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Онпј кпј гп кпнтрплира минатптп, ја кпнтрплира иднината. 

Онпј кпј ја кпнтрплира сегашнпста, гп кпнтрплира минатптп. 

Чпрч Орвел 

 

Лишниуе сеќаваоа не се самп инумниуе насуани, пние кпи ги знаеме самп ние, самиуе, 

уивкп закппани вп дущауа. Лишниуе сеќаваоа и лишнпуп минауп е изграденп и пд пние 

мали улишки кпи сме ги ппминувале секпј ден, каде првпау нè бакнале, плпщуадпу на 

кпј сме ја ппминале најубавауа Нпва гпдина, сппменикпу каде щуп се шекавме сп 

другаркиуе. Лишнпуп минауп и сеќаваое е дел пд ппгплемп сеќаваое, пна исуприскп 

сеќаваое за кплекуивнп прпживеаниуе насуани, минауп и исуприја. Кплекуивнауа 

мемприја е неизпсуавен дел пд лишнауа мемприја. Насекаде пкплу нас има ураги пд 

исупријауа – вп сппменициуе кпи ги красау градпвиуе, вп имиоауа на улициуе, вп 

музеиуе, вп пбразпваниеуп. „Лишнипу иденуиуеу е нужнп вкпренеу вп изминаупуп 

искусувп, вп семејнауа исуприја и вп „исуприскпуп искусувп“ на ппгплемиуе 

кплекуивиуеуи, какп нацијауа.1 Индивидуалнпуп шувсувп за сппсувенп минауп се 

ппјавува сппнуанп, нп исуприскпуп знаеое мпра да се спздаде. „Опщуесувпуп има 

минауп щуп се прпуега мнпгу ппдалеку пд живпуиуе на ппфауениуе индивидуи вп кпј 

билп кпнкреуен перипд *...+ Оние елеменуи щуп напдаау месуп вп нив, преусуавуваау 

избпр пд пние висуини за кпи билп пценеуп дека заслужуваау да бидау напищани.“2  

Какп Македпнија гп живее свпеуп југпслпвенскп минауп? Какви се уие сеќаваоа и 

дали се негуваау или ппуиснуваау? Овпј есеј ќе се пбиде да даде пдгпвпр на пращаоеуп 

щуп се слушува сп југпслпвенскпуп минауп 20 гпдини пп распадпу на заеднишкауа 

држава вп Македпнија. Дп пред 20 гпдини Македпнија сппделуваще заеднишка држава 

сп ущуе 5 нарпди, нарпднпсуи и псуанауи јужнпслпвенски и не-слпвенски припаднпсуи 

и кулуури, кпи живееја вп 6 републики. Македпнија беще дел пд заедница на  нарпди 

                         
1
 Чпрдан, Глен; Ведпн, Крис (1999): Кулуурна пплиуика. Класа, рпд, раса и ппсумпдернипу свеу. Скппје: 
Темплум. 

2
 Чпн Тпщ, циуиранп кај ibid., сур.76. 
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кпи имаау заеднишкп минауп, кулуура, наднаципнален иденуиуеу. СФР Југпславија беще 

(исуприски) факу кпј ппсупеще 50 гпдини. Лудеуп се радаа, живееја, се заљубуваа, радаа 

деца, умираа вп Југпславија. Дваесеу гпдини пп распадпу на југпслпвенскауа 

федерација, какви се сеќаваоауа за упа минауп, каква е Исупријауа? Какви се 

кплекуивниуе сеќаваоа и лишниуе мемприи? 

Она щуп се слушува вп Македпнија ппследниуе некплку гпдини, ппупшнп пп 

дпадаоеуп на власу на (кпнзервауивнауа, демпхрисуијанска) ВМРО-ДПМНЕ (Внаурещна 

Македпнска Ревплуципнерна Организција-Демпкрауска Паруија за Македпнскп 

Наципналнп Единсувп) вп 2006 гпдина, шија пплиуишка прпграма се спрппведува ппд 

слпганпу „Прерпдба вп 100 шекпри“, мпже да се уплкува какп пресвру („прерпдба“) вп 

наципналнауа кулуурна пплиуика и шиуаоеуп на Исупријауа, минаупуп и кулуурауа. 

Самипу слпган и плауфпрма експлициунп ппкажуваау на ппсвеуенпсуа и 

деуерминиранпсуа кпн менуваое на нещуауа пд кпрен, а и самипу збпр „прерпдба“ 

укажува на ппвупрнп „радаое“, на ппшнуваое пд нула. Сп акууелнауа кулуурна пплиуика 

на државауа, се слушува ре-кпнсурукција на исуприскпуп минауп, пднпснп, малку 

ппгрубп кажанп - брищеое на минаупуп, на исупријауа, на кплекуивниуе сеќаваоа. 

Делеое на исупријауа на ппдпбна и неппдпбна. На исуприја кпја уреба да се памеуи и 

исуприја кпја уреба да се избрище, замашка, ре-фасадира. Тенденција да се избрищау 

50-уе гпдини живпу вп заеднишка југпслпвенска заедница и да се „изгради и напище“ 

нпва Исуприја.3  

Овпј прпцес на пре-пищуваое и ре-кпнсурукција на исупријауа е класишен пример на 

исуприски ревизипнизам, при щуп при превреднуваое на исупријауа најважна улпга 

играау ппуребиуе на пплиуишкиуе елиуи. Овпј исуприскипу ревизипнизам е уеснп 

ппврзан сп наципнализмпу и наципналисуишкауа пплиуика на 

сеќаваоеуп/забправаоеуп, каде се пдвпјува „ппдпбнауа“ пд „неппдпбнауа“ исуприја. 

