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1.1. Историја на градот Кичево и околината
Во близина на денешното Кичево постоел град уште во античко време, познат под името Ускана. Оваа населба е првпат
спомната во времето на владеењето на античкиот македонски
владетел Персеј. Во тој период градот имал значајна улога во
македонско-римските војни (170-169 г.п.н.е.).
За време на римското владеење, котлината во која е сместена денешната населба била добро населена за што сведочат
археолошките остатоци. Римјаните во овој дел на државата изградиле и патишта. Се претпоставува дека римската населба
била разурната од катастрофален земјотрес во 518 година.

1. Општи карактеристики на
Кичево и околината
Кичево се наоѓа во западниот дел на Земјата,
сместен во Кичевската котлина, која претставува јасно обликувана природна целина, опколена од сите
страни со високи планини. Припаѓа на горното сливно
подрачје на реката Треска, на северната страна допира до превојот Стража, на западната страна се издига
планината Бистра, на јужната страна по долината на
реката Треска се протега до Илинска планина, а на
источната страна допира со северниот дел на Порече.
Градот Кичево, како урбан центар, се наоѓа на надморска височина од 625-650 метри. Останатите населени
места се наоѓаат на надморска височина од 600 до над
1000 метри.
Што се однесува до површината, административно
до 2013 година Општина Кичево покриваше најмал дел
во споредба со другите општини, односно 49 км2, што
претставува 5,9% од вкупната површина во Кичевската котлина и другите области кои гравитираат околу Кичевско . Според бројот на жители, Кичево беше
најголема општина, со 52,5% од вкупниот број на
жители во регионот, сè до 2013 година кога општините Другово, Вранештица, Зајас и Осломеј се припоија
кон општина Кичево.

Се знае дека на Кале е подигнат крајпатен кастел (тврдина) за време на Римјаните, кој служел за контрола на прастариот пат Скупи-Лихнид. Дали претходно тука постоела тврдина,
не е сигурно. Патот поминувал во подножјето на калето, токму
каде што денес поминува главната улица.
Со време под калето и по должината на античкиот пат
почнале да се населуваат луѓе и се оформила мала трговска
населба. Со време прераснала во мало гратче. Животот бил
убав. Животот бил богат. Со варварските наезди (Готи, Хуни,
Авари, Бугари, Словени) веројатно и животот во самата населба
изумира, а и храмовите се веројатно уништени.
Во VII век се населуваат Словените. Овие векови наизменично се менувале бугарската и византиската власт. Познато
е постоењето на склавинијата Берзитија. Со рехристијанизацијата на овие територии настанува симбиоза на населението
и животот повторно почнува да цути.
Со тоа и обновувањето на средновековната населба и на
трговската маршрута север-југ. Се обновуваат и храмовите.
За време на цар Самуил, Кичево веќе бил голем воен кастрон
(град) и веројатно броел над 5.000 жители и воена посада на
калето. Цивилниот живот се одвивал долу во чаршијата.
Во 1015-1018 година Кичево (Китсавин) повторно потпаѓа
под византиска власт. Кичево функционирал низ вековите како
византиски кастрон (од 10 до 13 век), кој ги контролирал патиштата на периферијата на царството, во насоката на честите
српски напади од север.
Низ вековите што следат, градот потпаѓал под српска, бугарска, епирска власт. Византијците го преземаат повторно по
Пелагонската битка, така што во периодот меѓу 1282 и 1297
година го освојуваат Србите (крал Милутин). Во средниот век
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споменатите територии потпаѓаат под средновековната српска
држава, што се потврдува со даровницата на кралот Милутин,
кој во 1294 година подарил дарови на манастирот „Свети
Ѓорѓија“ во село Кнежино. Кичево во овие години веројатно е
запалено (барем тврдината).

револуционерни обичаи. Од градот и околината се произлезени многу партизани. Во октомври 1941 Кузман Јосифовски
- Питу го формира месниот комитет на Комунистичката партија,
во кој подоцна станува член и еден од најистакнатите кичевчани на сите времиња, д-р Владимир Полежина (Полежиноски).

Кичево и Кичевско потпаѓаат под турска власт во 1385 година. По освојувањето, градот бил претворен во воен и административен центар. Во ранотурско време во тврдината Кичава
била сместена стража. Во 1468 година населбата броела 217
куќи, а тврдината 14 стражари. Во 1519 година имала 20 војници.

