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UDC 719:061(497.774)(093.3) 
 
Димитар ДИМИТРОВСКИ,1  

 

МОИ СЕЌАВАЊА ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ЗАВОДОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА ВО 

БИТОЛА 
 

1.Наместо предговор 
Дадена ми е тешка задача, како прв директор на Заводот за заштита 

на спомениците на културата во Битола, за настани од тоа време да 
напишам текст за Зборникот на трудови што го издава НУ Завод и Музеј – 
Битола. Да ми беше тоа предложено пред дваесетина години, за мене ќе 
беше многу полесно, затоа што заборавноста и сенилноста што ја носат 
годините претставува посебен проблем за постарите луѓе, поготово ако не 
се располага со потребната документација за да можат да се потврдат 
некои факти и настани за личности од минатото. А неволно се одлучувам 
да го прифатам дадениот предлог и поради фактот што написот ќе биде 
раскажан со премногу експонирање на моето „јас“, што мене никогаш не 
ми било својствено. 

Но, држејки се до премисата на еден мој почитуван пријател, дека 
„Ако нешто не е забележано – тоа како и да не се случило“, сепак, се 
одлучив да оставам некои мои белешки од тоа време. Не толку важни за 
мојата архива колку за условите, настаните и личностите во историскиот 
момент кога е донесена одлуката за формирање на овој Завод, како и за 
растежот на установата во првите 4 години. 

Во секој случај, овој напис нема да биде во вид на стандарден 
извештај за основањето и 4 -  годишното работење на Заводот, со сите 
релевантни податоци како што е тоа направено во монографијата „70 
години Музеј во Битола“ (каде што, покрај музејската дејност, е опфатена 
и заштитната дејност на установата), туку написот ќе биде раскажан во 
послободна форма за настаните од тоа време што од мене останале 
запаметени. Впрочем, и зададениот наслов на овој напис беше „мои 
сеќавања“.  

 
2. Иницијатива 
 Иницијативата за основање на Завод за заштита на спомениците на 
културата во Битола произлезе од двата челни функционери во Извршниот 
совет на СО Битола: претседателот Јаким Иваноски и потпретседателот 
Томе Делов. Тој уигран тандем од двата енергични функционери, во 

                                                 
1 Димитар Димитровски, дипл. инж. арх., прв директор на Завод за заштита на 
спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија - Битола. 
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периодот на нивниот мандат покажа низа активности со кои во сите 
сегменти на животот во нашиот град се осети една голема раздвиженост. 
Не набројувајќи ги капиталните објекти како: Домот на културата 
посветен на АСНОМ; Спортската сала „Младост“; акумулацијата со 
браната „Стрежево“; скијачките центри на Пелистер и многу други, ќе ја 
парафразирам изјавата на нашиот консултант во доменот на 
урбанистичкото планирање, професорот од Архитектонскиот факултет во 
Белград, инж. арх. Борко Новаковиќ, кој во една пригода пред нас рече: 
„Ако им се пружи прилика – они би и пола Балкан изградили“. 
  

Од веродостојни извори подоцна дознав дека идејата за основање на 
Завод за заштита на спомениците на културата во Битола ја искажале при 
крајот на на 1974 година, на некое советување во Струга, каде при 
средбата со директорот на Заводот за заштита на КИС во Охрид, Тодор 
Паскали, рекле: „Се спремаме и ние да основаме таков завод во Битола, но 
прво треба да размислиме за директор“. А Паскали, со кого бевме блиски 
пријатели уште од студентските денови, им рекол: „Па вие го имате таму 
Димче“. И брзо по тој разговор во Струга, јас бев повикан и консултиран 
за нивната намера, која со воодушевеност ја прифатив, затоа што од 
студентските денови моја опсесија стана нашето богато градителско 
наследство. Но поради семејни причини, не можев да ја прифатам шансата 
што ја имав да останам на Архитектонскиот факултет во Скопје, на 
катедрата за Историја на уметноста со народната архитектура, што тогаш 
ја водеше доајенот на нашиот архитектонски еснаф, професорот Сотир 
Томовски.  

 
3.Работна група 
 При разговорот со иницијаторите ми беше речено дека прво треба 
да се изготви стручно образложение за потребата од основање на таков 
завод во Битола. За таа цел предложија да се формира работна група, во 
која, покрај мене, беа одредени и истакнатите културни и општествени 
работници: Ѓорги Лумбуровски, Владо Георгиевски и Кирил Танчевски. 
Притоа, ми беше речено дека првобитната варијанта зградата на Заводот 
да биде во центарот на градот (во објектот на поранешното Геолошко 
биро) се менува, па како посоодветна за идните планирани активности ми 
ја посочија тогаш руинираната зграда на поранешната Воена касарна (а 
денес обновениот објект на НУ Завод и Музеј). Во тој период, во здравиот 
градежен дел од објектот, на катот беше вселен Заводот за школство, но, 
сепак беа останати неколку слободни канцеларии за неопходните потреби 
на планираниот Завод за заштита на КИС.  
 Работната група на својот прв состанок (одржан во зградата која 
денес е седиште на ВМРО – ДПМНЕ) се договори за начинот за работа на 
групата и тезите кои треба да бидат опфатени во образложението. Но, со 
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оглед дека се покажа како непрактично сите едновремено да го диктираме 
текстот, договорено беше Кирил Танчевски, заедно со мене, да го 
направиме првиот концепт, кој потоа ќе биде разгледан од сите членови 
од групата пред да се даде на увид на нарачателот. Со мали корекции и 
дополнувања, работниот текст беше предаден и по претходни 
консултации со општествено – политичките структури во градот, беше 
усвоен од Извршниот совет на СО Битола, а потоа и доставен и до 
Собранието на Општината Битола. 
 