Каде најдпбрп се гледа уаа уенденција и смислен прпеку (бидејќи не е самп уенденција, 

ууку прпеку кпј кпнкреунп се изведува)? Вп прпекупу нарешен Скппје 2014. Прпеку кпј 

има за цел да изгради сппменици, згради, ресуаврира фасади, затпа штп ништп 

дптпгаш не е стпренп. Факу е - градпу дище, градпу е жив, градпу мпра да се менува, 

на градпу му уребаау кулуурни спдржини и аруефакуи кпи ќе гп изразуваау духпу на 

времеуп. Прпблемпу сп Скппје 2014 е упа щуп упј гп менува не самп ликпу на градпу, 

ууку и ликпу на исупријауа. „Државнипу апарау се пбидува да гп кпнурплира минаупуп 

на нивп на пплиуишка акција и идеплпгија. Државауа и сурукууриуе на мпќ гп 

                         
3
 Збпрпу Исуприја е намернп ппуенциран сп гплема буква, за да се укаже на пфицијализиранауа и 
инсуируципнализирана исуприја кпја е кпнсуруку кпј пдгпвара на ппуребиуе на пние кпи ја пищуваау, 
селекција пд реални насуани и факуи кпи уреба да се акценуираау вп склад сп нешии пплиуики и 
инуереси. 
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прганизираау минаупуп и ја градау негпвауа слика преку сппсувениуе пплиуишки и 

идеплпщки инуереси4.“ Овпј прпеку предизвика инуерес кај свеускауа јавнпсу (сервиспу 

на BBC имаще недела ппсвеуена на Македпнија каде една пд уемиуе беще упкму упј 

прпеку), нп и кај македпнскиуе инуелекууалци при щуп пспбенп исцрпни се анализауа 

на Јасна Кпуеска5 пбјавена вп Art Margins Online и на Анасуас Вангели вп Nationalities 

Papers6. Аспекуиуе пд кпи пвпј прпеку мпже да се анализира се мнпгубрпјни (пд аспеку 

на негпвауа есуеуика, пд аспеку на сумауа пд бучеупу кпја ја „јаде“ пвпј прпеку, дп 

ппуребнпсуа за еден вакпв прпеку иун), нп вп пвие некплку сурани ќе се пбидам да гп 

анализирам пд аспеку на негпвауа улпга вп брищеоеуп на југпслпвенскпуп минауп.  

Какп успева Владауа да кпнсуруира сеќаваое, кплекуивна мемприја и исуприја кпја е 

ппжелна? Какп щуп вели Сузан Спнуаг: „Она щуп се нарекува кплекуивнп сеќаваое не е 

ппмнеое, ууку дпгпвпр: дека пва е важнп, пва е приказнауа за упа какп се слуши, сп 

слики щуп ја заклушуваау приказнауа вп нащауа свесу. Идеплпгииуе спздаваау ппуврдни 

архиви сп слики, репрезенуауивни слики, кпи ги заувпраау заеднишкиуе идеи за 

вреднпсуа и придвижуваау предвидливи мисли, шувсува.“7 Акп на нещуп не се сеќаващ – 

исуп уака не ппсупи. Оваа сурауегија Владауа ја ппсуигнува преку изградба на нпви 

сппменици, згради и фасади, преименуваое на улициуе, менуваое на ликпу и 

иденуиуеупу на градпу, а пууука и на кплекуивнпуп минауп, сеќаваое и исуприја. 

Архиуекуурауа се кприсуи вп идеплпщки цели, архиуекуурауа (и улициуе, сппменициуе, 

фасадиуе) се прудие на наципналисуишкауа кулуурна пплиуика. Архиуекуурауа суанува 

нпсиуел на наципналисуишкауа идеплпгија, видлив, мауеријален знак за исупријауа и 

какп уаа се случила. „Исупријауа и кулуурауа се фундалменуални аспекуи на укивпуп на 

секпјдневнипу живпу. Тие ни даваау шувсувп на иденуиуеу и ни кажуваау кпи сме, пд 

каде сме и каде пдиме.“8 Кулуурнауа пплиуика уемелнп ги пдредува знашеоауа на 

ппщуесувенауа пракуика и, ппкрај упа, групиуе и индивидуиуе щуп имаау мпќ да ги 

дефинираау уие знашеоа. Ущуе ппвеќе, уаа се занимава и сп субјекуивиуеупу и сп 

иденуиуеупу, заупа щуп кулуурауа игра ценурална улпга вп изградбауа на нащеуп шувсувп 

за себеси9. Исупријауа игра ценурална улпга вп дефинираоеуп и на индивидуалнипу и 

на групнипу иденуиуеу. А „исупријауа и пплиуикауа се сущуински ппврзани.“10 

                         
4
 Ibid., 77. 

5
 Koteska, Jasna (2011): Troubles with History: Skopje 2014. Вп: Art Margins Online. Online дпсуапнп преку 
http://www.artmargins.com/index.php/2-articles/655-troubles-with-history-skopje-2014, ппследен присуап 
13.07.2012.  

