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Илија РИСТЕСКИ, 

РУРАЛНАТА  ГРАДИТЕЛСКА ТРАДИЦИЈА  ОД 
ПРИЛЕПСКИОТ КРАЈ  ВО КОНТЕКСТ НА КЛАСИЧНАТА 

АРХИТЕКТУРА  И  КУЛТУРА - НИЗ  ИСТОРИСКА  
РЕТРОСПЕКТИВА  И  СЕГАШНОСТ 

 
       Развојот на на руралната архитектура во прилепскиот регион  

неизоставно е врзан и условен од климатските, рељефните, социо -
економските, општествено-историските услови и др.  Предмет на моја 
елаборација во овој труд се токму општествено - историските релации низ 
кои поминува народната градителска традиција и нејзиното ликовно влијание 
врз она што денес го нарекуваме класична архитектура нормално како 
интегрален дел од миљето на западната цивилизација. Секако дека руралната 
архитектура од прилепскиот крај архитектонски и типолошки не може строго 
да се оддели од еден многу поширок културен ареал кој се надоврзува 
природно на релација  Балкан -  Мала азија ( западен континентален дел). Во 
однос на просторната организација на руралните населби од Прилепскиот 
регион може да се каже дека без исклучок станува збор за селски населби од 
збиен тип со улици кои најчесто радијално поставени водат кон средината на 
селото (средсело) каде обично се лоцирани чешмите и каде се случувале 
,,главните‘‘ настани поврзани со животот во селото . Црквите како главно 
обележје на духовната култура и религија на  населението од прилепскиот 
регион се лоцирани на најдоминнтните позиции во селото,  највообичаено 
кога станува збор за селата во ридско планинските региони и централно 
поставени во однос на населбата , највообичаено кога станува збор  за 
рамничарските села, иако и во едниот или другиот случај има исклучоци. 
Имотот како плевни, фурни, кујни,  амбари и др. вообичаено се наоѓа во 
непосредна близина на куќите, додека пак трлата и колибите се лоцирани на 
периферијата од селата и во внатрешностана  на атарите одн. синорите на 
селата. 
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Без разлика на видот и типот на објектите од руралната архитектура, 
приземни или на кат тие живо се врзани со природата одн. нејзината 
непосредна околина со која градат единствена целина благодарејќи токму на 
примената на локалните природни материјали употребени за градба. Како 
резултат на изобилството од различните материјали и ресурси на еден 
реалтивно мал простор како прилепскиот регион во објектите од руралната 
архитектура користени се  дрвото, каменот, камените плочи шкрилци , калта, 
глината, сламата, ржаницата и др. Скоро секогаш поставувани во еден 
совршен состав во зависност од видот и намената на објектот, со максимално 
погодни решенија благодарејќи на емпириското искуство на неговите 
градители, градби кои сами за себе се естетски произлезени и од максимално 
усовршените техники на градење кои исто така варираат во зависност во кој 
дел од прилепскиот регион се применувани : Од ѕидање на камен со малтер 
од кал или глина, изведба на ѕидови во техника сувоѕид, изведба на ѕидови од 
непечена цигла ,,керпич,, изведба на ѕидови лесни прегради од плетер, плетер 
со кал или плетер со лепеж. Изведба на ѕидови во бондрук техника, примена 
на дрвото за изведба на чардаци, меѓукатни и тавански конструкции , за 
изведба на амбари кои воодушевуваатсо со применетата вештина за нивна 
изведба и нивната грациозност и елеганција.  и др. Се уште иако многу ретки 
ретко забележливи се објекти каде за кровен покривач  применета е ржаница. 
Камените плочи - шкрилци кои како круна се поставувани највисоко на 
објектите заземаат би се рекло почесно место во совршениот хиерархиски ред 
на руралната архитектура.....   Феноменот на развојот воопшто на руралната 
архитектура во Прилепскиот крај  е проследен со мноштво примери од 
колиби кошари амбари за кои слободно може да се каже дека претставуваат 
вистинско училиште за архитектурата од нејзините најрани почетоци.    

                 

 
Колиба с. Крушевица 
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Амбар с. Чаниште 

 
      Развојот на руралната архитектура олицетворена во лицето на 

народната градителска традиција има своја предисторија. Токму во градбите 
застапени и овде кај нас  во прилепскиот крај можеме да го доловиме духот 
на некогашните неимари низ прекрасните ракоделија  препознатливи во секој 
изработен детал.  

