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UDC 72.011.6.025.3(497.771) 
                                 72.011.6.025.3(450) 

Емилија АПОСТОЛОВА ЧАЛОВСКА1 

 

ТРЕВИЗО И ОХРИД: 

ЕДЕН МЕТОД - ДВЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Апстракт: Овој труд се осврнува на иновацискиот конзерваторски 
метод за механичко исправање на ѕидови кои биле отклонети од 
вертикалната оска до нивната првобитна положба, применет од страна 
на Фердинандо Форлати при реставрацијата на Palazzo dei Trecento во 
Тревизо (1948/49 година). Огромниот успех на применетиот метод 
побудил интерес во тогашна Југославија, а самиот Форлати бил 
ангажиран од страна на UNESCO во конзерваторските зафати на 
црквата Св. Софија во Охрид, благодарение на пионерските техники што 
биле употребени на Палатата Треченто во Тревизо. Понатаму во 
трудот, акцентот е ставен токму на приспособувањето на оваа нова 
конзерваторска техника на условите на црквата Св. Софија и Охрид, 
како и на самата интервенција, употребените материјали и методи и 
постигнатиот резултат.  

Клучни зборови: фасадни ѕидови, исправање, вертикална оска, 
инјектирање, челични затеги. 

 

Фердинандо Форлати е еден од најистакнатите италијански 
конзерватори и основоположници на принципот за конзервација на 
спомениците со респект кон сите нивни фази, наспроти реставрацијата „во 
стил“, којашто се практикувала во текот на XIX век.2 Во 1910 година ја 
започнува својата кариера во областа на заштитата на архитектонското 
                                                            
1 Емилија Апостолова-Чаловска, дипл. инг. арх., помлад асистент – истражувач на 
архитектурата, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, ул. Франклин Рузвелт бр. 3, 
1000 Скопје, apostolova_ema@yahoo.com. 
Овој труд е дел од истражувањето на авторот при изработката на магистерската теза под 
наслов „La iglesia de Santa Sofia en Ohrid, Republica de Macedonia: estudio arquitectónico - 
artístico y análisis de su restauración (1951-1958)“ во рамките на постдипломските студии 
по Конзервација на архитектонското наследство, Архитектонски факултет, 
Политехнички универзитет на Валенсија, Шпанија. Одбраната на магистерската работа е 
предвидена за 2014 година. 
2 Чипан, Борис: „О неким проблемима..“: 52-54. 
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наследство како архитект (Soprintendente delle Belle Arti) во Заводот за 
заштита на спомениците од областа Венето (Soprintendenza ai Monumenti 
di Veneto), основан нешто порано, во 1907 година. Наедно, тој работи на 
консолидација и конзервација на мноштво венециски споменици. Во текот 
на Првата светска војна се истакнува со превентивна заштита на црквата 
Св. Марко и други најзначајни и најделикатни споменици од воениот 
ризик, за што во 1919 година, по завршувањето на војната, е награден со 
титулата Commendatore della Corona d'Italia, а во Заводот се враќа на 
позицијата директор на секторот Споменици. Неговата работа за време на 
Втората светска војна и непосредно по неа, во услови на организациски, 
технички и економски тешкотии, придонесува неговото име да се прочуе 
во конзерваторските кругови и надвор од границите на Италија. Имено, 
неговиот метод на работа се состои од грижливо и трпеливо 
рекомпонирање3 на сите фрагменти кои можеле да се спасат и повратат од 
кршот и нивна систематска класификација според материјалот (камен, 
тула, дрво) и според нивната архитектонска природа (декоративен 
елемент, фрагмент од столб и сл.),4 со дискретни, но сепак препознатливи 
доградби и интервенции во современи материјали, водејќи сметка да не се 
загрози формалното и хроматско единство на градбата,5 а со употреба на 
инвентивни технички решенија кои тој ќе ги воведе. Со цел максимално 
да се избегне разурнување или алтерација на оригиналната стара 
структура, тој при реставрацијата на црквата San Agostino degli Еremitani 
во Падова (1946-48 година) ќе го воведе во експериментална форма, а на 
Палатата Треченто во Тревизо ќе го развие и примени иновацискиот 
метод на исправање на отклонети и растресени ѕидни платна до нивната 
оригинална положба, дотогаш непознат во светската конзерваторска 
практика, кој всушност е предмет на интерес на овој труд. 