6
 Vangeli, Anastas (2011): Nation-building ancient Macedonian style: the origins and the effects of the so-called 
antiquization in Macedonia. Вп: Nationalities Papers 39 (1), сур. 13–32.  

7
 Спнуаг, Сузан (2006): За сурадаоеуп на другиуе. Скппје: Темплум. 

8
 Чпрдан; Ведпн, сур. 12. 

9
 Ibid., сур. 15. 

10
 Ibid., сур. 43. 
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Она щуп акууелнауа Влада гп прави сп пвпј прпеку (шие вупрп име е 

„ануиквизација“,11 бидејќи вп прв план гп суава ануишкпуп минауп на македпнциуе,12 

лпзауа на Александар Македпнски) е упкму брищеое на (неппдпбнпуп) минауп и 

испищуваое, ре-кпнсуруираое (ре-фасадираое) и градеое на ппинаквп минауп. 

Сисуемауски се брищау сиуе пние месуа-сеќаваоа (бидејќи архиуекуурауа е и сеќаваое, 

сппменик на еднп време, мпнумену на исупријауа и времеуп кпе ппминалп, буди 

сенуименуи за лишнпуп и кплекуивнпуп минауп ппусеуувајќи на една еппха, ера, 

исуприја и сеќаваое), какп никпгащ да не ппсупеле, се заускриваау преку менуваое на 

нивнауа фасада, преку пре-именуваое на улициуе, преку изменуваое на ликпу на 

градпу вп самп некплку гпдини. Минаупуп пд 50-уе гпдини заеднишка југпслпвенска 

исуприја ќе псуане самп лишнп сеќаваое.  

Наципналисуишкауа идеплпгија и нејзинауа кулуурна пплиуика, какп спрпведуваое 

на уаа идеплпгија вп пракса, суанува дпминауна реуприка и дпкурина вп Македпнија. 

Оваа уенденција (прпцес) не е каракуерисуишна самп за Македпнија. Она щуп е 

изненадувашки е факупу щуп пвпј исуприски ревизипнизам и кпнсуруираое на псевдп-

исуприја, вп Македпнија задпцнува ппвеќе пд 15 гпдини за разлика пд уенденцииуе кпи 

владееја вп Исупшна Еврппа и на Балканпу пп падпу на Берлинскипу тид (крајпу на 

Сууденауа впјна) и распадпу на СФРЈ. За разлика пд псуанауиуе земји пд ппранещнауа 

југпслпвенска федерација, каде прпцеспу на ре-испищуваое на исупријауа заппшна 

ущуе пред самипу распад, а дпживеа свпј врв сп спздаваоеуп на независни држави, 

кпга секпја пд државиуе прпизлезени пд СФРЈ насупјуваще да ја пдвпи свпјауа исуприја, 

јазик и кулуура пд пнаа на спседпу, Македпнија пвпј премин гп ппмина сп релауивнп 

мали измени вп наципналнауа исуприја. Акп за псуанауиуе земји, каде сп првиуе 

ппвеќепаруиски избпри дпјдпа на власу паруии сп силна (еунп-)наципналисуишка 

прпграма и идеплпгија, каде щуп се пдеще дп упа дури и да се кпнсуруираау ппсебни 

јазици, да се рехабилиуираау насуани пд исупријауа (на пример, усуащкпуп и шеунишкпуп 

минауп), вп Македпнија упа се слушува дури вп 2006 гпдина, сп дпадаоеуп на власу на 

ВМРО-ДПМНЕ, пвпј пау на шелп сп Никпла Груевски, кпј гп наследи дплгпгпдищнипу 

впдаш Љубшп Гепргиевски. Тпкму сп дпадаоеуп на власу на Никпла Груевски, заппшнува 

прпцеспу на ануиквизација, на бараое на кпрениуе на спвременауа македпнска нација 

вп ануишкиуе времиоа, (ре)акууелизација на наципналисуишкиуе миупви за Злаунпуп 

                         
11

 Какп щуп ппспшува Вангели, ппимпу „ануиквизација“ кпј е ппзајмен пд уерминплпгијауа на  исупријауа 
на умеунпсуа пзнашува ренесансна пракуика на (пре)уредуваое на градпу вп суилпу и изгледпу на 
ануишки Рим и Ауина; вп спвременипу македпнски кпнуексу, реферира на инденуиуеускиуе пплиуики кпи 
се заснпваау на преуппсуавкауа за дирекунипу линк ппмедуденещниуе еунишки македпнци и ануишкиуе 
македпнци. Уп. Vangeli. 

12
 Уппуребауа на малиуе букви е намерна бидејќи авупрпу смеуа дека на еунп-наципналниуе пдредници 
на иденуиуеупу им се придава прегплемп знашеое, иакп се мнпгу биуна и неизбежна пдредница не 
самп на кплекуивнипу, ууку и на индивидуалнипу иденуиуеу. 
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дпба на македпнциуе. Зпщуп упкму упгащ заппшнува пвпј прпцес? Пп распадпу на СФРЈ и 

прпгласуваоеуп на независнпсу на Македпнија, на шелп на владауа дпадаау 

наследнициуе на кпмунисуишкауа паруија вп Македпнија, СДСМ (Спцијалдемпкрауски 

спјуз на Македпнија), на шелп сп Бранкп Црвенкпвски. Сп исклушпк на перипдпу 1998-

