square in terms of identity are based on its multifaceted 
meaning, that is, internal (local) for its residents and external (regional, global) for 
visitors. The conflict arises because the main town square, in addition to ensuring 
local identity and belonging, has the task of representing national identity as well. 
Namely, the local meaning of the square for the residents contains a more intimate 
thread, i.e. the area of the square, the residents perceive it as their well-known space 
through which they pass daily, make meetings and is part of their mental map, while 
for the newcomers it represents a touristic challenge to visit. Тhere is a very 
intimate relationship between the individual and the space in which he moves and 
lives on a daily basis. The individual hopes, or rather deceives himself, that he rules 
the space, that is, by living in that space, he has somehow appropriated it. With this, 
he believes that he has the right to participate in these changes, but most of the time 
this does not happen. The space in which the resident lives, at the height of the 
tourist season, he has to share with the tourist, that is, he has to get used to the 
spatial changes caused by the tourist, and here a conflict arises, that is, resistance 
among the resident, in this case the so called „old skopjanec“. 

Тhrough the construction of the „Skopje 2014“ project, an attempt was made 
to (re)define the national identity through the installation of the multitude of 
monuments in the “Маcedonia“ square, but was that attempt successful and for 
whom? Тhe use of a multitude of symbolic elements in a relatively small space 
leads to symbolic disorder and the absence of the possibility of a dignified focus on 
the symbols separately.  
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However, in the whole process, Skopje remained a „scapegoat“ in the 
processes of „baroqueization“, “antiquization“, “Europeanization“, etc. and its 
public spaces remained as spaces with disturbed spatial relations, identity, image 
and symbolism.  

 