4.Основачки активности 
 На првата редовна седница на Собранието на Општината Битола, 
одржана на 05. 06. 1975 година, донесена е Одлука за основање на Завод 
за заштита на спомениците на културата во Битола. Притоа, според 
систематизацијата за потребните работни места (предложена од посебна 
комисија), во прво време покрај в.д. директор, со преземање од други 
сродни организации да бидат пополнети работните места за книговодител 
– благајник и секретар – администратор. А потоа да се распише оглас за 
пополнување на неопходните места во установата и тоа: архитект (кое 
едновремено ќе го води директорот), археолог, етнолог, историчар, 
историчар на уметноста, палир – домаќин и хигиеничар – курир. Првите 
работни места беа официјално отворени на 16. 06. 1975 година, а вторите - 
по распишениот оглас на 15. 10. 1975 година. Подоцна, со Програмата за 
работа на Заводот за 1976 – 1980 година (усвоена од работните луѓе во 
установата и посебната комисија) донесено е решение за отворање на 
уште три работни места: ткајачка работилница, дрводелска работилница и 
библиотека. 
 Во оваа моја раскажувачка верзија, имињата на вработените не ги 
наведувам поединечно, затоа што тие се еднаш регистрирани во 
монографијата „70 години Музеј во Битола“, па сметам дека 
повторувањето на еден долг список од имиња заедно со вработените при 
интеграцијата со Народниот музеј, КИС „Хераклеја“ и Уметничката 
галерија „Моша Пијаде“, како и подоцна примените во 1977, 1978 и 1979 
година, ќе биде неприкладно повторување на еден долг список со имиња 
во мојата раскажувачка приказна. Но, сметам за потребно да се исправи 
направениот пропуст во монографијата, со испуштањето на името на 
исклучително вредниот работник Илија Петровски, ВКВ ѕидар (палир и 
домаќин во прво време, вработен на 16. 10.1975 г.) кој во својата 
професија беше максимално ангажиран на своите работни задачи, како 
што, впрочем, беа и многу други кадри во установата. 
 Бројот на вработените лица растеше едновремено со интеграцијата 
на другите установи кон Заводот, а при секое припојување мораше да се 
менува Статутот на установата заедно со систематизацијата на работните 
места. Подоцна, со додавањето на отсекот за природни реткости, до крајот 
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на мојот мандат (1980 година) беа вработени вкупно 36 лица, а полниот 
назив на установата беше: „Завод за заштита на спомениците на 
културата, природните реткости, Музеј и Галерија - Битола“. За тоа време 
јас бев назначен од в.д. директор (во прво време), во директор со мандат 
од 4 години. 
 
5. Првите активности 
 Како што се развиваше организацијата, така се множеа и задачите 
што ние требаше да ги решаваме, кои за мене како директор беа нови. 
Притоа, морам да кажам дека и самиот почнав да учам и прашувам за 
проблемите кои ми беа непознати. Не се срамев да кажам дека учев и од 
нашиот стар но искусен мајстор ѕидар при надградувањето на ѕидовите во 
„Хераклеја“ и поставувањето на талпи на празните места за да им се 
овозможи на посетителите, шетајќи низ локалитетот, да имаат увид врз 
прекрасните мозаици. 
 Првата работа од мојата професија ми беше врз основа од една 
скица од објектот на старата касарна (наследена од поранешната војска) да 
направам во соодветен размер основи на приземјето и катот, кои подоцна 
би ни служеле за идните планирања на установата, како и за конкретни 
градежни зафати во врска со санацијата на разни делови од објектот. Овде 
морам да истакнам дека дрвената меѓукатна конструкција (каде денес е 
направена музејската поставка) беше толку многу разрушена што одејќи 
покрај ѕидот од страна на пациото, го гледавме приземјето на објектот 
преку широките отвори во меѓукатната конструкција. 
 Меѓу првите мои активности беше и нашето учество во стручниот 
надзор на фасадните работи на Гимназијата „Јосип Броз Тито“, со 
директно вклучување на нашиот мајстор – ѕидар во обновата на цоклата 
на објектот (која не по наша вина до денес остана недовршена). А нешто 
подоцна работев на проект и вршев надзор при изградбата на фонтаната 
пред Заводот и Музеј, која е изградена според макетата на автор од 
Полска. Притоа, куриозитет беше и лиењето на армирано – бетонските 
лакови од фонтаната од страна на нашиот мајстор – ѕидар, во пациото од 
објектот.  
 По интегрирањето со вработените од другите институции 
извршени се повеќе работни задачи. Така по барање на археологот 
Драгица Симовска, (за конкурс на републички фондови) изготвено е од 
моја страна идејно решение за покривање со армирано – бетонска купола 
на праисториската некропола „Висои“, на локалитетот “Петилеп”. 
Статичката пресметка на куполата ја изготви, без хонорар, познатиот 
инженер Томе Чукалка, од Заводот за урбанизам од Битола. 
 Со ризик дека не ќе бидат опфатени многу други активности, ќе 
истакнам само некои, како: чистење на фреско – живописот во црквата 
„Св. Недела“, од страна на нашиот конзерватор Лазо Ѓаковски; Поправка 

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

232



на покривот од куќата на Стив Наумов, со ангажман на нашиот историчар 
Никола Ивановски; по барање на СИЗ за култура, вршен е стручен надзор 
при градбата на централното греење во напуштениот амам кај Дрвен 
пазар; Изработена е програма и вршен е надзор врз изградбата на новите 
дуќани спроти Безистенот; Претходно е направена фото – документација 
за дуќаните кои требаше да се урнат поради пробивањето на ул.Иван 
Милутиновиќ со излез на новиот мост кај Безистенот; Вршени се 
инвеститорски работи и надзор при реконструкцијата на КИС „Безистен“ 
во Битола, според проект на Архитектонскиот факултет од Скопје (со 
автори: проф. Крум Томовски и проф. Александар Никуљски); Изготвена 
е програма за намена на поранешната касарна „Стив Наумов“ – Битола, во 
објект за заштита и презентација на културно – историското наследство од 
подрачјето на Општината Битола, која е предадена до СО Битола во април 
1976 година; како и многу други работни задачи. 
 

6. Дилемите за намената на зградата 

 Овде морам да се навратам на еден момент во врска со начелно 
доделената зграда на Заводот. Пред тоа се водени дискусии во надлежните 
кругови и за други намени на објектот: 
- Да се даде на Заводот за заштита на КИС, кој со интеграцијата на 
другите сродни установи од областа на културата ќе прерасне во 
единствена установа; 
- По претходно извршени санациони градежни интервенции на објектот, 
да се адаптираат потребните простории за единствена зграда на 
Општината Битола, со сите придружни секретаријати; 
- Да се даде на високото образование, т.е. да биде универзитетски 
центар во кој би биле сместени сите факултети од планираниот битолски 
универзитет. 

По барање на ИС на СО Битола, тоа требаше дефинитивно да се 
одлучи на редовна седница на Собранието на Општината Битола во 1976 
година. А во тоа време ние ја имавме нашата разработена програма која ја 
предадовме во април 1976 година.  

Таа предлог програма, со текстуален дел на педесет отчукани 
страници, проследена со графички прилог, јас како директор требаше да ја 
образложам на редовната седница на Општинското собрание, кога 
требаше да се донесе и конечната одлука за намената на објектот. Бев 
спремен детално да ја образложам нашата програма. Но, од кога излегов 
на говорница, претседателот на Собранието, Павле Георгиевски, рече 
дека, поради обемниот дневен ред за седницата, моето излагање треба да 
заврши најмогу за 10 минути, што мене, во основа, ми го менуваше целиот 
концепт. Но, респектирајќи го даденото време, почнав со голема брзина да 
ги набројувам само најважните поенти во нашата програма, гледајќи 
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истовремено на мојот рачен часовник. А кога го завршив својот говор точно 
на одреденото време бев пријатно изненаден, но и возбуден, од аплаузите на 
сите одборници и присутните во салата. Тоа, воедно, и значеше дека со 
акламација е донесена Одлуката зградата на старата касарна да му се 
даде на трајно користење на нашиот Завод. 
 