2002 гпдина (кпга влада спсуавува ВМРО-ДПМНЕ), уие се пние кпи гп дпбиваау 

парламенуарнпуп мнпзинсувп и фпрмираау влада. Какп щуп ќе забележи Вангели, за 

време на југпслпвенскипу перипд, миупвиуе и нарауивиуе за ануишкпуп минауп се 

пусууни пд пфицијалнауа исуприпграфија, а акценупу е суавен на насуаниуе кпи се 

смеуаау за камел-уемелници за пснпваое на македпнскауа држава, какп на пример, 

Илинденскпуп впсуание пд 1903 гпдина, прищуп, припаднпсуа на македпнциуе се бара 

вп семејсувпуп на јужнпслпвенскиуе нарпди, сп кпи сппделуваау слишни јазишни 

пспбенпсуи, кулуура и пбишаи.13 СДСМ ја прпдплжи уаа исуприја, неменувајќи ги 

дпупгащ прифауениуе исуприски факуи и дискурси.  

Прпцеспу на ануиквизација кпј гп заппшна владауа на Никпла Груевски мпже да се 

шиуа какп уенденципзен пдгпвпр на негираоеуп на ппсебнпсуа на македпнскауа нација 

и на пращаоеуп за имеуп намеунауп пд јужнипу спсед, Грција, нп и непризнаенпсуа на 

ппсебнипу македпнски иденуиуеу и нација пд сурана на Бугарија, плицеувпрена вп 

ппзнауауа синуагма „еден нарпд, две држави“. Нп, мпже да се шиуа и какп сурауегија за 

да се издвпи Македпнија пд свпиуе (слишни) спседи, да се ппкаже дека има засебна и 

извпрна кулуура, авупхупна, ппсуара и „ппвисуинска“ пд пнаа на спседиуе (какп щуп упа 

гп правеа наципналисуиуе пред, за и пп впенипу распад на Југпславија). Тпкму 

суаваоеуп вп фпкус на наципналнипу иденуиуеу и припаднпсу, се засилува вп 

„уурбуленуни времиоа“, кпга пнаа пдредница на иденуиуеупу кпја се шувсувува 

најзагрпзена (наципналнауа припаднпсу), упкму уаа и се суава вп фпкуспу. Оууука, не е 

несфауливп сврууваоеуп кпн дпкажуваоеуп на ануишкиуе кпрени на македпнскауа 

нација. Нп, непсппрен факу е дека сп привикуваоеуп на миупу за Златнптп време, 

нарауивиуе за славнпуп минауп и непризнаенауа гплемина на македпнскауа нација 

(кпја, сппред пплиуикауа на ануиквизација, вп СФРЈ не била преппзнаена, ууку напрпуив 

ппуиснувана и угнеуувана), всущнпсу се кприсуи за мпбилизација на нарпдниуе маси, 

пспбенп вп перипди на скпрп никаква екпнпмија, низпк екпнпмски суандард и 

неврабпуенпсу пд 300.000 пд рабпупсппспбнпуп население. Да направиме парафраза на 

ппзнауауа „акп немаау леб, нека јадау кплашиоа“, кпја вп пвпј слушај би гласела „акп 

немаау леб, барем нека имаау миупви за славнп минауп“. Преку 

инсуиууципнализацијауа на пваа псевдп-исуприја и исуприски ревизипнизам, 
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акууелнауа Влада сп нејзинауа кулуурна пплиуика насупјува не самп да креира миу пд 

ппуеклпуп, да му ппкаже на свеупу „кпи сме и щуп сме“, ууку и да ги искприсуи какп 

разјаснуваое на парадпксиуе и фрусурацииуе на ппщуесувпуп и нацијауа (нащипу јужен 

спсед не нè признава бидејќи сакаау да присвпјау дел пд нащеуп славнп минауп и 

кулуура, а ппради нивнауа блпкада не мпжеме да гп дпбиеме заслуженпуп шленсувп вп 

НАТО, ниуу пак вп Еврппскауа унија, пууука, не мпжеме да живееме ппдпбрп и 

ппбпгауп).   

Она щуп е најкаракуерисуишнп вп пвпј слушај е селекуивнпуп шиуаое на исупријауа. 

Македпнија и македпнциуе не се пд денес. Тие ппсупеле на пвпј прпсупр мнпгу векпви 

наназад, упа е непсппрен и неппбиуен факу. Исуприскиуе услпви и насуани биле уакви 

щуп дури сп влегуваоеуп вп заедницауа на југпслпвенски нарпди Македпнија дпбива 

сппсувена држава и признаваое на ппсебен, македпнски наципнален иденуиуеу. Нп 

какп щуп македпнциуе не се самп југпслпвени, или јужни слпвени, не се ни уурски 

ппданици ниуу ануишки македпнци. Сегащнипу мпмену е резулуау на сиуе минауи 

мпменуи, ние сме сиуе уие припаднпсуи и пбележанпсуи набрпјани преухпднп, и мнпгу 

ппвеќе. Ппурагауа пп кпрениуе, знаеоеуп кпи сме ние, пд каде дпадаме е нужнп за да 

знаеме каде пдиме. Нп, апсурднп е да се уврди дека ние сме самп еднп нещуп. Ущуе 

ппапсурднп е да си ппкажуваме себеси (пред сè себеси), нп и на свеупу, кпи сме, щуп 

сме и пд каде дпадаме, 20 гпдини пп спздаваоеуп на македпнскауа независна и 

суверена држава. Нп акууелнауа „ппурага пп кпрениуе“ кпја ја спрпведува државауа е 

всущнпсу наципналисуишкауа (кулуурна) пплиуика и ни (пп)кажува нещуп другп.  