Вистинскин бисери на архитектурата за среќа сеуште можат да се 
видат низ нашите села но за жал руралната архитектура во голема мера е 
исчезната и секој ден се повеќе исчезнува и ја нема.  

 

 
Приземна куќа с. Дуње 

 

 
С. Зрзе 
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С. Бонче                                                 С. Секирци 

  
 
Инвентарот и предметите во македонските куќи од прилепскиот 

регион со својата симболика не потсетуваат на нашето далечно минато 
пренесувајќи ни ги истовремено пораките од нашите предци 

 
Дел од амбиент на чардак во с. Слепче 
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           Мал ,,дрвен ларнакс‘‘                        Ларнакс од кралската гробница-во Кутлеш 
                                                                                 со стилизирани шепи од лав                                         
                                                                                           (од сликата горе)  
 

 
 

Симболиката врежана во инвентарот и предметите од македонската 
рурална архитектура, пренесувана со милениуми и денес инспиративна за 
современите архитектонски решенија 

 

 
Музејот Лувр во Париз 
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Цврстите култури и обичаите се базираат на долгогодишен 
милениумски опстој на одредени човечки популации на одреден простор. 
Долгиот опстој на човекот на просторот на Пелагонија богата со реки, блата, 
мочуришта преполни со жив свет одн. изобилие од храна – риби, птици и 
животни ќе резултира со мноштво на неолитски населби од најраните 
периоди на човековото постоење за што сведочат бројните археолошките 
локалитети и наоди од овој период. Во такви услови прилепскиот регион низ 
долги милениуми ќе изгради култура со втемелени вредности проверена и 
сублимирано докажана  и во наше време со бројни примери од руралната  
архитектура како нејзин неизоставен дел . Прилепскиот регион во овој поглед 
културолошки не би можел да се издвои од целиот макрорегион 
ПЕЛАГОНИЈА за која проф. Марија Џимбутас јасно ќе каже дека тука е 
поставен темелот на автентичната материјалната и духовна култура на тлото 
на  Европа. Впрочем и легендата за постанокот на македонската држава е 
поврзана со митското кралство Лебеја кое се наоѓало на северот од 
Македонија, односно на север од градините на Мида на планината Вермион, 
каде Пердика првиот македонски крал ќе ја основа Македонската држава. 
Токму на север од оваа планина се простира Пелагонија која отсекогаш била 
главна ,,лебница‘‘ со производството на житните култури. 