7. Скромни финансии 
 Кога денес го гледам Заводот и Музеј, обновен во фасадите и 
ентериерот, со средства донирани по разни основи, се присетувам на времето 
кога нашата установа одвај се справуваше со скудните финансиски средства 
кои ги добивавме во тоа време, за нашата редовна дејност. Макотрпно се 
справувавме со освојувањето и адаптирањето на нови простории за 
фотолабораторијата, дрводелската и ткајачката работилница, библиотеката, а 
во прво време и за простории што ќе овозможат нормална работа на 
вработените. Установата не располагаше со свое моторно возило, па 
директорот со своето ги носеше вработените на рекогносцирање на теренот 
по разни локалитети, а често пати и физичките работници со својот алат во 
багажникот на колата. А во времето на „прокламираното штедење“, како 
куриозитет може да се спомене посетата на претставник од Синдикатот за 
општествени дејности, кој ни пренесе порака дека целосно треба да се укине 
репрезентацијата при посети на странски гости во Заводот. Па што мораше да 
направи директорот, освен со свои средства да обезбеди во „бифето“ во 
неговата канцеларија (пијалок, бонбони и кафе) и да замоли некој од 
вработените тоа да го подготви и ги почести гостите (тоа можат да го 
посведочат и некои од вработените).  
 А гости, по разни основи, во нашата институција не идеа само од 
Македонија, туку и од целата наша тогашна држава (СФРЈ), како и од некои 
држави во Европа (Албанија, Полска, Русија, Франција...). Се сеќавам на 
соработката со Републичкиот завод за КИС на Србија, при нивната акција за 
санација на костурницата и капелата на Кајмакчалан; на годишните посети во 
врска со размената на стручни кадри на нашата установа со Заводот за КИС 
од Варшава, во Полска (која стана традиционална и корисна за вработените 
од двете институции); на посетата на директорот од Сорбона во Париз, кој 
дојде на наша покана по предлог на Пецо Србиновски, за соработка на 
нивните и наши археолози во натамошните научни истражувања на КИС 
„Хераклеја“ (нивната понуда за соработка не беше прифатена, со 
образложение прифатливо во тоа време )... 
 Покрај донации за прифатени проекти финансирани од републички 
фондови значителна сума на средства се слеваа на нашата сметка од нашата 
активност во градежните работи, како: Инвеститорските работи при 
реконструкцијата на КИС „Безистен“ во Битола; градбата и надзорот за 
новите дуќани спроти Безистенот; надзорот на пешачкиот подвоз кај 
Безистенот... и сл. тие средства не одеа само во личен доход на вработените, 
туку и за финансирање на наши проекти и задачи од редовната дејност.  
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8. Стручниот колегиум 
 При решавањето на посложените прашања од дејноста на 
установата, како директор установив практика тие да се решаваат на 
стручен колегиум, во кој беа застапени сите стручни работници во 
установата, со можност секој да се изјасни за својот став. Тоа демократско 
право не му го ускратував на никого. На тие состаноци, кои се одржуваа 
во мојата директорска просторија, честопати се водеа бурни расправи по 
одделни прашање. Но јас сметав дека само преку конфронтација на 
разните предлози и мислења може да се добијат подобри решенија. 
Таквите состаноци станаа чести и се одржуваа скоро секоја недела, а по 
потреба и двапати неделно. Притоа, се трудев конфронтацијата со 
различните ставови меѓу поединците да не се одразува на нивните 
пријателски односи во колективот. 
 

9. Некои од успешните резултати 
 И покрај тешкото и кризно време, во првите години на основањето 
на Заводот морам да го истакнам ентузијазмот и посветеноста во работата 
на сите вработени во установата, кој продолжи и понатаму. Иако водевме 
книга за редовно идење и повремено излегување, како директор на 
установата не и придавав поголема важност на книгата, туку на редовното 
извршување на планираните (а често пати и непланирани) задачи. 
Некогаш, за некои нови непланирани задачи требаше да се напишат 
програми преку ноќ. И никој не ги одбиваше таквите задачи. Сепак, во 
ваквите случаи морам да го истакнам, без навреда на другите, колегата 
Пецо Србиновски. Тој не еднаш по цела непреспиена ноќ, утрото ќе ми ја 
донесеше завршена својата задача, а некогаш дури и отчукана на машина. 
Со таквата работа не изостанаа и резултатите во установата, меѓу кои 
посебно би ги издвоил следните:  
 

( 1 ) Како прв елаборат изготвен во април 1976 година, во кој 
учествуваа со свои сугестии и пишани текстови скоро сите вработени во 
установата беше: „Предлог програмата за намена на поранешната 
касарна ‚Стив Наумов‘ – Битола, во објек за заштита и презентација 
на културно – историското наследство од подрачјето на Општината 
Битола“. Овој елаборат со текстуален дел на 50 страници, проследен со 
графички прилог, содржеше 5 поглавја во кои беа опфатени: историскиот 
осврт на објектот, неговите функционални и конструктивни 
карактеристики, погодноста на локацијата за неговата нова намена, 
рекапитулација на површините и планот за презентација. Притоа, беа 
опфатени сите настани во историскиот развој на ова подрачје: почнувајќи 
од праисторијата, преку антиката и средновековниот период, 
Илинденското востание, Првата и Втората светска војна, НОВ и 
Револуцијата, до социјалистичката изградба. Овој студиозно изготвен 
елаборат, во кој учествуваа и вработените од подоцна интегрираните 
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институции кон Заводот (Народен музеј, КИС „Хераклеја“, Уметничката 
галерија, КУД Илинденски денови, ОСИЗ на културата...), беше со 
акламација изгласан од присутните на седницата на Општинското 
собрание, со што, фактички, се донесе и Одлуката објектот на старата 
касарна да и се даде на трајно користење на нашата установа. 
 

( 2 ) Според претходно прифатените тези изготвени од нашата установа, 
во декември 1976 година е изготвена и предадена: „Секторската студија 
за културно – историското наследство на подрачјето на Општината 
Битола, со спецификите на урбанистичко – архитектонскиот израз и 
историско – амбиентални целини“. Оваа студија е изготвена за 
потребите при изработката на Просторниот план на Општина Битола и 
Генералниот урбанистички план на Битола. Таа студија беше прва од 
ваков вид во Македонија и беше истакната како пример од надлежните 
служби во просторното и урбанистичкото планирање, како и од службите 
за заштита на КИС, со висока оценка за методолошкиот концепт и 
студиозниот приод во обработката на посебните теми, со податоци кои и 
денес можат да се користат за натамошните истражувања. (Ова е 
потврдено и во публикацијата за Старата чаршија во Битола, издадена во 
2013 година). Како автори на оваа студија, на околу 200 страници отчукан 
текст, со еден или повеќе наслови, се јавуваат: Пецо Србиновски, 
дипл.историчар на уметноста; Драгица Симовска, археолог; Елица 
Манева, археолог; Гордана Филиповска, археолог; м-р Томе Јанакиевски, 
археолог; Никола Ивановски, дипл. историчар; Никола Миновски, дипл. 
историчар; Здравка Здравева, дипл. етнолог; Радмила Момидиќ, дипл. 
историчар на уметноста; Димитар Димитровски, дипл. инж. архитект. 
 