Палатата Треченто (Palazzo dei Trecento), најемблематичен 
споменик на градот Тревизо од крајот на XII - почетокот на XIII век, ги 
претрпува најголемите оштетувања во својата историја при 
бомбардирањето на Тревизо од страна на Сојузничките армии на 7 април 
1944 година (фотографија 1). Врз покривот на палатата паѓа бомба од 250 
kg, која предизвикува разурнување до темел на дел од јужниот и 
источниот фасаден ѕид (фотографија 2), кои со себе го повлекуваат и 
соодветниот дел од покривната конструкција (фотографија 3, 4), додека 
преостанатите ѕидови под притисокот на воздухот од експлозијата 
значително се отклонуваат од вертикалната оска, на некои места со наклон 
нанадвор и до еден метар. Италијанските и германските власти веднаш 

                                                            
3 Чипан, Борис: „О неким проблемима...“: 56-57. 
4 Wittkower, Rudolph: „Restoration…“: 140. 
5 Чипан, Борис: „О неким проблемима...“: 53. 
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наредуваат целосно да се урне преостанатата структура, со цел да се 
избегне опасноста при нејзино уривање да настрадаат соседните згради и 
минувачите.6 

За среќа, Градот и локалниот Завод за заштита на спомениците 
(Soprintendenza ai Monumenti) нема веднаш да ја спроведат оваа наредба, 
туку, по долги преговори, благодарение на залагањето на видните граѓани 
како и неоснованото припишување на фрескоживописот на истакнатиот 
ренесансен уметник Паоло Веронезе, ќе издејствуваат одложување на 
уривањето додека преостанатите фрески од оштетените ѕидови не бидат 
симнати и пренесени на сигурно, како и додека не се изнесат од објектот 
сите предмети или фрагменти кои би послужиле при идната реставрација 
или реконструкција на палатата. За таа цел се изградени контрафори кои 
ги потпирале фасадите (фотографија 5), а поставен е и систем од дрвени 
скелиња за нивно привремено потпирање и осигурување (фотографија 6). 

Овие активности се одвивале бавно, што всушност го спасило 
споменикот од целосно разурнување. Имено, следната 1945 година војната 
и официјално била завршена. По војната, во 1947 година, започнува 
реставрацијата на Палатата Треченто. Како што подоцна се сеќава 
Форлати: „Беа пронајдени и повратени големите грбови од камен, 
декоративни елементи од фасадата, прозорски рамки, колонети, базиси и 
капители од трифорите, фрагменти од балустрадата на скалиштето, 
декоративни елементи од камен, медалјони од дрво, дел од гредите, од 
декоративната фасадна тула од која беа изѕидани трифорите, како и 
илјадници, илјадници парчиња стара тула“.7 

По првичното осигурување на објектот, се започнува со 
реконструкција на разурнатите ѕидови. Токму користејќи ги пронајдените 
стари тули биле реконструирани разурнатите партии од ѕидовите, така 
што оригиналните стари тули биле поставувани од надворешната страна, 
на фасадата, а од внатрешната страна на ѕидот се вградувале нови тули. 
По ова, се наметнало прашањето за навалените ѕидни платна. Еден начин 
на нивно осигурување би било демонтирање на нестабилните фрагменти и 
нивно преѕидување од онаа висина каде што започнува отклонувањето од 
вертикалната оска, па дури и од темел, со цел статички да се осигури 
целиот споменик. Но, Фердинандо Форлати се решава за еден нов, смел и 
револуционерен метод на анастилоза,8 кој ќе предизвика огромен интерес 
во конзерваторската научна јавност и кој, само неколку години подоцна, 
ќе го донесе истакнатиот италијански конзерватор во Охрид: „Системот е 
                                                            