Во почетокот Кузман Јосифовски не се согласувал Полежина да влезе како член на КПМ, бидејќи сметал дека партијата е
на работничката класа, а интелектуалците како него, доктор на
правни науки, не може да бидат членови. Сите кичевски првоборци се залагале за Полежина да биде член. По заедничката
средба, Кузман Јосифовски сфатил дека Полежина како убеден демократ и антифашист треба да биде член на КПМ. На 15
Декември 1941 година е формирана првата партиска организација во село Карбуница.

Со сè поголемиот прилив на странски капитал кон крајот
на деветнаесеттиот век, Турската империја пројавила интерес
за експлоатација на рудните богатства во овој регион, особено
за бакарот и манганот, а во градот се започнало со градителски
и комунален развој. Во подножјето на Кичевското Кале бил подигнат градски часовник, а во центарот на градот била изградена убава чешма и била донесена вода за пиење.
Кичево и Кичевско не се веќе под турска власт во 1912 година, односно по завршувањето на Првата балканска војна.
Во овој период се случува Охридско-дебарското востание, во
кое страдањето на населението било уште поголемо, особено
во Втората балканска војна кога населението било поделено
на две страни, па не се знаело на која страна и за чии интереси се гине. Во 1919 година со Версајската конференција, овој
регион му припаѓа на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците, коe водело политика на асимилација на населението. За
време на Кралството СХС во чаршијата се градат убави згради
(зградата на денешниот музеј, хотел Солун, кафеана „Велика
Жупа“...).
Трговијата повторно заживува. Се гради и железницата,
која ќе го поврзе Кичево со Охрид. Зградата на поранешната
железничка станица сè уште постои и се наоѓа на 100 метри од
чаршијата, а остатоци од шините сеуште постојат. Подем добива и спортскиот живот.
Овој период може да означи своевиден подем, но во основа
зацрнет поради големосрпската пропаганда над населението.
Во овој период од почетокот на векот до 1940 година, чаршијата има над 200 дуќани и занаетчиски работилници, хотели,
пекарници...
Во неверојатно тешки услови, овој регион ја дочекува фашистичката окупација во 1941 година. Кичевско потпаѓа под
италијанска окупација. Но, Кичево не ги изневери старите

На 11 Септември 1943 година, непосредно по капитулацијата на Италија, партизанските единици по жестоки борби
го ослободуваат градот Кичево. Со тоа Кичево стана првиот
слободен град и слободна територија заедно со Дебрца. Ова е
првото ослободување на Кичево, кое во наредните месеци уште
неколку пати ќе биде окупирано и ослободувано.
Во градот била формирана народна власт во која учество
зеле претставници од сите националности, кои живееле во градот. За првпат на дело се почувствувала заедничката слобода.
На 26 Септември е одржан голем народен митинг. На балистичките водачи им била простена соработката со италијанските и германските фашисти и дури им било доверено чување
на границата кон тогашна фашистичка Бугарија во околината
на Бигор Доленци.
Лојалноста на овие единици била многу кратка. За помалку од еден месец од правец кон Гостивар започнува масовен германски напад кон слободната територија која е бранета
на планината Буковиќ од малубројната, но силно мотивирана
чета на чело со Мирко Милески, која во таа прилика е поразена.
Предадени и изневерени од балистите и со поддршка на
бугарската авијација, партизаните биле принудени да се повлечат кон Копачка и на 2 Октомври 1943 година Кичево повторно е окупирано. Накратко, од 1 до 6 Ноември 1943 Кичево
повторно било ослободено, а конечното ослободување се случило на 15 Ноември 1944 година.
Со историскиот референдум на 8 Септември 1991 година, нашата земја станува независна држава, со изградба на
повеќепартиски систем и пазарно стопанство, а Кичево влегува
во системот на транзиција.
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1.3. Идентификувано културно наследство
1.2. Демографски карактеристики
Демографската структура на населението во
Општина Кичево е мошне разновидна и интересна. Според пописот на населението во 2002 година Општина Кичево има 30,138 жители, односно
се забележува пораст на населението од 9,42%
во однос на претходната 1994 пописна година.
Густината на населението изнесува 615,1 жители на 1 km2, 60% од населението е автохтоно, а
од доселените жители во местото на вообичаено
живеење 6,5% од друго место на истата општина
(миграција село-град), 86,9% доаѓаат од друга
општина, а 6,6% се доселени од друга држава.
Кичево е мултиетнички град, каде преовладуваат
двете поголеми заедници, македонската и албанската.
Особено важен демографски податок е половата структура на населението. Во Општина
Кичево, во 2002 година разликата во бројот
меѓу машкото и женското население не е голема.
Бројот на машката популација изнесува 15,143
што претставува 50,2% од вкупното население
во општината, додека пак женското население
е застапено со 14,995 или 49,8%. Стапката на
фертилитет во 2002 година изнесува 1,16. Просечната возраст на жените при раѓање е 25,9
години.
За оценка на природниот прираст на населението, како и за застапеноста на работоспособното или активно население, потребно е добро
познавање на старосната структура на населението. Според пописот од 2002 година, просечната возраст на населението во Општина Кичево
е 33,9 години. Младото население до 20 години
е застапено со 30,6 %, застапеноста на населението помладо од 40 години е 61,4 %, додека
пак ѓраѓаните со или над 60 години опфаќаат
12,6 % од населението во општината.
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Опис
Археолошкиот локалитет „Китино Кале” – Кичево се наоѓа во централното градско подрачје на град
Кичево, ограничен со улиците „29
Ноември”, ул. „Амит Челопечанец”
и ул. „Стојан Божиновски”. Локалитетот најверојатно продолжува и под
дел од денешниот град Кичево за
што сведочи името на реонот „Под
Варош”. Калето е видливо од цел
град. Се наоѓа во источниот дел од
котлината во подножјето на планината Илиница. Археолошкиот локалитет
„Кале” или „Китино Кале” – Кичево
е прогласен за Споменик на културата
во 1980 година, а пререгистриран во
1990 година. Локалитетот претставува утврдена населба од бронзеното и
железното време и средниот век. Се
наоѓа на висок рид со две платоа, кој
претставува најдоминантна точка во
средишниот дел на градот, каде се
гледаат остатоци од темели од бедем
и кули. По површината има фрагменти од керамички садови и градежен
материјал. Најдени се и монети. Локалитетот претставува питомо ритче
со кружна основа зарамнето одгоре,
високо до 20 м. над источното подножје и реката (633 м. надморска
височина). На западниот крај се поврзува преку ниско и широко седло со