( 3 ) Меѓу поголемите успеси со кои нашата установа се афирмира не 
само во нашата Република, туку и во поширокиот простор на нашата 
тогашна држава Југославија, беше организацијата на: „Прв симпозиум за 
ранохристијански мозаици во Југославија“, кој се одржа со 
претставници од целата држава, во 1978 година во Битола. Симпозиумот е 
реализиран по предлог на Археолошкото друштво на Македонија, а во 
согласност и соработка со Сојузот на археолошките друштва на 
Југославија и на Заводот за заштита на КИС, природните реткости и музеј 
– Битола. Покровител беше Филозофскиот факултет од Скопје, а почесен 
претседател на Ораганизациониот одбор - академикот Михало 
Апостолски, претседател на МАНУ. Тој во својот говор во името на 
МАНУ, го поздрави еминентниот научен собир, истакнувајќи ја притоа 
важноста на археологијата во нашето општество, но и посебното 
задоволство што собирот се одржува во Битола непосредно до КИС 
„Хераклеа“. Во мојот поздравен говор, како домаќин на установата, прво 
ја изразив нашата благодарност за укажаната чест да бидиме домаќини на 
еден ваков значаен собир, а потоа, во краток осврт за историјатот на 
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градот и на објектот што е доделен за нашата дејност, ја изнесов и 
програмата за идниот развој на нашата установа. 
 На Симпозиумот, одржан во свечената сала на офицерскиот дом во 
Битола, со свои научни трудови учествуваа и најеминентни претставници 
(воглавно универзитетски професори), чии имиња се изговараа со респект 
и почит во нивната професија, која во овај случај кореспондираше со 
темата на Симпозиумот. Но во оваа пригода нека ми биде дозволено да го 
споменам само името на Ѓорѓе Мано – Зиси, само поради фактот што од 
објективни причини беше спречен да дојде, испраќајки го сепак својот 
реферат “Проблеми кај старохристијанските мозаици во Југославија”, 
со молба да биде прочитан. Тоа беше направено и пропратено со голем 
аплауз од присутните. 
 За нашата установа беше посебна чест што со свои реферати 
учествуваа и 4 наши представници (Пецо Србиновски, Томе Јанакиевски, 
Никола Христовски и Лазо Ѓаковски), што беше посебно чест за нив, но и 
за нашата релативно млада установа. За успешно спроведената 
организација на Симпозиумот, посебна благодарност во својата реч изрази 
Бошко Бабиќ, претседателот на Археолошкото друштво на Македонија. А 
како поранешен директор на установата ја користам денес оваа пригода, 
да му изразам голема благодарност на Редакцискиот одбор, кој во 1980 
година во Белград го издаде комплетниот материал од Симпозиумот, кој 
останува како културен и цивилизациски дострел што ќе сведочи за 
нашата наука во тоа време.  
 

( 4 ) Меѓу проектите реализирани од нашата установа, посебно место 
зазема: „Реконструкцијата и ревитализацијата на Римскиот театар во 
Хераклеја Линкестис“. Користејки ги резултатите од систематските 
истражувања на поранешните археолози во овај локалитет, веднаш по 
интеграцијата на КИС Хераклеа и Народниот Музеј – Битола, со Заводот 
за заштита на КИС – Битола, се актуализира прашањето за темелно 
истражување на Римскиот театар и негова реконструкција со 
ревитализација за нова намена. Работата на тој проект целосно ја превзеде 
нашиот археолог Томе Јанакиевски, кој покасно во консултација со својот 
ментор од Загреб, ги започна темелните истражувачки работи: прво со 
отстранување на покасните градби од кал и камен врз театарската зграда, а 
покасно со дефинирање на одделните делови на објектот. Во втората фаза 
на работите беше вклучен и познатиот конзерватор од Полска, проф. Др. 
Јержи Роспендовски, според чии проект е планирана реконструкцијата и 
ревитализацијата на Римскиот театар. Во овие активности незаобиколни 
се имињата на нашите конзерватори Лазо Ѓаковски и Ефто Димовски, 
како и посветената работа на другите вработени во проектот, која 
овозможи градот Битола денес да добие еден ексклузивен културно – 
историски простор, кој во летниот период се користи за разни драмски и 
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музичко – сценски настапи на реномирани ансамбли од домашна и 
странска продукција. Тие настапи се посебен акцент во програмата на 
Битолското културно лето, кој носат незаборавни впечатоци како за 
домашната публика така и за гостувачките екипи. 
 

( 5 ) Во урбанистичкото планирање на Битола посебно место зазема 
проектната документација за планираната градба по трасата на 
поранешната улуца „Борис Кидрич“. Со учество на претставник од 
Заводот за урбанизам од Битола, нашата установа во Ноември 1978 година 
изготви посебна „Информација за можните реперкусии од 
реализацијата на проектираната траса на ул. ‚Борис Кидрич‘ низ 
централното градско јадро на Битола“. Во информацијата се дадени 
повеќе анализи од сообраќаен, економски и социолошки аспект, како и од 
аспект за заштита на човековата средина, ОНО и други опасности. 
Меѓутоа, за нас беше посебно важен аспектот на културно – историското 
наслетсво, укажувајки притоа дека со евентуалната градба на улицата и во 
појасите од двете страни на планираната траса, би требало да се урнат 16 
објекти со својство на споменик на културата, а меѓу кои и куќата - музеј 
во која престојувал Гоце Делчев при посетата на Битола. Покрај тоа, грубо 
се разорува централното градско ткиво и органскиот урбанизам на градот. 
Имајќи ги предвид изнесените аргументи во Информацијата, Собранието 
на Општина Битола донесе заклучок: да не се реализира планираната 
траса на улицата и веднаш да се запре со градбата на новите станбени 
кули во просторот на поранешната Општа болница.  
 

