
 

In memoriam 
ПЕЦО СРБИНОВСКИ 

(1945-2012) 
 
Пецо Србиновски, е роден во Битола на 16 11 1945 година. 

Неговите родители, таткото Јован потекнува од село Нижеполе, а мајка му 
Ивана потекнува од селото Брусник. Основното образование го започна во 
ОУ „Гоце Делчев“ во Битола, но VII и VIII одделение го заврши во Охрид. 
Вo Битола го заврши средното образование во Гимназијата „Јосип Броз -
Тито“ – културолошка насока. Високото образование го оформи на 
Универзитетот во Белград. По завршената трета година на медицински 
факултет, неговата голема желба кон уметноста го пренасочи неговиот 
живот, тој се запиша на Филозофскиот факултет на катедрата за Историја 
на уметност. Дипломира кај проф. д-р Јованка Максимовиќ, на 26 06 1973 
година. Запиша посдипломски студии на Филозофскиот факултет во 
Белград на групата Историја на уметност. Од 1969 година, уште како 
студент, Пецо стана постојан член во екипата за археолошки ископувања 
во античкиот локалитет Хераклеја Линкестис – Битола со кои ископувања 
раководеше Гордана Томашевиќ, археолог од Сојузниот завод за заштита 
на спомениците на културата на Југославија – Белград. Тогаш, всушност, 
започна неговиот интерес за подните мозаици на Хераклеја, кои останаа 
негова слабост и преокупација се до самиот крај.  Во 1973 година во 
екипата беше прифатен како дипломиран историчар на уметноста, а од 
1974 до 1976 година ја продолжи соработката со археологот Јелица 
Манева, која ги продолжи систематските археолошки ископувања во 
Хераклеја.  

Од 01 10 1975 година како конзерватор е вработен во 
новоформираниот Завод за заштита на спомениците на културата-Битола. 
Во оваа установа Пецо Србиновски беше прв конзерватор – за заштита на 
спомениците на културата од областа на историјата на уметноста. Исто 
така, Пецо беше и прв претседател на собирот на работни луѓе и член во 
тимот кој го изработи и првиот статут на установата.  Во 1976-1977 година 
Пецо со голем ентузијазам работеше во тимот составен од стручните лица 
во Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј – Битола, кои 
први извршија евиденција, валоризација и категоризација на 
архитектонското градежно наследство на Битола. Тогаш се изработи и 
првата Студија за заштита на архитектонското градежно наследство во 
Битола. Оваа студија стана урнек во натамошната работа на полето на 
заштитата.  

Сите работни задачи и задолженија ги завршуваше со успех, но 
негова посебна омилена задача на која и приоѓаше со голема љубов беа 
мозаиците во ранохристијанскиот град Хераклеја Линкестис и пошироко. 
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Негова беше организацијата на Симпозиумот на ранохристијанската 
комисија на Сојузот на археолошките друштва на Југославија, во 
октомври 1978 година, кој се одржа во просториите на зградата на Завод 
за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј 
Битола, со тема „Ранохристијански мозаици во Југославија“. Пецо 
раководеше со работата на симпозиумот, а во работниот дел на 
симпозиумот зеде учество со свој реферат:„Подните мозаици во 
Пелагонија (појава и техника)“. Рефератот „Проблеми старохришќанских 
мозаика у Југославији “ од  проф. д-р Ѓорѓе Мано Зиси, кој од оправдани 
причини не можеше лично да присуствува на симпозиумот, Пецо го 
презентираше. Во работата на симпозиумот зедоа учество видни стручни 
и научни лица од сите републики на СФРЈугославија. Нивните реферати 
беа публикувани во гласилото на Сојузот на археолошките друштва на 
Југославија „Материјали“ број 18.  

Во наредната 1979 година, Пецо како стипендијант на 
Републичкиот секретаријат на СРМакедонија – Скопје, замина на 
специјализација во Институтот за уметност и археологија на Сорбона 
Париз 1, во Франција. Негов ментор во текот на усовршувањето за 
ранохристијанските мозаици се до 1981/82 година беше господинот 
професор д-р Ноел Дивал. Пецо своето усовршување од областа на 
мозаиците го продолжи во Рим - Италија. До 1989 година престојуваше во 
Атина во Француската археолошка школа. Со свои трудови учествуваше 
на меѓународни симпозиуми и конгреси во земјата и странство. 