рамницата, во која се соединуваат
рекичките Осојска, Зајаска и Темница, формирајќи ја Велика. Тука израснало јадрото на средновековниот
и денешен град Кичево. Непосредно
крај западното подножје на Калето
поминувал прастариот пат од Скопје
и Полозите кон Охрид на југ и Прилеп
на исток (античкиот пат Скупи — Лихнид). Веројатно во римско време на
Кале бил изграден крајпатна тврдина
за контрола на патот. Оваа тврдина
постоела на крајот од антиката; најдени се монети — една остава закопана по средината на III век, потоа
единечни парчиња од IV и VI век.
Тврдината (во облик во кој постоела до пред 150 години) датира
од Стар Рим. Податоци за постоењето
на Кичево (како Кичавис) добиваме
од византискиот император Василиј
II. Во тоа време градот бил доста добро утврден и претставувал значаен
воено-административен и трговски
центар на Самуиловото царство. Се
знае дека тука престојувал и српскиот
цар Урош II. Во 1282-1295 за време
на војните помеѓу Византија и Србија,
српскиот крал (Милутин) го освојува
Кичево. Тогаш конечно византиските
војски го напуштаат градот. Под српска власт останува се` до 1385 кога
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го заземаат Турците. Името „Китино Kале“ го добива по Кита,
сестрата на Крале Марко, која живеела во дворецот на Калето.
Кичево во ова време го викале и Китинград. Градот го заземаат
Турците во 1385 година. Китино Кале потоа служи како седиште
на турските власти. Подоцна (околу 1850) ја губи својата улога
и е напуштено, a на околното население му е дозволено да го
користи каменот од тврдината, за да гради објекти.
Се претпоставува дека тврдината (со градот наоколу) имале
три бедеми и неколку квадратни кули. Надворешниот, го опкружувал градот. Двете останати служеле за одбрана. Последното ниво
била локацијата, каде што денес се наоѓа спомен - костурницата.
Таму бил и дворецот. Од овие бедеми се откриени двата внатрешни, кои не се проучени. Третиот не се знае каде е. Портата на

последното ниво и денес малку се познава и е на скалите пред
паркчето.Тука сеуште стои една од кулите.
При градењето на спомен - костурницата, голем дел од тој
дел е уништен. Тогаш се најдени и пари од времето на Александар Македонски и Јустинијан како и од времето на кралот Волкашин. Останатиот дел е релативно сочуван и се наоѓа под земја.
Делот од градот, кој се наоѓа под калето и е една од старите
населби се вика Подварош, со што се гледа дека некогаш на калето опстојувал град, односно варош. Под тврдините се наоѓале
гробиштата на жителите на калето или градот. Некои од откриените гробници се правени на спратови, а месното население
тврди дека тоа е така, бидејќи слугата е заедно погребуван со
господарот.