( 6 ) Наша несомнена афирмација на поширок план беше и учеството на 
симпозиумот во 1979 година во Тетово, на тема: „Современата 
урбанизација и заштитата на градителското наследство во СР 
Македонија“. Тоа за мене беше посакувана тема, како урбанист по 
професија – но и како заштитник на нашето градителско наследство – по 
вокација. Тоа беше доволна причина да настапам со свој реферат за 
симпозиумот. Па заедно со колегите од стручниот колегиум (Пецо 
Србиновски, Радмила Момидиќ, Гордана Филиповска, Коста Анастасов и 
Никола Ивановски) пристигнавме на одреденото време во прекрасниот 
амбиент на „Арабати Баба Теке“ во Тетово, каде се одржуваше 
Симпозиумот. Таму се сретнав со многу мои колеги, професори на 
Архитектонскиот факултет во Скопје, од заводите за урбанизам, но и од 
службите за заштита на КИС. Присутни беа и поканети гости од Белград а 
веројатно и од други градови од Југославија. За да бидам доследен во 
неспоменувањето на повеќе имиња, ќе го истакнам само присуството на 
два почесни гости на симпозиумот и тоа: на познатитот во Европа 
архитект и историчар на уметноста Александар Дероко (автор и на 
камбанаријата на црквата “Св. Димитрија”, во Битола) како и на 
основоположникот на заштитата на нашето градителско наследство, проф. 
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Борис Чипан (раководител на санацијата и конзервацијата на фреско – 
живописот во црквата “Св. Софија” во Охрид).  
 Со мојот реферат насловен како: “Некои компоненти од 
урбанистичкото планирање и нивните реперкусии на градителското 
наследство” (со текст отчукан на 17 страниси и проследен со 40 слајдови 
во боја), настапив меѓу првите говорници. Во рефератот ги опфатив 
виталните теми карактеристични и за другите градови во Македонија, 
како: Проблемот на валоризацијата на градителското наследство; Трасите 
на главните сообраќајници низ централните градски подрачја на старите 
градови; Изградбата на големи структури со високи густини на становање 
и процент на изграденост во централните градски подрачја; и Зонирањето 
на современите градски функции во централните простори на старите 
градови. Потврда дека рефератот доживеа голем успех беше не само 
аплаузот од многубројните колеги, туку и посебно укажаната чест од 
страна на претседателот на Организациониот одбор, Драги Тозија, кој 
двата директори (од Битолскиот и Охридскиот завод) не повика пред ТВ 
камерите да ги изнесеме нашите ставови искажани во своите реферати.  
 Голем успех на нашата установа беше што покрај мене на 
симпозиумот настапија и двајца представници од нашиот Стручен 
колегиум и тоа: Радмила Момидиќ, со својот реферат „Некои забелешки 
за односот на старото и новото во урбаната структура на Битола“, и 
Пецо Србиновски, со своето усмено излагање на проблемите во врска со 
темата на симпозиумот. А заеднички изготвениот реферат од Коста 
Анастасов и Здравка Здравева, беше само приложен во документацијата со 
останатите реферати од Симпозиумот. Со тоа нашето активно учество на 
овој симпозиум за заштита на градителското наследство, воедно значеше 
и афирмација на стручен план на нашата установа. Подоцна, на барање на 
проф. Крум Томовски му беа дадени моите слајдови од Битола, за да му 
послужат за неговите предавања пред студентите на Архитектонскиот 
факултет.  
 Голема и непроценлива штета е направена, што, од непознати 
причини материалите од симпозиумот не беа отпечатени во посебна 
книга. Не само за да биде потврдено неговото постоење, туку, пред с#, за 
користење на искажаните ставови во многубројните реферати за решавање 
на проблемите во врска со заштитата на нашето градителско наследство.  
 

( 7 ) Дека нашата установа се бореше за заштитата на нашето културно 
и градителско наследство се и двата посебни елаборати, изготвени под 
раководство на етнологот Здравка Здравева, во кои од историско – 
етнолошки аспект се предлага заштита и ревитализација на два објекти, и 
тоа: првиот беше куќата на познатиот граѓанин од Битола, Ахилеа, 
која се наоѓаше непосредно до црквата „Св. Димитрија“, а која според 
својата архитектонска и амбиентална вредност заедно со црквата, беше 
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предвидена со намена за Градска куќа (како што е тоа направено во Охрид 
со куќата на „Уранија“). А вториот предлог беше заштита и 
ревитализација на Еврејската авра, која се предлагаше да биде музеј на 
еврејската култура, во спомен на Еврејската заедница од Битола, која 
трагично настрада за време на Холокаустот во логорот „Треблинка“. За 
жал, и двата предлози не беа поддржани од тогашната градска управа, а со 
тоа неповратно се изгубени два објекти кои со својата културно – 
историска и архитектонска вредност му даваа специфичен печат на самиот 
град. 
 

( 8 ) Како важен фактор во заштита на нашето културно – историско 
наследство се покажа во тоа време и успешната соработка со 
Републичкиот завод за заштита на КИС од Скопје, кога, на наше 
барање, беа однесени во нивната лабораторија за реставрација на неколку 
значајни икони од колекцијата на нашиот завод. А скоро во исто време е 
извршена и фумигација со отровни гасови на црквата „Св. Димитрија“, 
пред се за заштита на иконостасот во црквата и изложените икони. Покрај 
тоа, често ја користевме и правната служба на Републичкиот завод, за 
решавање на разни проблеми од правен карактер. 
 

( 9 ) Зголемените активности на вработените од установата бараа и 
„вентил“ за презентација на нивниот труд во пошироката јавност. 
Согледувајќи ја таа потреба, стручниот колегиум предложи да се покрене 
сопствена издавачка дејност, со издавање на Зборник на трудови, во кој 
би се публикувале стручни и научни трудови од областа на заштитата и 
презентацијата на нашето културно – историско наследство. Тој предлог 
беше едногласно поддржан и за прв пат во 1979 година е издаден првиот 
број на Зборник на трудови на нашата установа. Тоа го сметавме за 
легитимација на нашето работење, со која едновремено преку размената 
на соодветна публицистика со други сродни установи, ќе го збогатиме и 
нашиот библиотечен фонд со книги што нудат нови искуства и сознанија.  
 