6 „Palazzo dei Trecento...“: 11. 
7 Ibid...: 12. 
8 Wittkower, Rudolph: „Restoration…“: 140-142. 
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многу едноставен и интуитивен, би рекол: се работи за ротирање околу 
внимателно одбрана хоризонтална оска на подготвениот ѕид, ослободен од 
контакт со соседните ѕидни платна и покривната конструкција, користејќи 
железни затеги и навои, закотвени на солидни точки во ѕидното платно. 
Секако, јасно е дека треба да бидеме сигурни дека целиот ѕид може да 
биде ротиран, без прекини на одредените места на пукнатини: според тоа, 
ѕидното платно мораме да го опфатиме од обете страни во систем од 
дрвени греди и табли така што ќе биде формирана масивна и компактна 
целина, на крај, оската на ротација треба да се подготви со максимално 
внимание, со постепено засекување до одредена длабочина од 
внатрешната страна на ѕидот и инјектирање под висок притисок на 
висококвалитетен цемент, во кој ќе бидат анкерувани кајли од тврдо дрво. 
Секако, сето ова што е изложено во емпириска форма, првин треба да 
биде технички проектирано со помош на ригорозни пресметки“.9 

Откако биле демонтирани остатоците од фрескодекорацијата на 
навалените ѕидови и фиксирани на претходно подготвени платна врз 
дрвени рамки, се пристапило кон опишаните операции на ротирање првин 
на северниот, а потоа и на југоисточниот фасаден ѕид, кој се покажал 
најкомпликуван за исправање. Структурата на ѕидот била практично 
одвоена, од венецот до темелот, преку две големи пукнатини кои го 
делеле ѕидното платно на два дела: едниот од влезот до првата трифора од 
десната страна, вториот од трифорите до аголот на зградата  (фотографија 
7). Првиот, помал, дел бил долг нешто повеќе од 10 m, а висок приближно 
12 m, со пресметана тежина од приближно 24 t. Овој фрагмент, всушност,  
имал најдрастично oтклонување, односно максимални 102 cm од 
вертикалната оска. Вториот, подолг, фрагмент бил долг нешто над 17 m, 
со пресметана тежина од приближно 36 t, но со значително помали 
отклонувања до максимални 76 cm.10  

Најпрвин, за да се овозможи ротација на ѕидното платно во целост, 
тоа било опфатено во дрвена скара, на начин како што беше опишано 
понапред. Ротацијата ја овозможиле челични затеги, чијшто еден крај бил 
анкеруван во горните партии на ѕидот, а спротивниот фиксиран на подот 
во ентериерот на објектот. Челичните прачки постепено се затегале со 
помош на навој поставен на средината од нивната должина. Првин бил 
исправен пократкиот дел, а еден месец подоцна и подолгиот фрагмент од 
фасадата. Сè што денес сведочи за овој восхитувачки потфат се две 
мермерни плочи на кои е регистрирано, час по час, исправањето на 
приближно 340 m2 ѕидарија во текот на само два дена.11 Понатаму 
                                                            
9 „Palazzo dei Trecento...“: 12. 
10 Wittkower, Rudolph: „Restoration…“: 140-142. 
11 Wittkower, Rudolph: „Restoration…“: 142. 

НУ Завод и Музеј - Битола Зборник на трудови бр. 17

156



следувала фазата на консолидација на ѕидаријата од тула, постигната со 
инјектирање на цементно млеко до состојба на значително зголемена 
цврстина и кохезија, а со тоа и носивост на ѕидот. Инјектирањето се 
изведува така што во претходно издупчени дупки со дијаметар 4 cm се 
вметнува црево со кое, со помош на специјален апарат, во ѕидот се 
инјектира течна цементна маса, во сооднос 1:1, под просечен притисок од 
4 атмосфери12. Токму овој чекор, во тој момент неизбежен, подоцна ќе 
наиде на неодобрување и ќе предизвика контроверзии во 
конзерваторските кругови. Самиот Форлати ќе каже: „Можеби не се 
познати реалните резултати кои овие инјектирања на цемент ќе ги 
постигнат во реставрацијата на спомениците... всушност, ѕидаријата 
изместена преку силна експлозија од својата природна состојба на 
рамнотежа и потоа принудена со употреба на сила да се врати во својата 
првобитна вертикална положба, без сомнение има изгубено голем дел од 
својата кохезија, особено кога станува збор за средновековен споменик. 
Единствено вакво инјектирање ќе овозможи да ѝ се врати компактноста и 
внатрешниот структурален континуитет, често поголеми од првичните“.13 
Лабораториски докажаниот исклучителен успех на методот на 
инјектирање придонел тој да стане неизоставен дел од конзерваторските 
техники од средината на XX век.14 