Најјужните делови од Балканот одн. приморскиот дел со островите  
немале толку услови за живот во најраните фази како што тоа го нудел 
континенталниот дел од балканот одн. територијата на Македонија . 
Морскиот брег пак од друг гледна точка подоцна со развојот на 
морепловството станува цел на инвазии, колонизации, пљачкашки походи и 
трајно населување од страна на издигнатите поморски народи од 
средоземноморието, првично Египчаните, Феникијците и др. што сам по себе 
го прават своевиден мост за пристап на други народи и цивилизациии, што 
подоцна ќе резултира со издигнување на Атина и преземање на приматот врз 
морската трговија и колониите во средоземноморскиот басен по претходното 
губење на приматот на колониите од страна Феникијците . Домородците во 
овие предели и културно и воено секогаш биле први на удар . Ако кон оваа 
ситуација се додаде и финансиската моќ на новите колонизатори епилогот 
станува јасен – за релативно кратко време локалното население ќе биде 
подложено на целосни општествени промени кои во себе ќе ги вклучат и 
промените на етно – социјалните обележја. Во услови кога во тој ран период 
бреговите не биле густо населени и не претставувале некоја посебно бранета 
територија доселениците колонизатори најверојатно и немале некои посебни 
проблеми. Напротив истите тие колонизатори новајлии на пазарот нудат нови 
и атрактивни производи со кои прават продор внатре во домородните 
општества а за возврат ги добиваат нивните производи кои ги носат во други 
трговски дестинации стекнувајќи огромни профити. Онаму каде племенските 
сојузи и домородните општества се послаби сјајот на новите производи ќе ги 
разбие и ќе се подредат на новото растечко пазарно општество кое темелно ќе 
го замени старото натурално општество базирано на размена на производи. 
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Онаму каде традицијата и културата е силна со изградени вредносни и 
религиски системи и др. тешко допира новото влијание, но и не само што не 
допира туку се гради антагонистички став спрема Атињаните новите 
господари на бреговите на Егејот. Прв владетел кој отворено ќе ги најави и во 
дел прифати овие промени е Александар I Филхелен кој поради  тоа ќе биде 
наречен ,,Оној кој што ги сака Хелените‘‘. Меѓутоа оваа негова политика ќе 
наиде на силен отпор кај домородното  македонско население. Сепак 
влијанието на новата култура од Атина ќе пристигне и на дворот на 
Македонците. Претходно оваа управувачка елита авангарда на новата 
класична култура вешто ќе се накалеми на стеблото на предгрчките жители 
Пелазгите одн. предгрчката Критско- Микенска култура. Класична Пела како 
подоцнежна престолнина на Македонците ќе почне да се се гради по сите 
норми како класичните антички градови од тоа време , но овој продор нема да 
се случи со населбите од внатрешноста на Македонија кои и покрај 
релативната благосостојба која ќе ја уживаат во периодот по освојувањата на 
Александар Македонски до последниот македонски владетел Персеј нема да 
претрпат темелни промени пред се поради неговата силна традиција и 
начинот на живот како земјоделци и сточари . Заради споредба,  профаната 
архитектура од градовите на доселениците на македонскиот брег , колониите 
Олинт на Халкидик, Аполонија (а и во другите класични градови) е строга, 
рационална, објектите се урбано концентрирани и подредени на основната 
функција на нивните жители како трговци, занаетчии или морнари, додека 
архитектурата на Македонците земјоделци и сточари е од најразновидна : од 
колиби, домови плевни,  штали,  амбари, воденици и др.  објекти кои се 
поставувани на еден релативно широк простор,  објекти што посебно е важно 
за нивна изградба  не бараат специјализирани учени тајфи мастори градители 
, вајари уметници и сл. туку мајстори кои со себе ја презеле  носеле и 
предавале традиционалната градителска умешност.   

 

 
                                            Мегарон од Приена 

 
Основната концепција на преткласичните храмови се базираат на 

архитектонски типолошки решенија поврзани со искуствените претходни 
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градби изведени од камен и од дрво во што токму руралната архитектура 
може да даде одговор со мноштвото архитектонски детали и состави што ги 
поседува 

 

 
Амбар с.Радобил 

 

 
Покриен бунар с. Дуње 

 
 
Многу порано,  со пронајдокот на металите новите алатки кои ќе ги 

заменат камените орудија ќе овозможат и ќе наметнат нови конструктивни 
склопови на градбите ,ќе се родат мноштво архитектонски детали за разлика 
од градбите во неолитот и едновремено ќе се отвори вратата за примена на 
ликовни изрази и елементи во внатрешноста во прво време во мегароните 
како претходница на храмовите изведени со дрво   (вклучително и етрурските 
храмови )  кои се претходници на класичните храмови изведени целосно од 
камен. Првата развојна фаза на мегаронот споредбено гледано со руралната 
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архитектура претставува едноделна куќа со иста концепција огниште 
поставено во средината и баџа за одведување на чадот над него изведена со 
поткревање на дел од кровот   

 

 
Развојни фази на мегаронот 

                  
Огништето од сите типови на куќи од руралната архитектура 

застапена во прилепскиот регион  е централното место во домот  каде 
дедовците на внуците им ги пренесуваат преданијата, искуствата и знаењата 
градени и пренесувани од колено на колено милениуми наназад. Огништето 
зазема централна позиција и во мегаронот од предгрчката критско микенска  
цивилизација. Симболиката на огништето преку теменосот е пренесена во 
класичните храмови, додека  знаењата (непристапни за ,,недостојните‘‘) во 
класичната ера ги пренесуваат филозовските системи на своите избраници,  
многу често езотериски ( само на мала група или поединци) Ова се однесува 
и на градителите  на храмовите одн. објектите од класичната архитектура кои 
исто така своите знаења им ги пренесувале на хиерариски начин на своите 
избраници. Интересно е да се напомене за постоењето на тајни говори -  
јазици со кои меѓу себе говореле народните градителски тајфи од сите краеви 
на етничка Македонија.  Мијаците се познати со тајниот ѕидарски јазик 
наречен ,,Бошкачки‘‘ , Кривопаланечките мајсторски тајфи од XVII и XIX век 
го имаат од нив создадено т.н ,,форнички‘‘ таен говор. Градителската тајфа 
од село Чеган (Егејски дел од Македонија) го имале тајниот ѕидарски говор 
наречен ,,гогољски‘‘.   Можеме само да претпоставиме со каква умешност пак 
филозофските системи од тогашниот класичен свет го создаваат својот таен 
јазик со кој само тие ќе се разбираат а останатите не , поставувајќи ги така 
првите основи на сегашниот грчки јазик. 