( 10 ) При крајот би сакал да истакнам една многу важна акција од 
правен карактер, која хронолошки требаше да биде одбележана меѓу 
првите. Тоа е нашето авторитетно претставување пред нашите државни 
органи, како сериозна и одлучна установа во спроведувањето на Законот 
за заштита на нашето културно – историско наследство. Тоа го докажавме 
со нашето Барање да не се дозволи ископувањето за РЕК – „Битола“, 
додека претходно не се отпочне со истражните археолошки 
ископувања на терените планирани за изградба на РЕК. Тоа беше 
прифатено и од надлежните органи на РЕК и финансиски поддржано од 
истите. Притоа од нашите археолози се откриени и нови локалитети, кои 
подоцна беа предмет на систематска обработка. 
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10. За директорот 
 Читајќи го претходно напишаниот текст во оваа моја раскажана 
приказна, се сопнав на зборовите „при крајот“. И веднаш ја сфатив мојата 
грешка, поради што ќе треба да им се извинам на сите вработени во 
нашата установа, чии проекти или нивните имиња не се спомнати во 
десетината наброени проекти. Како директор, јас нашата установа ја 
гледав како еден софистициран конгломерат, во кој ако извадиш еден или 
неколку делови, се распаѓа целиот, затоа што целината е ефикасна ако 
остане неподелена и цела. А во набројаните проекти ги нема имињата на 
други наши вредни колеги, како на пример: Елица Манева, со нејзините 
истражувања на КИС „Хераклеја“; Никола Ивановски, со реализацијата на 
проектот за куќата на Стив Наумов; м-р Никола Христовски, Гордана 
Филиповска, Радмила Момидиќ, д-р Душан Хр. Константинов... и уште 
многу други колеги чии проекти или имиња во една кратко раскажана 
верзија за моите сеќавања, не сум можел да ги спомнам, за да не 
направам уште поголема грешка кон другите колеги од колективот. Затоа, 
барам извинување од сите вработени во установата, кои целосно беа 
посветени во исто така значајни секојдневни задачи. 
 Пишувајќи ги овие мои сеќавања, се соочив со Првиот зборник на 
трудови, кој на мое барање денес (06. 09. 2013 г. ) ми беше даден (како на 
директор и главен и одговорен уредник) па се изненадив кога во 
Извештајот за извршените работи на Заводот и Музеј – Битола, во 
периодот 1975–1979 година, во поглавјето V. Работи на установата: во 
точките 1.2.3.4.5.6. и 7. Поважни работи од основната дејност; се наведени 
толку многу работи што, читајќи го тоа, се запрашав: „Дали не создадов 
лоша слика за установата со моите сеќавања, во кои едвај да опфатив 
нешто од нашата богата активност на стручен план?“ Но и да 
константирам дека тоа беше невозможно во слободно раскажаната форма 
на мојот напис. А притоа и да констатирам дека тој период беше успешен 
во работата на нашата установа, со кој не само јас како директор, туку и 
сите вработени во тоа време, треба да бидиме горди за нашите постигнати 
успеси.    
 Мојот однос како директор сметам дека беше коректен и еднаков 
кон сите вработени во установата, не барајќи посебна поддршка од 
никого. Почитувањето меѓу мене и вработените сметам дека беше взаемно 
и затоа во сеќавање на тој период ми останале само убави спомени. Жалам 
ако не сакајќи некого сум повредил поради работи поврзани со мојата 
службена должност. Никого не окривувам од вработените и кога во едно 
време, првобитната поддршка за еден важен настан подоцна ми беше 
откажана и останав самиот да ја сносам својата одговорност, затоа што тоа 
мораше така да биде!! Затоа со чисти мисли и отвореност гледам кон сите 
личности со кои идев во контакт во времето кога бев директор на 
установата, пренесувајќи ги тие чувства и на денешната установа НУ 
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Завод и Музеј, како наследник на првиот Завод, радувајќи се притоа и на 
сите нејзини денешни успеси. 

Септември, 2013 година 
Битола 

 

P.S. – При евентуалното читање на овие мои сеќавања, молам 
повторно да се потсетите на Предговорот, дека написот не е во форма на 
стандарден извештај туку спонтано раскажани мисли кои останале во 
сеќавањето на авторот. Благодарам. 
                   

МОЕТО ПОРАНЕШНО УЧЕСТВО ВО ЗАШТИТАТА НА 
 СТАРАТА БИТОЛСКА ЧАРШИЈА 

 
1.Поводот: 
 На 10.06.2013год. во просторот на објектот „Магаза“, одржана е 
свечена промоција  на проектот „Старата битолска чаршија“, што го 
изготви НУ Завод и Музеј од Битола во соработка со Националната 
асоцијација на градови и земји на историјата и уметноста и градови со 
зачувани и заштитени јадра од Франција. Авторите на проектот: Зоран 
Алтипармаков и Надежда Георгиева (со повеќе соработници) во таа 
пригода својот проект го претставиа со изложба од фотографии и богато и 
студиозно опремен каталог за Старата битолска чаршија, во кој беа 
презентирани урбанистичко – архитектонските карактеристики на градот 
со посебен осврт на Старата чаршија. Тоа е авторски труд за кој треба 
искрено да им се честита и благодари на авторите. 
 Во текстот е константирано дека Битолската чаршија 
претставува историско и културно јадро на градот и дека таа е една 
од најпространите зачувани целини во Македонија и покрај тоа што 
денес е сочуван само еден нејзин дел со 700 објекти, распределени во 
30 улици. И понатака следи констатацијата дека со Решение бр. 01-422/1 
од 10.04.1967 год. издадено од Републичкиот завод за заштита на 
спомениците на културата – Скопје, Старата битолска чаршија е 
ставена под заштита на Законот, со што во најголема мера, е спречено 
нејзиното понатамошно деградирање и уништување.  
 По овој заклучок неминовно се наметнува прашањето: Како тоа ако 
чаршијата била толку вреден културно – историски споменик се 
чекало да поминат дури 22 години од нашата државност за истата да 
се стави под заштита на Законот?! На ова прашање не би сакал 
шпекулативно да размислувам во овој мој напис, затоа што имам високо 
мислење и респект кон тогашните вработени лица во Заводот. На ова 
прашање тешко се одлучував и досега да дадам некои објаснувања иако 
имав морална и професионална обврска за тоа, како личност која директно 
учествувала во тие настани, пред с#, затоа што не располагам со 
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потребната документација за тоа да го документирам, нити да се ослонам 
на изјави од повеќе личности, затоа што повеќе од нив се починати. 
 

2. Документацијата: 
 Ќе го искористам овој напис и за да укажам на крајната небрежност 
и неодговорен однос кон чувањето на документацијата со неколку 
примери: Треба ли да се потсетиме на прекрасно изработената макета од 
инж.арх. Владо Антолиќ         (авторот на првиот урбанистички план на 
Битола од 1949 год.) која беше изложена во просториите на тогашниот 
Секретаријат за урбанизам и комунални работи на СО – Битола, која во 
една студена зима заврши како огревен материјал; Или на стручната 
документација од вториот урбанистички план од 1958 г., изработен од 
проектантското ателје „Генерален план“ од Белград, на инж.арх. Д. 
Момчиловиќ, од кој не остана никаква стручна документација; На 
документацијата од актуелниот и се уште важечки ГУП на Битола и 
многуте ДУП кои настрадаа поплавени во сутеренските простории на 
Заводот за урбанизам во Битола; Но и од ДУП кој ги нема во архивите на 
СО – Битола (како, на пример, ДУП за новите градски гробишта во 
Битола); Да не наведувам и за разграбените стручни материјали од страна 
на поединци, при масовното ликвидирање на заводите за урбанизам во 
Р.М. Ете поради тоа и сега рескирам да бидам површен и неубедлив во 
своите аргументи. Но, сепак, се решавам нешто да запишам по наговор на 
мојот почитуван пријател и познат хроничар на Битола, кој вели: „Ако не 
е нешто запишано, тоа како и да не се случило.“ А сметам дека за 
историјата на урбанистичкиот растеж на градот е потребно некои настани 
да се расветлат. Затоа ќе почнам со моето инволвирање во еден таков 
настан.  
 