Во исто време, од сочувани фрагменти биле рекомпонирани 
трифоралните прозорци, од кои шест со оригинални реставрирани 
елементи, а во кои биле вградени осум оригинални капители со соодветни 
базиси, кои се чувале во градскиот Музеј по реставрациите на Палатата 
Треченто од 1896 и 1901 година15. Што се однесува до покривната 
конструкција, нејзината функција била обновена преку супституција на 
оштетените или уништени елементи. Со цел да се сочува сеќавањето за 
реставраторските зафати, било одлучено спојот на старата - автентична и 
новата - преѕидана ѕидарија да се изведе релјефно (фотографија 9),16 како 
и сите вградени нови елементи, како што се нови парчиња тула, дрвени 
греди и слично, да бидат обележани со датумот на реставрацијата.17 

Работата на исправањето на фасадните платна на Палатата 
Треченто се одвивала помеѓу мај 1948 и јуни 1949 година, кога завршила 
со огромен успех, кој побудил интерес во Европа и тогашна Југославија. 
Самиот Форлати, благодарение на пионерските техники употребени на 

                                                            
12 Чипан, Борис: „О неким проблемима..“: 57. 
13 „Palazzo dei Trecento...“: 13. 
14 Мушиќ, Маријан: „Предлози за заштита...“: 6-7. 
15 Wittkower, Rudolph: „Restoration…“: 140, „Palazzo dei Trecento...“: 13.  
16 Чипан, Борис: „О неким проблемима..“: 53. 
17 „Palazzo dei Trecento...“: 13. 
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Палатата Треченто во Тревизо, бил ангажиран од страна на UNESCO во 
конзерваторските зафати на црквата Св. Софија во Охрид. 

Првичните научни истражувања од областа на византологијата во 
Македонија, од првата половина на XX век, како и скромните обиди за 
санација на состојбата на катедралната црква Св. Софија во Охрид, 
спорадично преземани како од локалното население така и од тогашната 
југословенска централна власт во Белград, ја презентирале оваа 
средновековна охридска катедрала пред пошироката локална и светска 
научна јавност како споменик од исклучително значење, со уникатни 
архитектонски и уметнички карактеристики, со наталожена историја од 
цел еден милениум постоење, но во тешка состојба на запуштеност и 
трошност и со итна потреба од систематски научнозаснован пристап во 
нејзината заштита и понатамошно истражување. Така, и покрај оскудноста 
на повоеното време, 50-тите години од XX век за Охрид ќе значат златен 
период за конзерваторско-реставраторската, историската и археолошката 
наука. Во тие десетина години, под покровителство на Владата на 
Република Македонија, на Сојузната влада на Федеративна Народна 
Република Југославија, а во соработка со врвните светски институции од 
областа на заштитата на културното наследство, пред сè на UNESCO, ќе 
бидат заштитени најзначајните архитектонски споменици на византиското 
наследство, а наедно ќе бидат откриени, конзервирани и презентирани за 
јавноста илјадници метри квадратни автентичен фрескоживопис, датиран 
од XI до XIV век. Особено клучниот споменик, црквата Св.Софија, каде 
што ќе се одвиваат највпечатливите конзерваторски зафати, ќе предизвика 
огромен интерес во светот и оттогаш ќе биде предмет на многубројни 
истражувања и публикации. 

Најзначајниот конзерваторски зафат што е преземен на Св. Софија 
во 1953 година е исправањето на отклонетиот јужен фасаден ѕид, со 
девијација нанадвор од вертикалната оска за дури 67 cm како резултат на 
тектонски промени и други причини.18 Наспроти традиционалните 
решенија и техники кои подразбираат демонтирање и преѕидување на 
растресените партии, Меѓурепубличката комисија за проучување на 
проблемите на конзервацијата на Св. Софија, формирана во 1950 година, 
од страна на Советот за наука и култура на ФНРЈ, на инсистирање на д-р 
Маријан Мушиќ,19 ќе се одлучи за новиот и храбар метод применет од 
страна на италијанскиот инженер Фердинандо Форлати при 
реставрацијата на Палатата Треченто во Тревизо од 1948 до 1949 година. 
За таа цел, на барање на Владата на ФНРЈ, во периодот од 7 до 12 
декември 1951 година, во Охрид престојува мисија испратена од 
                                                            