Археолошки истражувања
Последни археолошки истражувања на „Китино Кале” се изведени во 2015 година од страна на Археолошкиот музеј во соработка со Музејот на Западна Македонија во НОВ од Кичево. Претходни истражувања се направени пред три децении. Изведени биле
сондажни археолошки истражувања на локалитетот „Китино Кале“. Проектот бил финансиран од програмата за капитални проекти на
Владата и координиран од Управата за заштита на културно наследство. Истражувањата биле спроведени на две локации, со цел да се
утврдат на границите на археолошкиот локалитет и неговите контактни зони; да се откријат археолошки структури, односно остатоци и
добивање на податоци за стратиграфијата и карактерот на наоѓалиштето, како и за самите наоди. Типот на истражувањето било сондажно - археолошко истражување.
За време на истражувањата, биле откриени културни слоеви, кои датираат од бронзеното време сè до турското средновековие, со
посебен акцент на живеењето на овој простор во доцната антика, развиениот и доцниот среден век.
Откриените археолошки структури и движните наоди на керамика и монети, укажуваат на живот на овој локалитет од енеолитот сѐ
до доцниот среден век. На локалитетот се откриени многубројни наоди на садова и кујнска керамика, накит, алатки, делови од коњска
опрема, византиски и венецијански монети. Според одредени наоди вградени во средновековните објекти, постојат индикации за постоење на ранохристијанска базилика во близина.
Според архитектонските остатоци, техниката на градење и наодите, тврдината е подигната во текот на VI век како кастел каде што
се вршела контрола на патните правци што минуваат низ Кичевската Котлина. На истата локација подоцна егзистирал средновековниот
град Кичево, кој со ова име за првпат во пишаните извори се споменува кон почетокот на XI век. Градот на оваа локација опстојувал се
до XV век заедно со цивилната населба, која се простирала на западното подножје. Во овој период по турските освојувања, населбата
целосно се поместува кон рамнината, а во утврдувањето останала само стражата. Обновена е во XI век како византиски кастрон, време
кога градот Кичево за првпат се споменува во пишаните извори. Во XIII и XIV век градот доживеал подем. По турските освојувања и
администрирањето на тврдината, таа имала само улога на касарна, а цивилното население се населило во рамнината, на просторот на
денешниот град Кичево.
Видливите остатоци од античките и средновековните ѕидови во комбинација со археолошките наоди и постојниот градски парк,
предочуваат значајни комбинирани елементи на централен археолошки локалитет.

Сегашна состојба и користење
Осветлувањето на патот до „Китино Кале“ беше изведено во 2015 година од страна на Општина Кичево со што изгледот на
калето преку ноќ беше дополнително поправено, а безбедносниот аспект беше подобрен.
9

1

Кичево

Досега „Китино Кале“ се користи од страна на различни групи на граѓани за различни форми на културни и рекреативни активности како на пример:
»» Летниот културен центар ,,Кита” во никаква поддршка од институциите чистење и уредување на Китино Кале,
беше спроведена од неформалната
2017 го организира настанот ,,Kita
и одговорните за општествено,
група „Вредит да си од Кичево“.
presents: City above us”. Отворен,
социјално и културно живеење. Имајќи
При овој зафат беа исчистени сите
слободен и музички исполнет викенд
предвид дека „Калефест“ може да
поплочени површини, беше поставена
за сите граѓани. Настан кој како и
биде реномиран интернационален
нова урбана опрема и претходно на
летниот културен центар ,,Кита” се
фестивал, истиот треба да биде поднеколку локации беа поставени и
случува како одговор на потребите за
држан од страна на државните инстиповеќејазични патокази. Членовите
враќање на културниот и социјалниот
туции од полето на културата.
живот во градот, особено на „Китино
»» Планинарското еколошко друштво на групата укажуваат дека оваа акција
ја организираат за промовирање
Кале“.
„ЕНДОРФИН“ го организира честву»» Љубителите на електронските звуци вањето на нејзиниот втор роденден на „Китино Кале“ како простор за
организирање на различни културного организираа музичкото издание
со проекции, квизови и излагања. Оруметнички и спортски настани. Односот
на деветтиот по ред непрофитен
ганизирањето на овој настан покажува
на граѓаните кон „Китино Кале“
мултимедијален арт - фестивал
дека „Китино Кале“ има потенцијал да
покажува дека тие се заинтересирани
во западниот дел на државата
се користи за најразновидни активза зголемено и активно користење на
„Калефест“, во организација на ДБР –
ности од страна на разнородни групи
овој локалитет, како еден од главните
група во месец Август 2017. Настанот
на граѓани.
елементи за културно наследство во
се организира самостојно, без
»» Незавинсна волонтерска акција за градот Кичево.