3. Прв случај: 
 Тоа се случи во 1967 г. кога како млади урбанисти во Заводот за 
урбанизам – Битола, Кирил Стојановски и Димитар Димитровски добија 
задача да пристапат кон изработка на детални урбанистички планови 
согласно поставките од ГУП за град Битола, изготвени од Ателјето 
„Генерален план“ на Д. Момчиловиќ, за просторот што го зафаќаат 
населбите Јенимале и Старата чаршија во Битола. Со оглед дека 
поставките од ГУП налагаа рушење на постојните објекти и градба на 
нови згради со поголема густина на становање, во станбената заедница 
која мене ми се додели да ја работам, требаше населбата Јенимале да ја 
проектирам со изградба на висококатници, додека на просторот од 
Старата чаршија (помеѓу ул. Иван Милутиновиќ и реката Драгор) колегата 
Стојановски требаше да проектира нова станбена заедница со висока 
густина на становање. Така добиената задача ние неволно ја прифативме, 
со одреден внатрешен револт што ни даваше право за сопствено 
реагирање. 
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 Во тоа време во градот постоеше Одбор за заштита на културно – 
историските споменици, основан од СО – Битола, со претседател Васко 
Алтипармаков (директор на Народната банка во Битола), Петар Мачкиќ 
(директор на Народниот музеј и раководител на КИС Хераклеја), Боро 
(секретар на Одборот со седиште во Уметничката галерија), Миле (член на 
Одборот ) и јас, како урбанист и претставник на Заводот за урбанизам од 
Битола. Во погодно време, на редовна седница на Одборот, ја истакнав 
проблематиката со која се соочивме со колегата Стојановски, но и нашите 
дилеми во врска со тоа. Тогаш, по ангажираната дискусија од сите 
присутни членови на Одборот, Петар Мачкиќ предложи јас да направам 
текстуален дел со графички прилог во кој ќе биде претставен просторот на 
Старата чаршија, како и намерата која согласно ГУП е предвидена таа да 
се брише. Тоа го направив брзо и го доставив до Одборот на првата 
наредна седница. Тогаш мојот предлог со текстуалниот и графичкиот 
прилог беше прифатен од сите членови на Одборот и ургентно 
испратен до Републичкиот завод за заштита на КИС – Скопје. 
 Не помина долго време кога комплетна екипа од Републичкиот 
завод од Скопје дојде во комплетен состав (според мое мислење) на чело 
со директорот Антоние Николовски, Коста Балабанов, Ќорнаков.... (не 
знам дали имаше и некој друг). Тие пристигнаа во Битола и веднаш 
извршија рекогносцирање на просторот што го зафаќа Старата чаршија. За 
многу кратко време потоа го донесоа и заклучокот Старата чаршија во 
Битола да се стави под заштита на Законот за КИС. Со тоа во еден 
критичен момент беше избегнато преостанатиот дел од Старата 
чаршија да доживее нешто слично како делот од чаршијата што се 
наоѓаше  на просторот од Големиот плоштад. Подоцна статусот на 
чаршијата како КИС беше прифатен во сите урбанистички планови, а во 
тесна соработка и со новоформираниот Завод за заштита на спомениците 
на културата (во 1975 год., каде бев назначен за директор на таа установа). 
 

4. Втор случај: 
 Мојата втора интервенција за заштита на Старата чаршија во 
Битола, беше во времето кога бев директор на Заводот за заштита на КИС 
(1975–1980 г.). Тоа се случи еден ден кога мојот школски колега од 
прогимназијата и другар од детските години Никола Јошевски (заменик 
директор во големата трговска куќа „Јавор“), по службена должност дојде 
во Заводот со покана да одам на разговор кај генералниот директор Јаков 
Чаловски, за прашање што било од витален интерес за стоковната куќа. Со 
оглед дека објектот се наоѓа во Старата чаршија го прифатив предлогот и 
заедно со него отидовме на состанок во кабинетот на директорот, со кој и 
лично се познавав. Директорот ме прими многу љубезно и по мал вовед за 
просторните проблеми на стоковната куќа помина директно на предлогот: 
За непречен приод до стоковната куќа од страна на ул. Иван 
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Милутиновиќ до јужната страна на објектот, се налага потреба да се 
изгради манипулативен простор за утовар и растовар на стоката, која 
со камиони би се превезувала до економскиот влез во објектот. Па 
затоа фирмата се обраќа до вашиот Завод со барање, кое, начелно, е 
поддржано од општествените структури во градот, да се сруши 
триаголниот дел од чаршијата од јужната страна на објектот, за 
слободен манипулативен простор.  
 Јас, едноставно, бев шокиран од дадениот предлог. На состанокот 
присуствуваше уште едно лице (мислам дека се викаше Илија), кое 
упорно ја оправдуваше таа потреба за нормално функционирање на 
објектот. По едно време, откако помина мојата првобитна возбуда, со 
воздржан но одлучен глас одговорив: „Како директор на Заводот за 
заштита на КИС можам да побарам само едно – да се сруши дел од 
економскиот влез во стоковната куќа за да се отвори нормален пат за 
приод со лесни моторни возила до пазарните тезги во Старата 
чаршија. Ова најсериозно го зборувам и мислам дека правилно ќе ме 
разберете. А вашата поддршка од општествените структури нема да 
ме расколеба во намерата. Не толку одамна, со поддршка на 
општествените структури беше донесена и одлуката да се сруши дел 
од Старата чаршија на просторот на денешниот Голем плоштад. Но, 
денес е друго време во кое задолжените институции со закон ги 
штитат спомениците на културата, како што е Старата чаршија во 
Битола“.  
 Мојот енергичен одговор на нивното барање беше правилно сфатен 
и, по кратка тишина, директорот Чаловски со жалење констатира дека 
засега ќе мора да го остави решавањето на тој нивни проблем. Со тоа и 
состанокот заврши во атмосфера на заедничко разбирање. 
 За овој настан информирав некои од моите соработници во 
Заводот, не сакајќи да го ширам тоа во јавноста, од почит кон моите 
пријатели кои несомнено беа и едни од највредните стопанственици во 
нашиот град.  
  

Со овие две мои акции не заврши и мојата активност во заштитата 
на нашето градителско наследство. Таа траеше низ целиот мој 
професионален работен стаж, а продолжи и во моите пензионерски денови 
до денешни дни. Последната моја акција беше на 25.01.2003 г. за заштита 
на Офицерскиот дом во Битола, од негова деградација како споменик на 
културата. 

Битола, 15 јуни 2013 год. 
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ОД МОЕТО УЧЕСТВО  КАКО ПЕНЗИОНЕР ВО 
ЗАШТИТАТА НА ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО 

 

                                                                            ( дискусија за јавната трибина 
“Сеќавање на еден град” ) 

 

 Не знам дали мојата дискусија би можела да влезе во програмата 
на вашата трибина, но сметајќи дека е многу актуелна и акутна, ќе 
преминам веднаш на темата, што би рекле Латините – „in medias res“. 

 

      Пред околу три месеци се најдов во ситуација кога на еден 
неформален состанок, во дискусијата за грижата на запуштените културно 
– историски споменици, како и потребата за нивната ревитализација, од 
најверодостојни извори ја слушнав идејата зградата на поранешниот 
Офицерски дом во Битола да му се даде на приватен инвеститор кој би ја 
реставрирал надворешната фасада на објектот според сите зададени 
конзерваторски услови. Но, притоа да му се остави на располагање 
ентериерот, во тој простор да изгради луксузни хотелски апартмани на 
катот, за гости од ВИП категорија, а приземјето да биде адаптирано за 
луксузен ресторан. Освен тоа, напуштената приземна зграда на 
поранешниот Офицерски клуб  (подоцна користена како ресторан „Парк“) 
да му се отстапи како локација за на тоа место да изгради голем трговски 
центар – супермаркет, но со надградба и проширување на постојниот 
габарит во парковската површина од страна на Офицерскиот дом.  