Традицијата на изведба на храмови со доминантна дрвена 
конструкцијапоставена врз КРЕПИдома,  Етрурците,  како уште едни 
претставници на предгрчката цивилизација ќе ја практикуваат се до крајот 
кога исчезнуваат како народ и култура од историската сцена под налетот на 
новиот поредок воспоставен од Римската империја. 

По смртта на архитектурата на овој храм останал само каменот од 
КРЕПИдомата што е случај со овој храм откриен во Орвието – Италија  
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Слична смрт има и руралната архитектура од која со тек на време  

останува само каменот и ништо друго; дрвото скапува , малтерот од земја 
целосно се разградува сламата , ржаницата се разградува. единствен доказ за 
постоењето на објектите се камењата од темелните и срушените ѕидни 
структури  

 

 
Повеќе типови на етрурски храмови 

 
Оваа традиција и концепција античкиот храм (иако овој пат наменет за 

џамија) до денешен ден ја задржал народот Хунза – потомци на војската на 
Александар Македонски кои денес како посебна заедница живеат во 
Пакистан . 

 

 
 
Класичната култура на Атињаните и сличните на неа градови држави 

од ,,варварите‘‘ покрај предгрчките божества ќе ја преземат и физиономијата 
на нивните храмови кои овојпат со силата на парите кои ќе ги претпостават 
техничко - технолошките и уметничките достигнувања ќе изградат 
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грандиозни храмови од тип на Партенон, храмовите во Делфи, Олимпија и 
др. Но она што е најзначајно е  тоа дека од тој момент се губи основното 
правило во архитектурата – единството помеѓу обликот, функцијата и 
материјалот. ,,Сјајот‘‘ на новиот храм ,,ќе го засени‘‘искуствено 
постигнатиот зенит на старите храмови градени со дрво. Дрвените греди од 
претходниот храм сега се само имитација - облици врежани во масата од 
вградени камени блокови. Тоа не е оној стар храм каде дрвените греди и 
столбови се основата на конструктивниот систем. Се друго станува прашање 
на украсување и резбарење на новите камени структури од храмовите но и од 
останатите објекти од сакрална и профана природа. Внесувањето пак на 
мноштво детали и ликовни изрази во архитектурата ќе им отвори работа не 
само на градителите туку и на  ,,мајсторите за изработка на имиња‘‘ односно 
на оние, кои ја поседувале вештината на именувањето опишани во 
Платоновиот Кратил.  Но очигледно дека главните конструкивни состави од 
храмот како КРЕПИдомата ( основата на која се крепи храмот), 
ТИМПАнонот (тимба, главата на храмот), ТЕМЕНосот ( ТЕМниот дел од 
храмот каде се вршат свештеничките обреди), ТИЛесот (ТИЛот, задниот дел 
н храмот) ги задржале своите постари имиња. 

 
Реконструкција на дрвен храм од Етолија, посветен на Аполон, VII век п.н.е   претходник на 

камените класични антички храмови 
H.Lamer, Griechishe Kultur im Bilde, Berlin 1922 

 

 
Новиот класичен антички храм (Дорски) изведен во камен 

G.Krahl, Bilderatlas, Lipsk 1908 
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Од финасиска гледна точка а и од аспект на времето кое е потребно за 

изведбата на мноштвото класични градби , неизбежно се наметнува 
прашањето : Како е можно за толку краток период и во услови на постојани 
војни  да се случи таков ,,градежен бум‘‘ проследен со силен развој на 
науката, филозофијата, уметноста и др.во Атина и сличните на неа градови 
држави .  