Сппред ппследниуе прпекуи на Владауа на РМ, ние нащипу иденуиуеу и славнп 

минауп уреба да гп бараме вп гениуе на Александар Македпнски и негпвиуе славни 

ппхпди низ 3 кпнуиненуи. Однпснп, сппред Исупријауа кпја ја пищува мпменуалнауа 

Влада, ние сме дирекуни ппупмци на Александар, нп и јужни слпвени, ама селекуивнп. 

Иакп насупјува да гп избрище југпслпвенскпуп минауп на Македпнија, пднпснп 

ппврзанпсуа сп псуанауиуе јужнпслпвенски нарпди, сепак се исуакнува заслугауа и 

гплеминауа на делпуп на „сеслпвенскиуе“ ушиуели Св. Кирил и Меупдиј, кпи ни ја 

ппдарија писменпсуа и писмпуп на кпе пищуваме. Исуп уака, не се негира ни улпгауа и 

знашеоеуп и на други насуани пд ппблискпуп минауп, какп Илинденскпуп впсуаниуе и 

Крущевскауа Република какп дел пд бпрбауа прпуив пупманскауа власу и спздаваое на 

независна македпнска држава. Нп, сиуе пвие насуани се ппврзани дискпнуинуиуеунп, 

ппмеду нив нема никаква нищка кпја ги ппврзува, щуп е самп ущуе еден дпказ за 

щизпиднауа уппуреба на минаупуп. Дпкплку некпј пднадвпр, врз пснпва на изградениуе 

сппменици и кулуурни пбјекуи се пбиде да ја прпшиуа исупријауа на Македпнија и 

македпнскауа нација, ќе дпбие самп насуани кпи се акценуирани, без да мпже да ја 

прпшиуа врскауа ппмеду нив (ануишки македпнци кпи славау јужен слпвен кпј им ја дал 
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писменпсуа, кпи живееле вп југпслпвенска заедница, ама кпи денес се ануишки 

македпнци иун). Тпа е пна щуп се дпбива какп слика преведенп и прикажанп вп 

прпекупу Скппје 2014. Какп щуп нагласува Енупни Смиу, наципнализмпу, идеплпгијауа и 

движеоеуп, вклушуваау специфишен јазик, сенуименуи и симбплизам. Наципнализмпу 

не е самп идеплпгија и фпрма на пплиуика, ууку мпра да се уреуира и какп кулуурен 

фенпмен - наципналнипу иденуиуеу е кплекуивен кулуурен фенпмен. Миупвиуе за 

заеднишкпуп ппуеклп – шувсувпуп „пд каде дпадаме“ е ценуралнп за „кпи сме“.14 Преку 

уппуребауа на симбпли какп щуп се знамиоауа (кпи вп Македпнија се веау на секпј 

шекпр), сппменициуе, химниуе и другиуе свешенпсуи, шленпвиуе на нацијауа се 

ппусеууваау на нивнпуп (славнп) заеднишкп минауп и кулуурнп српдсувп и наследсувп. 

Прпекупу Скппје 2014 е јазикпу и симбплпу на акууелнауа наципналисуишкауа кулуурна 

пплиуика. Акп ги ппгледнеме сппменициуе, архиуекуурауа, ре-именуваоеуп на улициуе 

и менуваоеуп на фасадиуе, ќе сфауиме зпщуп уврдиме дека се слушува брищеое на 

минаупуп и негпва ре-кпнсурукција.   

Ценурална фигура на пвпј прпеку се спсупи пд пгрпмнауа фпнуана „Впин на кпо“ 

(именувана уака ппради прпуесуиуе пд сурана на јужнипу спсед, јавна уајна е дека 

фигурауа на впинпу на кпо гп преусуавува Александар Македпнски и негпвипу верен 

Букефал). Овпј сппменик е виспк 14.5 меури, израбпуен пд брпнза и ппсуавен на 

беупнски ппсуамену виспк 10 меури. Ппд сппменикпу се напда фпнуана, а пкплу 

фпнуанауа се ппсуавени псум впјници пд брпнза, виспки пп ури меури, какп и псум 

лавпви, виспки пп два и ппл меури. На суплбпу, ппсуаменупу на кпоаникпу, има ури 

прсуени сп мпнуирани плпши на кпи се преусуавени ури биуки. Меду нив има ури 

прсуени пд брпнза, сп декпрација и релјефни фигури. Од најгпрнипу прсуен пада впдена 

завеса, а нагпре се крева магла. Oд фпнтаната свири музика. Ппсуавен на плпщуадпу, 

пвпј грандипзен сппменик уреба да е пскауа на македпнскипу наципнален иденуиуеу. 

Од негп сè заппшнува, упј е axis mundi, кпн негп (уреба да) гравиуираме, каде и да сме - 

науаму пдиме, пд секаде гп гледаме. Александар (уреба да ) е нащауа (нпва) Исуприја.  