18 Чипан, Борис: „Конзерваторски радови...“: 7-8. 
19 Мушиќ, Маријан: „Предлози за заштита...“: 8-9. 
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UNESCO, во состав Фердинандо Форлати (Soprintendente delle Belle Arti di 
Veneto), директор на мисијата и Чезаре Бранди (директор на Instituto 
Centrale del Restauro di Roma) и Ив-Мари Фроадво (Architecte en chef des 
monuments historiques nationaux), членови.20 Главната задача на оваа 
мисија е да ги прегледа и одобри плановите и мерките за конзервација на 
Св. Софија, утврдени од Меѓурепубличката комисија, особено оние кои се 
однесуваат на исправањето на јужниот фасаден ѕид, како и предлогот за 
апликација на истиот метод на западната фасада од ексонартексот, 
базирајќи се, пред сè, на искуството на директорот на мисијата, 
Фердинандо Форлати. Во таа прилика, и покрај стравувањата на некои 
членови на Комисијата,21 дефинитивно е усвоен „тревишкиот“ метод како 
решение за обезбедување на јужниот ѕид, со што ќе се сочува неговата 
индивидуална научна и естетска вредност во склоп на постоечката целина 
и целокупната историска документација што ја носи во себе.22 Бидејќи 
овој метод бил условен од претходно демонтирање на фрескоживописот, 
поради обемните конзерваторски зафати на ѕидот, одлучено е Борис 
Чипан, раководителот на целокупните конзерваторски работи на црквата 
Св. Софија, и Здравко Блажиќ, раководителот на конзерваторските работи 
на фрескоживописот, да појдат на стручно доусовршување во Италија и 
Франција,23 што подоцна ќе биде од особено значење за развојот на 
конзерваторската наука во Македонија. 

Врз основа на идејниот предлог на Маријан Мушиќ, а со одредени 
корекции од Фердинандо Форлати, Борис Чипан изработува елаборат24 по 
кој во 1953 година ќе се одвиваат работите за исправање на јужниот 
фасаден ѕид, со должина од 8,70 m и дебелина од 105 cm во наосот, 
односно 83 cm во трансептот и 60 cm во ѓакониконот, а со максимален 
наклон од 67cm. По отстранувањето на фрескоживописот со површина од 
200 m2, од страна на конзерваторот Здравко Блажиќ,25 се пристапило кон 
подготвителните работи за исправање на јужниот ѕид.  

Подготвителните работи, во траење од два месеца, се состоеле од 
отстранување на врските на ѕидот со покривот, сводовите, како и 
попречните ѕидови. Сводот над ѓакониконот, по симнувањето на 
фресоживописот, бил целосно демонтиран (фотографија 14). Покривната 
конструкција била потпрена на систем од скелиња на растојание од 1,20 m 
од ѕидот, а делот кој се потпирал на него бил отстранет (фотографија 13). 

                                                            
20 Работа и работни состаноци: 1-8. 
21 Чипан, Борис: „Заштита споменика културе..: 315. 
22 Чипан, Борис: „Конзерваторски радови...“: 7. 
23 Чипан, Борис: „Моето време..: 59-60. 
24 Чипан, Борис: „Св. Софија во Охрид..“: 1-4. 
25 Чипан, Борис: „Моето време..: 60. 