Најлогично е да се претпостави дека во услови на постојани војни 
нема напредок на економски план и нема услови за создавање на материјални 
добра. Но практиката во овој случај го докажува спротивното. Факт е дека 
има силни финансиски влогови  од страна . И  Американското чудо како 
економија не го создадоа сиромашните доселеници колонизатори од Европа  
ниту пак индијанците кои ја преживееја  инвазијата на новите жители  туку 
оние кои го преселија силниот капитал од Европа кој милениуми наназад ќе 
се покаже како главно средство за создавање на цивилизациии во најкраток 
можен период и секако идејата и методологијата за нивно создавање  за која 
од денешен аспект Самуил Хантингтон во своето дело ,,Преобликувањето на 
новиот светски поредок‘‘ ќе наведе дека ,,Западната цивилизација  за разлика 
од останатите цивилизации во светот единствена е по тоа дека таа е 
моделирана од едно мало креативно малцинство‘‘ а класиката како една од 
неговите темелни вредности ќе се роди токму на овие простори  за  да го 
започне својот поход, продор и подем преку Рим , Европските држави  
империи, Англиската империја, сите нивни колонии и конечно Соединетите 
Американски Држави. Понатаму Хантингтон отворено го поставува 
прашањето по што посетител од другите цивилизации  би   препознал еден 
град на Западната цивилизација и воедно го дава одговорот – се разбира,  по 
класичната архитектура. Класичната архитектура ја имала и сеуште ја има таа 
привилегија во западната цивилизација да биде нејзин статичен  и 
непроменлив белег  . За сите останати вредности создавани од западната 
култура ова цврсто правило не важи.  Тие низ историјата  трпеле многу 
промени секогаш водени од  токму од оваа парола – промени, промени  и 
само промени....  или кажано со речникот на Орвел  ,, Ние не ги уништуваме 
луѓето ние им ги менуваме нивните мисли ‘‘. И тука е парадоксот на 
класичната архитектура која како најстатичен и најнепроменлив симбол ја 
обележува како камен меѓник , обелиск , најпроменливата и најдинамичната 
цивилизација во историјата на човештвото  – Западната.  

     Пропаста на Римската Империја ќе резултира со издигнувањето на 
Христијанството кое врз разрушените антички градби без правилата на 
Витрувие и неговите строги пропорции ќе ги подига своите храмови за во нив 
да почне да ја практикува новата Христовата вера врз догматски принципи 
градени на светите васеленски собори и внесувани во каноните на црквата и 
нивна строга примена. Тие принципи ќе го одржат 1000 години во живот 
источноримското царство, принципи во кои источната црква не гледала 
слобода вон Бога за разлика од Рим кој посветувал многу на строгоста на 
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градбите но затоа пак останал познат  по развратот и барањето на слободата 
вон Бога.  

И еве не по толку минати векови истата таа класична архитектура 
моделирана во барок или неокласицизам сеедно, откако ќе го истрча својот 
почесен круг низ цела западна цивилизација ќе се врати на нејзиното 
извориште тука на балканот, кај нас... Зајакнувањето  на македонската 
граѓанска класа и нејзината финансиска моќ посебно кон крајот на XIX и 
почетокот  XX век ќе резултира со продор на формите на профаната 
класичната архитектура прилагодена кон сеуште во традиционалната средина 
во Македонија одн. во градот Прилеп. Новопечените газди, богатите 
занаетчии, трговците сите скоро без исклучок градбите ги порачуваат во 
новиот ,, модерен, европејски ‘‘ стил докажуваќи го на тој начин својот 
престиж.  

Изведбата на овие градби ќе подразбира примена на нови градежни 
материјали и техники кои се изведуваат  од  соодветни обучени и 
специјализирани мајстори. Посиромашните граѓански слоеви  од  градот и 
понатаму ќе практикуваат изведба на  градби изведени претежно во 
бондручен систем со примена на локален материјал од локални мајстори  и 
тајфи кои ги продолжуваат  народните градителски традиции.  

 

Живот една до друга. Градска архитектура изведена во традиционален 
градителски стил со дрвена бондручна конструкција и градска архитектура со 
примена на класични и неокласични архитектонски детали 

                                       
 
Западноевропското ,,модерно‘‘ влијание ќе се почуствува и кај дел од 

турското население особено во периодот непосредно по младотурската 
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револуција. Редок пример на објект во рурална средина од ова влијание во 
Прилепскиот регион со елементи од ,,новата‘‘ архитектура е беговската кула 
во село Старо Лагово каде видлива е примената на неокласични елементи во 
обработкаа на фасадата.      

 

 
Беговска кула с. Старо Лагово 
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