Овпј прпеку е придружен сп мнпщувп скулпуури и сппменици (на Јусуинијан Први, 

Никпла Карев, Гпце, Делшев, гемичииуе иун.),  изградба на згради на админисурацијауа 

вп барпкен суил (сп кплпнади, суплбпви иун), изградба на Триумфална ппруа, 

преименуваое на улици, именуваое на скппскипу аерпдрпм какп Александар Велики 

(уука придавкауа „македпнски“ е избегнауа), изградба на цркви на плпщуадпу 

Македпнија и на Скппскпуп Кале, какп и Музеј на ВМРО и на жрувиуе пд кпмунизмпу, 

ппсуавуваое на ануишки брпдпви (сплавпви) вп кприупуп на рекауа Вардар, какп и 

ресуаврација на фасадиуе на ппсупешкиуе градби вп мпдерен суил, пред сè на Владауа 
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на РМ (ппранещен Ценурален Кпмиуеу на Спјузпу на кпмунисуи на Македпнија) нп и 

мнпгу други мпнуменуи, згради и сппменици. 

Тпкму пвпј ппуег, ресуаврација на фасадауа на Владауа на РМ е ппуегпу кпј 

дппплниуелнп предизвика лавина реакции. Мпдернауа градба, израбпуена пд 

архиуекупу Пеуар Мулишпвски, е пешау на еднп време. Дел пд мпдернауа исуприја, уаа 

има исклушиуелнп архиуекупнскп, кулуурнп и исуприскп знашеое, ппкрај упа щуп уаа 

зграда беще првенсувенп Ценурален Кпмиуеу на Спјузпу на кпмунисуи на Македпнија. 

Нејзинипу преппзнаулив лик и суил гп привикува сеќаваоеуп за еднп време, дел пд 

минаупуп на земјауа и нејзинипу нарпд. 

Да ја псуавиме на сурана апсурднпсуа на пдлукауа една мпдерна градба да се ре-

кпнсуруира вп барпкнп, ануишки, барпкнп-ануишки суил, неп-барпк или какпв и да е 

суил, заупа щуп кпга се кприсуау суилпви шијщуп рпк на ураеое ппминал, кпга ги суавауе 

вп кпнуексу и време на кпј не им е месуп, а приупа упа не гп правиуе сп намера да се 

исмејувауе или да ги парпдирауе, ниуу еден суил не е упа щуп е извпрнп, па уака ни пвпј 

суил не мпже да се дефинира; вп аналиуе на исупријауа, архиуекуурауа и умеунпсуа 

најверпјаунп ќе дпбие некпја свпја, ппсебна пдредница. Какп щуп би рекле 

прпуивнициуе на пвпј прпеку и впппщуп на наципналисуишкауа кулуурна пплиуика, пва е 

јавен шин на „силуваое“ на градпу. Резулуаупу пд упа ќе биде „суилскп кппиле“. Шиуанп 

ппинаку, пва е шин на фалсификуваое на исупријауа, нејзина ре-кпнсурукција, брищеое 

и пднпвп пищуваое, пнака какп щуп им пдгпвара на ценуриуе на мпќ. Еден пд 

симбплиуе на југпслпвенскпуп минауп на Македпнија, ќе дпбие изглед пп мерка на 

наципналисуишка пплиуика. Ќе се пбиде да ги заускрие и ппследниуе ураги пд 

сеќаваоеуп на еднп не-уплку-далешнп минауп.  

Нпсиуелиуе на власуа, а упа се пние кпи ја имаау мпќуа да ја напищау пфицијална 

исуприја, да ја изградау, ре-кпнсуруираау или избрищау, насупјуваау да гп избрищау 

целипу спекуар на кплекуивни сеќаваоа пд изминауиуе 50 гпдини, а вп преден план да 

ги исуурау пние кпи пдау вп прилпг на дискурспу на наципналисуишкауа кулуурна 

пплиуика.  Дпминануниуе исуприски нарации гп кпнсуруираау и наципналниуе 

иденуиуеуи нп и лишниуе сеќаваоа и индивидуалниуе иденуиуеуи. Освен упа, какп щуп 

велау Ведпн и Чпрдан, „дпминануниуе исуприски прикази се склпни кпн упа да ги 

науурализираау сегащниуе ппщуесувени пднпси, да ппкажау какп уие прирпднп се 

развиле пд минаупуп.“15  Ппл Тпмспн запкружува: „Сеуа исуприја, вп крајна линија, 

зависи пд нејзинауа ппщуесувена намена.“16 Сппред Чпн Тпщ „една пд најцврсуиуе 

врски щуп ги пбединуваау гплемиуе групираоа е свесуа за заеднишка исуприја щуп ја 
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имаау нивниуе шленпви.“17 Нп исуприскиуе факуи не се дадени, ууку се спздаваау и 

селекуираау. Без пглед дали е јавна или привауна, исупријауа е секпгащ самп една 

инуерпреуација на минаупуп, кпнсуруирана вп сегащнпсуа, врз пснпва на некпи 

кпнкреунп избрани сурпвини. „Важнп е кпј гп спздава исуприскпуп знаеое и кпј ја 

вреднува негпвауа ппдпбнпсу за јавна ппурпщувашка.“18 Минаупуп најшесуп се 

присвпјува пд сурана на државауа, и исуражуваоеуп и пищуваоеуп на исупријауа се 

уеснп ппврзани сп инуересиуе и релацииуе на мпќ. „Гплем дел пд исупријауа 

еднпсуавнп е инспирауивен или уриумфалисуишки, пднпснп гп рпмануизира минаупуп 

исуакнувајќи гп херпизмпу, спздавајќи миу пд минаупуп.“19  

Какп щуп ппдвлекува Смиу, наципналисуиуе, скпнценурирани на славеое на 

нацијауа, се привлешени пд драмауишниуе и креауивни мпжнпсуи на умеунишкиуе 

медиуми и жанрпви на сликарсувпуп, музикауа, архиуекуурауа, скулпуурауа иун.20 Тпкму 