Препораки

»»Осветлувањето треба да се подобри и во околните делови на

„Китино Кале“, со цел да се фокусираат одредените сегменти на калето;

»»Во 2015 се преземени неколку неделни ископувања и не

отвориле неколку навидум обиколни ѕидови, но работите
прекинале и откриените ѕидови се оставени на влијание на
атмосферските елементи. Таквата ситуација придонела дел
од откриените ѕидови да се руинираат. Моментално не постои конкретен проект за долготрајни ископувања. Она што е
важно да се изведе ургентно е да се осигура конзервирање
на ископаните ѕидови;

објекти, слики од пронајдените артефакти, точни историски
податоци во форма на плочи, патокази и др;

»»Траба да се означат и да се заградат одредените елементи

од „Китино Кале“, кои се под ризик да бидат оштетени од
страна на посетителите;

»»За да се помогнат културните и музичките настани треба

да се овозможи сцена, покриена или монтажна која нема да
наштети на делот на археолошките пронаоѓања, која ќе се
користи од страна на организаторите на различните настани,
кои се веќе активни во територијата на калето;

се поддржат сегашните настани, кои се организираат во
»»Исто така, во време на Југославија, постоел организиран »»Да
„Китино Кале“, со цел да се овозможи нивна долготрајност и
природен парк на површината на калето, кој сега е потполно
исчезнат. Ревитализацијата на таквиот парк, без навлегување кон понатамошни ископувања, кои треба да се изведат
во блиска идина, со цел Китино Кале да добие поголема привлечност за посетителите;

»»Потребно
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е да се стават објаснувања за поединечните

развивање на истите;

»»Да се организираат настани од страна на општината за

одредени датуми: 1 Мај и други денови, преку кои ќе се
развие практика за посетување на „Китино Кале“ од страна
на различни генерации на граѓани
од Општина Кичево.
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КИЧЕВСКА ЧАРШИЈА

продолжува еден долг, амбиентално сочуван низ од објекти
што оди до репрезентативниот објект на кичевскиот музеј. Овде
урбаната целина на Чаршијата се прекинува со големото пространство на новоградбата на Домот на културата, но во права
линија по улицата „Маршал Тито“ повторно се спојува со целината на нејзиното јужно крило кај црквата Св. Петар и Павле.
Главни акценти во просторната организација на Чаршијата
некогаш биле црквата Св. Петар и Павле и џамијата „Султан
Бајазит“ (позната и како Чарши џамија). Во нејзин состав била и
Саат - кулата (изградена 1860г.), како и еден амам (пронајдени
остатоци при копање темели за еден објект на ул.„Охридска“).
Реперни точки во Чаршијата некогаш биле и хотелите, редовно
сместени во катни објекти и на поголеми парцели, ситуирани
обично на спој на две улици. Во центарот на градот (Чаршијата)
постоела и убава чешма.

Опис
Кичевската Чаршија претставува урбана целина која е една
од клучните историско-културни и социјални обележја на градот
Кичево. Нејзината централност и видливост во состав на градската секојдневна динамика ја прави истата една од клучните
знаменитости со најголем потенцијал за искористување како
значајно културно наследство. Зачуваната урбана целина е распространета по должина на оската југ-север. Јужна граница на
оваа третирана целина е објектот црква Св. Петар и Павле. По
должина на улицата „Маршал Тито“ во правец на север, постои
низа од објекти, изградени од двете страни на улицата. Целината
на запад навлегува делумно на улицата „11 Октомври“, со една
амбиентална низа на објекти опфаќајќи и три станбени објекти, и
повторно се враќа до улицата „Маршал Тито“, нa чиja западната
страна опфаќа еден поголем издолжен амсамбл од дуќани што
завршува со џамијата Султан Бајазит. Целината опфаќа и дел од
улицата „Гоце Делчев“, а од западната страна на „Маршал Тито“
уште и една низа од амбиентални објекти. Од источната страна
на улицата „Маршал Тито“, Чаршијата ja опфаќа низата од ниски дуќани на улицата „Охридска“ (или некогашното казанџиско
маало), како и една низа дуќани, дел од триаголниот блок оформен со улицата „Косовска“ и улицата „Амит Челопечанец“. Од
спојувањето на улиците „Амит Челопечанец“ и „Маршал Тито“