Пецо Србиновски својот интерес не го задржа само на мозаиците 
во Хераклеја. Поттикнат од историските извори сочувани во Хрониката на 
познатиот византиски хроничар од 11 век Јован Скилица, во кои се 
споменува градот Битола и крунисувањето на првородениот син Гаврил 
Радомир и престолонаследник на самодржецот Самоил токму во Битола 
на 15 октомври 1014 година, Пецо, заедно со археологот Гордана 
Филиповска, презедоа рекогносцирање на северозападниот издолжен рид 
„Кирамарица“ чиј врв се именува „Кале“ со цел да ја одредат локацијата 
на средновековна Битола. Во еден убав есенски ден во 1978 година за прв 
пат, двајцата, стапнаа на можната локација - царската резиденција-градот 
кој го обнови последниот владетел Јован Владислав. Не можи да се опише 
среќата која на двајцата им ги исполни срцата кога на песокливиот терен 
здогледаа широк полукружен ѕид, кон кој ги упати еден овчар од селото 
Раштани. На нивното прашање:-„Чичко, има остатоци од ѕидови, тука 
некаде?  Овчарот одговори: „-Има ѕидови, има. Кажуваат старите наши, 
таму бил градот на крал Тољо“. Заедно со Пецо, во 1978 година, на 
локалитетот Кале, се постави првата археолошка сонда. Се откри 
северниот дел од главниот олтар и проскомидијата на црква. Со овие 
првични резултати се направи проект: „Истражување на средновековна 
Битола“. Локалитетот Кале – Битола беше прв во кој се истражуваше. 

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

260



 

Првите сонди се поставија на локалитетите Исак џамија и Ајдар Кади 
џамија –Битола. Резултатите од истражувањата се публикувани во 
„Преглед на археолошките истражувања на средновековниот период во 
Битола, Зборник на трудови 2-3, – Битола (Г.Филиповска, П.Србиновски), 
списание на Завод за заштита на спомениците и музеј Битола, и 
„Резултати од истражувањата на локалитетот Кале Битола во 1978 година“ 
(Г.Филиповска, П.Србиновски) во Macedonika acta arceologica, бр 6, 
Скопје издание на Друштвото на археолозите на Македонија. Пецо зеде 
учество и при изработката на петтогодишниот проект за Истражување на 
средновековни населби на просторот на Општина Битола. Во летото 1982 
година учествуваше во првичните истражувања на локалитетот Тумбата, 
манастир Чебрен, село Зовиќ, во Мариово.  

Неговиот интерес кон уметноста не се задржа на средниот век, 
продолжи  кон современата уметност. Пецо особено го интересираше 
делото на битолскиот уметник Тоде Ивановски.  Неговото дело го 
истражуваше со голема љубов и ентузијазам. Го обработи но со посебен 
акцент се задржа на делата во кои Тоде Ивановски го наслика на многу 
големи платна неговото видување на Илинденското востание од 1903 
година. Пецо сликарството на Тоде Ивановски го образложи во својот 
реферат „Илинден во делата на Тоде Ивановски“ кој го читаше на 
меѓународниот симпозиум одржан по повод 75 години од Илинденското 
востание, оджан во Битола. 

Од областа на музеологијата, при презентирање на музејските 
материјали, Пецо несебично учествуваше во многу времени изложби. Од 
01 08 1994 година има звање виш кустос. Неговото последно работно 
место беше „Нумизматика и картографија“. Пецо од истата установа која 
се формира кога тој се вработи, а која во изминатите години во 2005 
година прерасна во  НУ Завод за заштита на спомениците на културата и 
музеј, се пензионира во пролетта 2010 година. По кратко боледување 
почина на 19 12 2012 година. Погребен е на Буковските гробишта во 
Битола.  

 Вечна слава на нашиот Пецо Србиновски.     
 

Гордана Филиповска Лазаровска 
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