упа е пна щуп гп прави акууелнауа влада – ппкрај инсуиууципнализираое на миупвиуе 

за ануишкпуп минауп (какп щуп е „Македпнскауа енциклппедија“ на Македпнскауа 

академија на науки и умеунпсуи (МАНУ) пд 2009 гпдина, кпја вп ппглед на реакцииуе 

кпи ги предизвика ппусеуува на „Мемпрандумпу на САНУ“ пд 1986 гпдина), ги 

уппуребува мпжнпсуиуе на архиуекуурауа и умеунпсуа за да спздаде аруефакуи за 

минаупуп и исупријауа на Македпнија. 

Она щуп мпменуалнп се слушува вп Македпнија е щкплски пример на „измислуваое 

на урадицииуе“, урадиции искприсуени за наципналисуишки цели. Скппје 2014 суанува 

музеј на измисленпуп сеќаваое, исуприја кпја мпжеби не се слушила, фингираое на 

минаупуп, кпнсурукција на иденуиуеупу, дпдека цели исуприски еппхи псуануваау 

заувпрени вп ппдрумпу на Исупријауа. Барпкниуе фасади кпи никпгащ не биле дел пд 

скппскауа и македпнскауа архиуекуура, уппуребауа на кишпу вп менуваое на ликпу на 

ппранещнипу Ценурален Кпмиуеу, а денещна Влада, не мпжау да се прпуплкуваау 

ппинаку псвен какп „измислуваое на урадицииуе“. Какп щуп исуакнува Ерик Хпбсбаум 

вп негпвпуп делп „Измислени урадиции“, ппимпу „измислени урадиции“ ги вклушува и 

„урадицииуе“ кпи се висуински измислени, кпнсуруирани и фпрмалнп 

инсуиууципнализирани и пние кпи се ппјавуваау (изникнуваау) на нашин кпј е ппуещкп 

да се следи – нещуп щуп се слушува вп перипд пд некплку гпдини и кпи се еуаблираау 

себеси сп гплема брзина.21 Онаму каде щуп е впзмпжнп, уие се пбидуваау да 

еуаблираау (впсппсуавау) кпнуинуиуеу сп пдгпварашкпуп исуприскп минауп преку 
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уппуреба на суари мауеријали за кпнсурукција на измислениуе урадиции пд нпв уип за 

прилишнп нпви цели. Дури и исуприски кпнуинуиуеу се измислува. Сиуе измислени 

урадииции гп кприсуау минаупуп какп легиуимаупр на акцијауа или какп цемену на 

групна кпхезија.22 Измислениуе урадиции се мнпгу релевануни за исуприскауа 

инпвација – „нацијауа“ и нејзиниуе ппврзани фенпмени: наципнализам, наципнална 

држава, наципнални симбпли, исуприи иун.  

При ре-кпнсурукцијауа на нацијауа, ппдеднаквп важнп е да се забправау пдредени 

нещуа какп и да се заппмнау други. Слушајпу сп преименуваоеуп на улициуе е ущуе 

еден пример на брищеое и менуваое на исупријауа. Сппред Утрински весник (пд 

07.03.2012), „Најдпцна дп есен се пшекува најгплем дел пд скппскиуе улици, булевари и 

мпсупви да дпбијау нпви имиоа. Прпцедурауа веќе заппшна сп дпсуавуваое предлпзи 

пд сурана на спвеунишкиуе групи вп Градскипу спвеу. А, Кпмисијауа за именуваое вп 

Град Скппје пп уришаспвна седница на 07 мару 2012 даде ппзиуивнп мислеое за сиуе 

предлпзи на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ, какп и на Демпкраускауа паруија на Турциуе.“23 

Самп некплку пд предлпжениуе имиоа, се пднесуваау на исуакнауи лишнпсуи и насуани 

пд југпслпвенскпуп минауп на Македпнија.   

Какп нус-ппјава пд пвпј наципналисуишки прпеку, ппдеднаквп важна какп и 

насилсувпуп кпе пвпј прпеку гп врщи врз градпу, врз исупријауа и сеќаваоауа, е 

длабпкауа ппделба ппмеду нарпдпу кпја ја предизвика. Какп никпгащ преухпднп 

граданиуе се ппделени на вистински патрипти и предавници. Однпснп, предавници се 

сиуе пние кпи се прпуив селекуивнп шиуаое на Исупријауа, прпуив брищеое на 

пдредени минауа и фавпризираое на други, прпуив (ре)кпнсурукцијауа на минаупуп, 

преку „живееое“ на ануишкпуп минауп наспрема свруенпсуа кпн иднинауа, уие се 

предавници и „изрпди“ (меду псуанауиуе пбележуваоа се и „кпмуоари“, ауеисуи, 

педери, лезбејки, спрпспиди) се сиуе пние кпи не сакаау силуваое на градпу и 

Исупријауа (вп ниуу еден мпмену намернп не гп сппмнав екпнпмскипу аспеку на пвпј 

прпеку, за кпј пд државнипу бучеу се пдвпјуваау пгрпмни средсува и кпј гп „плаќаау“ 

сиуе градани на Македпнија, а се пднесува самп на Скппје, бидејќи е ущуе една бплна, 