 

 На прашањето, што со тоа дека градот ја губи единствената убава 
концертна сала на катот, речено беше дека инвеститорот си зема обврска 
да го застакли просторот во пациото од зградата на Заводот и Музеј – 
Битола и на тоа место да изгради нова концертна сала. Тогаш помислив 
дека тоа е само една можна идеја за да се заштити и ревитализира зградата 
на Офицерскиот дом и затоа не обрнав посебно внимание на тоа. Но, пред 
три дена во написот на „Утрински весник“ (22. 01. 2013 год.) прочитав 
дека од локалната власт е дадена виза за изготвување на нов детален 
урбанистички план, веројатно со цел да се реализира таа идеја. И тогаш 
решив да реагирам како граѓанин, изнесувајќи го своето сопствено 
мислење, кое може, но и не мора да биде прифатено од надлежните (како 
што останаа неприфатени многу мои предлози).  

 

 Во таа смисла, ќе го истакнам следното: Битола „градот на 
конзулите и на клавирите“, денес нема своја концертна сала. Тоа што 
денес се користи една адаптирана просторија во Заводот и Музеј – Битола, 
ни оддалеку не ги исполнува најелементарните услови: нема потребно 
фоаје со гардероба, посебна просторија за изведувачите, санитарен објект 
со тоалети за изведувачите и публиката, недоволна звучна изолација од 
бучавата на моторните возила паркирани под прозорците на салата, без 
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климатизација... А тука за време на одржувањето на музичкиот фестивал 
„Интерфест“ гостуваат и најпознати личности од класичната музика во 
светот.  

 

 А идејата да се застакли пациото и претвори во нова концертна 
сала е во спротивност со принципите за заштита на автентичноста на 
просторот. Тој простор треба да остане, пред с#, како лапидариум, но со 
поливалентна намена, за одржување, во летно време, на различни 
културни манифестации (музички, филмски, драмски, предавања.... и сл.). 
А просторот што денес се користи за музичка сала може да се искористи 
за друга намена, поврзувајќи го со просторот во кој се одржува 
„Графичкото триенале“, за сликарски изложби или за други потреби на 
установата. 

 

Сега едно мало „Intermezzo“ - „за душата на градот и зградите“.  
Пред неколку месеци на нашата локална ТВ станица „Тера“ следев 

една многу интересна емисија, во која повеќе истакнати граѓани на Битола 
одговараа на поставеното прашање: „Зошто ја сакам Битола“. Сите 
искажувања на учесниците во емисијата и мене ме исполнуваа со гордост. 
Но, мора да признам дека лапидарниот одговор на ова прашање што го 
даде мојот почитуван пријател д-р Александар Стерјовски, ме одушеви! 
Тој, како познат хроничар на градот, во летните месеци од 2012 година 
водел низ градот како гости познати личности. Неговата маршрута се 
одвивала, главно по Широк Сокак, од Заводот  и Музеј до плоштадот 
„Магнолија“. Па така, со еден од гостите застанале пред споменикот на 
Стив Наумов, со поглед на улицата кон Камен Мост, а гостинот рекол: 
„Овој град има душа“. Ист таков одговор дал и другиот негов гостин, 
застанати на плоштадот „Магнолија“, со поглед на улицата кон градскиот 
центар: „Овој град има душа“. Па во својот одговор на поставеното 
прашање во емисијата мојот пријател Цане рече: „Јас ја сакам Битола 
оти градот има душа“.  

 

 Во овој контекст, би сакал да се надоврзам на искажувањето на 
познатиот архитект Ранко Радовиќ, по прашањето имаат ли градовите и 
зградите своја душа и кој ја претставува и гради истата. На едно место тој 
нагласува дека: „Градители не се само инженерите, туку и сите оние кои 
со збор, мисла, културна дејност, уметност, музика... го градат своето 
општество, градејќи се себеси и нас. Не се градат градовите само со 
згради, улици и плоштади. Се градат тие и духовно, со култура. Па затоа 
градители се и сите оние кои со жар и љубов во својот занает создаваат 
нови вредности“. (Треба ли овде да се потсетиме дека токму улицата 
Широк Сокак своевремено ја спаси од делумно рушење токму 
докторскиот еснаф од градот, претставен од примариусот д-р Јован 
Калаузи).  
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 Градбите на објектите како и луѓето имаат заеднички 
карактеристики дека се составени од телесна конструкција (што, главно, 
се гледа однадвор) и своја душа (што е скриена во внатрешноста на 
објектот). Таа констатација посебно се однесува за нашата стара – 
фолклорна архитектура, од која своевремено црпеле свои сознанија и 
инспирации некои водечки светски архитекти. Притоа, дисхармонија во 
објектите настанува ако телото (екстериерот) е во дискрепанција со 
душата (ентериерот). Тоа значи дека се задржува скелетот, а се убива 
душата!  

 
 Се прашувам, сака ли некој недоволно промислено да ја убие 

душата на Офицерскиот дом во Битола? Тоа е објект кој претставува еден 
од реперите на објектите кои се архитектонски бисери во нашиот град, па 
и нашата држава. И дали некој има право тоа да го прави без дозвола на 
граѓаните искажана на бројни трибини, а ако треба дури и на 
референдум?! Тоа би значело убиство на нашата традиција и меморијата 
содржана во тој објект.   (меѓу другото, во свечената сала на објектот стои 
големиот кристален лустер од салата на Офицерскиот дом во Скопје, кој е 
донесен во Битола веднаш по скопскиот катастрофален земјотрес). Во таа 
сала е содржана меморијата на сите настани во тој објект (приредби, 
карневали, музички настани, свечени седници...). Покрај другото, во таа 
сала е одржан и првиот јавен „деби“ на установата Завод и Музеј – Битола, 
со одржувањето на Првиот конгрес за ранохристијански мозаици во 
нашата земја (тогашна СФРЈ). Тоа се цивилизациски вредности кои се 
чуваат и негуваат.  

 

 Затоа, на таквата одлука јас категорично се спротивставувам и 
викам НЕ! И воедно, апелирам за активна поддршка на сите културни 
институции во нашиот град, Македонското научно друштво – Битола, 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, разните граѓански 
еснафи, невладини организации и граѓаните на Битола, за на прикладен 
начин да го искажат своето НЕ!  

              
Битола, 25. 01. 2013 год. 

 
  П.С. Овој апел беше дистрибуиран на повеќе места, а со поддршка 

на Македонското научно друштво и Неформалната група граѓани 
“Вљубеници во Битола“, беше прифатен од голем број на граѓани на 
Битола.  
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