НУ Завод и Музеј - Битола Зборник на трудови бр. 17

159



Што се однесува до врските со попречните ѕидови, јужната фасада била 
ослободена од врските со нив користејќи постоечки пукнатини кои биле 
продлабочени и исчистени (фотографии 15 и 16). Потоа била изработена 
дрвена скара на обете лица на ѕидот, чија задача била да ја подобри 
хомогеноста на ѕидната маса за време на ротацијата, составена од 
хоризонтални дрвени греди со пресек 16x24 cm на растојание од 0,60 m и 
вертикални греди со пресек 20x20 cm на растојание од 2 m (фотографија 
17). Внатрешниот и надворешниот систем биле поврзани помеѓу себе со 
железни шрафови φ25mm, поставени на секој втор хоризонтален ред. 
Потребните отвори за шрафовите со дијаметар 4 cm биле избушени со 
помош на компресор. На секоја од деветте вертикални греди била 
монтирана железна затега φ35mm, според направените пресметки 
(фотографија 12), составена од четири шипки меѓусебно споени со три 
карики за шрафење, од кои секоја овозможувала затегање од 30 cm. Овие 
карики се шрафеле со помош на железни цевки φ6-8cm, со должина од 
околу еден метар, кои ги вртеле по двајца работници (фотографија 20). На 
спротивниот крај затегите биле протнати низ северниот фасаден ѕид 
(фотографија 19) и вкотвени во дрвена греда 2 x 30 x15 cm, која по целата 
должина се потпирала на надворешната површина на северниот ѕид.26 
Затегите биле врзани за дрвената греда со железни карики, а осигурени 
против всадување во дрвото под дејство на затегањето со помош на 
метални аголни профили L10. Од надворешната страна, нешто над 
линијата на оската на ротација, бил изработен систем од дрвени потпори 
на шипови во теренот, со цел осигурување против превртување на ѕидот 
во насока спротивна од исправањето (фотографија 11). Сличен систем бил 
поставен и во внатрешноста на објектот, на ѕидот кој го дели централниот 
од јужниот брод.27 На крај, се пристапило кон изработка на оската на 
ротација, со постепено засекување и бетонирање во фрагменти долги 1,50 
m на височина каде започнувала деформацијата на ѕидот, односно на 1,30 
m од подот во ѓакониконот и источниот дел од јужниот брод, а на 2,80 m 
од подот на западниот крај од јужниот брод. За таа цел јужиот фасаден ѕид 
бил поделен на два дела по вертикала, кои биле ротирани засебно. Оската 
на ротација била изведена од бетон со 300 kg цемент, во длабочина од 70 
cm, а височина од 80 cm (фотографија 18). Џепот за склопување бил 
пресметан од 0 до 15 cm, во зависност од деформираноста на ѕидот, а во 
него бил сместен систем од по 3 кајли од тврдо дрво кој овозможувал 
постепено поместување на ѕидната маса. 

                                                            
26 Чипан, Борис: „Конзерваторски радови...“: 22-23. 
27 Чипан, Борис: „Св. Софија во Охрид...“: 2-3. 
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Исправувањето на јужниот фасаден ѕид е изведено од 2 до 4 мај 
1953 година, во присуство на членовите на Комисијата и многубројни 
посетители, млади архитекти и историчари на уметноста. Од 
непроценлива корист во завршните подготовки и при самото ротирање на 
ѕидот било личното присуство, како и драгоцените совети и несебичното 
залагање на самиот Фердинандо Форлати и неговиот асистент, 
Бастијанело Романо (фотографија 22). Исправањето на ѕидот било 
изведено во две фази. Најпрвин, на 2 мај, за два часа бил исправен 
помалиот, западен, фрагмент од ѕидот. Бидејќи на овој фрагмент речиси 
немало хоризонтални деформации, исправањето било извршено 
комбинирано со мала торзија на ѕидното платно, така што венецот во 
аголот кај нертексот бил повлечен за 16 cm, а на спротивниот агол за 48 
cm. Поголемиот, источен, фрагмент од ѕидот бил исправен на 4 мај, исто 
така за два часа работа. Кај овој фрагмент хоризонталната деформација 
била значителна, така што првин бил доведен до релативна вертикала, а 
потоа била коригирана деформацијата со помош на дополнителна торзија 
на средните три затеги. На источниот агол бил исправен за само 8 cm, а на 
спротивниот за потребните 48 cm за да се израмни со претходно 
исправениот фрагмент во првата фаза. Она што ги надминало очекувањата 
и на најголемите оптимисти е извонредното однесување на ѕидот при 
повлекувањето, речиси како пластична маса, така што по завршената 
операција не се појавиле никакви пукнатини.28 Веднаш по завршувањето 
на ротацијата, отворот на оската за ротација бил пополнет со добро набиен 
цементен малтер, а потоа се пристапило кон инјектирање на сите партии 
на ѕидот со цементно млеко29, во траење од 10 до 15 дена.30 Откако била 
постигната потребната солидност и хомогеност на ѕидното платно, 
дрвената оплата била отстранета.31 