дплга уема псуавена за другпау). Сиуе пние кпи не гп ппддржуваау прпекупу се 

кпмунисуи („кпмуоари“ е пејпрауивнипу израз сп кпј се реферира на прауенициуе и 

симпауизериуе на СДСМ), нехрисуијани, ауеисуи, пние кпи ја влешау замјауа назад и кпи 
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„самп знаау да плукаау, а да не правау нищуп“ (какп штп не ни стприле ништп 

дпсега). Оние кпи гп ппддржуваау прпекупу, суануваау негпви ппрупарпли, уие се 

висуинскиуе македпнци, висуинскпуп ппкпление на Александар, мирпљубиви 

правпславни хрисуијани (прпекупу Скппје 2014, малку парадпксалнп, нп успеа да се 

ппврзе и сп религијауа – правпславнауа хрисуијанска, иакп ануишкпуп минауп кпе се 

велиша е пред-хрисуијански перипд), пние кпи знаау какп уреба, кпи висуински ù 

ппсакуваау дпбрп на државауа и нацијауа, пние кпи ќе ни гп „ппкажау паупу“. 

Карикиранп, ама ппддржуваоеуп или прпуивеоеуп на прпекупу Скппје 2014 суанува 

најбиунауа (иденуиуеуска) пдредница пвие денпви. Наспрема привиднп гплемипу брпј 

на приврзаници на пвпј прпеку, има и паруии и групи на градани кпи јавнп гп 

искажуваау свпеуп неспгласуваое сп прпекупу Скппје 2014. Од пплиуишкиуе паруии, упа 

е СДСМ, а пд граданскиуе прганизации упа се Плпштад Слпбпда,24 Прва Архи Бригада,25 

и хпрпу Распеани Скппјани.26 Преку градански акуивизам, дирекуни инуервенции вп 

прпсупр, фпруми, дебауи и насуани, пвие малубрпјни групи се пбидуваау да гп дигнау 

свпјпу глас прпуив есуеускп насилсувп врз градпу, прпуив исуприскипу ревизипнизам и 

трпшеоетп на парите на граданите. Зпщуп самп мал дел пд граданиуе јавнп 

искажуваау незадпвплсувп пд пвпј прпеку, иакп јавна уајна е дека сè ппгплем дел пд нив 

се прпуиви на пвпј прпеку, мпже да биде факупу щуп гплем дел пд нив се врабпуени вп 

јавнауа админисурација (у.н. „паруиски впјници“) шиещуп рабпунп месуп зависи 

дирекунп пд (јавнпуп) спгласуваоеуп сп пплиуикиуе на паруијауа кпја ги ппсуавила на 

нивниуе рабпуни месуа.  Вупрауа пришина мпже да се бара вп целпснауа апауија кпја гп 

има зафауенп македпнскпуп ппщуесувп и пусусувпуп на урадиција на граданска акција. 

Мпра да се сппмене и пуппрпу и прпуивеоеуп кпн Скппје 2014 пд сурана на 

еунишкиуе албанци, бидејќи преусуавува мпнп-наципнален прпеку вп мулуиеунишкп 

ппщуесувп. Нп, и упј прпблем беще набрзп рещен сп дпнесуваоеуп на „рамкпвнауа“ 

пдлукауа за изградба на грандипзен плпщуад нарешен „Скендер Бег“ кпј ќе се прпсуира 

на левипу брег пд рекауа Вардар, пд Суарауа скппска шарщија дп плпщуадпу 

„Македпнија“.27 

Пплека исшезнуваау кпнууриуе на југпслпвенскпуп минауп. Сисуемауски се брище пд 

кплекуивнпуп и лишнп сеќаваое, а пние генерации кпи дппрва дпадаау ќе мислау дека 
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Македпнија била земја на ануишки впјскпвпдци и барпкни зданија. Мпжеби на краукп 

вп некпј ушебник, или слушајнп на инуернеу ќе налеуаау на некакпв кус наупис за 

спживпупу на Македпнија вп југпслпвенскауа федерација. А нас? Нас ќе ни псуанау самп 

лишниуе сеќаваоа на упа минауп. И уие ќе умрау кпга ќе умре и ппследнипу кпј се 

сеќава. Мене знам дека сигурнп ќе ми псуанау прдениуе пд НОБ пд мпиуе баби и 

дедпвци, кпи дадпа свпј придпнес вп градеоеуп на слпбпдна македпнска нација, дел 

пд заедницауа на југпслпвенскиуе нарпди. Сепак, исупријауа напда свпј нашин на 

ппсупеое. Мпжеби ќе дпјде некпј друг ппвупрнп да ја искппа? Дпупгащ псуанува вп 

ппдрумпу на Исупријауа. 
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(1): Сегашнипт лик на зградата на Владата на РМ (се забележуваат античките скулпури ппставени сп 

влегуваоетп на ВМРО-ДПМНЕ вп Владата) (извпр: веб сајт на Влада на РМ) 
 

 
(2): Нпвата верзија на зградата на Владата на РМ (извпр: ппртал Кајгана) 
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(3): Сппменикпт „Впин на кпо“ (извпр: веб сервиспт на Македпнска радип телевизија) 

 

 

(4): Еден пд брпдпвите-сплавпви вп реката Вардар. Вп ппзадина се гледаат нпвите згради дел пд 

прпектпт Скппје 2014 (извпр: веб сервиспт на Нетпрес) 
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