По завршувањето на овој најделикатен конзерваторски зафат, 
работите на Св. Софија продолжиле според проектот: сите гнили дрвени 
серклажи биле заменети со армиранобетонски, а целокупниот 
архитектонски систем бил осигуран со железни затеги, сокриени во 
специјално подготвени жлебови во автентичните дрвени греди. 
Демонтираниот свод над ѓакониконот бил преѕидан, покривната 
конструкција била целосно преработена. Освен пломбирање на сите 
оштетувања и руптури, сите ѕидови биле третирани со инјектирање со 
цементно млеко против капиларна влага и одронување на малтерот на 
фасадите, избегнувајќи ги партиите со фрескоживопис.32 По 
                                                            
28 Чипан, Борис: „Заштита споменика културе...“: 316. 
29 Чипан, Борис: „Конзерваторски радови...“: 23. 
30 Чипан, Борис: „Заштита споменика културе...“: 316. 
31 Чипан, Борис: „Св. Софија...“: 3-4. 
32 Чипан, Борис: „Конзерваторски радови...“: 24. 
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конзервацијата, сите извадени фрески биле вратени на своите оригинални 
позиции, монтирани на дрвена скара, а празните површини на ѕидовите 
биле третирани со патиниран малтер. На крај, во 1955 година, бил 
изработен систем за дренажа покрај фасадите, била откопана натрупаната 
улица покрај западната фасада на Григориевата галерија, а околината на 
споменикот била урбанистички уредена според предлогот на Маријан 
Мушиќ и Милош Лапајне.33 

Со тоа завршува историската конзервација на црквата Св. Софија 
во Охрид. Освен последователниот научен интерес, неколкугодишната 
реставраторска и конзерваторска активност на катедралната црква ќе има 
особено значајно влијание врз основањето и оформувањето на првите 
институции за заштита на спомениците на културата во Република 
Македонија, како и врз обучувањето на првите кадри – основоположници 
на конзерваторската наука кои директно ќе произлезат од овој 
конзерваторски потфат. Оттука, може слободно да се каже дека Св. 
Софија, преку нејзината историска реставрација од 50-тите години на XX 
век, е основата на конзерваторската наука во Македонија, преку спој на 
технички вештини, ентузијазам и амбиција, неповторен до денешен ден. 

 

РЕЗИМЕ 

Во конзерваторската наука како особено деликатно се наметнува 
прашањето за ѕидните платна отклонети од првобитната вертикална оска 
под дејство на различни надворешни влијанија. Традиционалниот начин 
на нивно осигурување е демонтирање на нестабилните фрагменти и нивно 
преѕидување од онаа висина каде што започнува отклонувањето од 
вертикалната оска, па дури и од темел, со цел статички да се осигури 
целиот споменик. Наспроти тоа, а со цел да се сочува индивидуалната 
научна и естетска вредност на ѕидот во составот на постојната целина и 
целокупната историска документација која тој ја носи во себе, во Италија 
во периодот по завршувањето на Втората светска војна ќе се воведе еден 
иновациски, смел и револуционерен метод на механичко исправање на 
отклонетите ѕидови до нивната оригинална положба, применет на Palazzo 
dei Trecento во Тревизо, кој ќе предизвика огромен интерес во 
конзерваторската научна јавност во Европа. Понатаму во трудот, акцентот 
е ставен токму на приспособувањето на оваа нова конзерваторска техника 
на условите на Св. Софија и Охрид, како и на самата интервенција, 
употребените материјали и методи и постигнатиот резултат. 

                                                            
33 Мушиќ, Маријан: „Предлози за заштита...“: 10. 
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RESUME 

In the conservation practice, the question of historic walls out of true 
due to certain external influences is often particularly delicate. The traditional 
method of their repair would be dismantling the instable fragments and their 
reconstruction starting from the level of the deviation of the vertical axis, or 
even from the ground, upwards, aiming to statically strengthen the entire 
monument. In contrast, aiming to save the individual scientific and aesthetic 
value of the wall within the existing whole and the entire historic 
documentation it carries, in Italy in the period following the Second World 
War, an innovative, bald and revolutionary method of mechanical straightening 
of wall structures out of true to their original state will be introduced, applied 
on the Palazzo dei Trecento in Trevizo, which will cause huge interest in the 
scientific conservation circles throughout Europe. Further in this paper, the 
accent is put on the application of this new conservation technique to the terms 
and conditions of St. Sophia and Ohrid, as well as on the intervention itself, the 
used materials and methods and the obtained results. 
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