Денес, во Чаршијата се потенцирани три специфични јавни монументални објекти, кои со својата функционално-архитектонска издвоеност во амбиентот претставуваат три реперни
точки што го одредуваат просторот на споменичната целина:
црквата Св. Петар и Павле, Музејот „Западна Македонија во
НОВ“ и џамијата Султан Бајазит. Овие објекти, иако потполно
различни по својата архитектонска концепција (смирениот историцизам на фасадите на црквата, типичниот неокласицизам
на Музејот и последните реминисценции на османлиското
сакрално градителство во џамијата), претставуваат симболични
и урбани точки и репери во дефинирањето на просторното динамика на Чаршијата.
Црквата Св. Петар и Павле е изградена во втората деценија
на XX век. Таа претставува еднокорабна градба со стилизирана
поедноставеност во изведбата на наосот и со камена камбанарија на западната страна. Нејзината надворешна едноставност
е профилирана со едноставни вертикални пиластри и прозорски отвори. Покривањето е на две води, додека во внатрешноста
е изведен сложен систем на слепа калота и на повеќе лачни
поврзувања во таванскиот простор. На западната страна во
внатрешноста има галерија на кат. Камбанаријата што се издига
над висината на наосот, во горниот дел има стилизирано кубе.
Џамијата „Султан Бајазит“ претставува голема поткуполна
градба. Се претпоставува дека оваа џамија е и една од најстарите градски џамии, изградена најверојатно во 1396 година.
Скромна е по својот изглед, како во ентериерот така и во екстериерот – во поглед на користените материјали, декорирањето
и обликувањето на масите. Денешната форма на џамијата потекнува од 1904 година и претставува задоцнет примерок на
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османлиската сакрална градителска дејност. Денешниот изглед
е доста видоизменет со последните интервенции изведени пред
2004 година.

Музејот „Западна Македонија во НОВ“ е сместен во зграда
која се состои од три некогашни објекти. Најстариот средишен
објект е изграден во 1892 година. За вториот објект не е позната
година на градење, но има исти стилски карактеристики на фасадата. Помеѓу 1972/1978 година на третиот аголен објект е извршена реконструкција и адаптација на просторот, така што и тој се
користи за потребите на Музејот (со овие интервенции фасадата
на објектот добива исти стилски карактеристики како и останатите два). Музејот е со приземје и кат, надворешно профилиран
во стилот на задоцнетите и посредуваните неокласицистички рецидиви на нашите простори во втората половина на XIX и првата
половина на XX век. Главната, улична, односно чаршиска фасада
во приземјето е оформена со големи прозори со полукружен завршеток.
На катот има помали правоаголни прозори со богата
штуко-профилација, која во горниот дел е лачна. Оваа смирена
разиграност на отворите е надополнета со соодветната и воедначена игра на декоративната штука-тура, профилирана на
пиластрите на приземјето и на катот, на прозорите на двете нивоа
и на хоризонталниот декориран појас меѓу приземјето и катот и
нагласено стилизираниот симс на поткровната конструкција. На
фасадата на средишниот датиран објект е изведен кровен тимпанон, на кој е испишана годината на градење, поставен над балконот на првиот кат. Улицата „Маршал Тито“, долж која егзистира
Чаршијата, во минатото била главна сообраќајница во градот, но и
транзитна артерија за регионалниот пат што го поврзувал Кичево
со Гостивар и Охрид. Токму затоа, Чаршијата е подигната долж
оваа сообраќајница.
Кичевската чаршија претставува економски и општествен
центар на градот Кичево. Периферната положба на Чаршијата,
во однос на простирањето на денешниот град, е последица на
средновековниот развој на градот, односно нејзиното зачнување
во подградието на „Китино Кале“. Постепеното и долговековно
опстојување, развој и ширење на градот во рамнината под Калето,
го почитувале овој првичен центар или првична реперна точка.
Лоцирана под „Китино Кале“, на западната страна на ридот, Чаршијата се развила во правец север – југ.
Уличната шема и начинот на настанување на дуќаните ја
одредувале типолошката припадност на Чаршијата: разгранета
чаршија со Ѕ форма, која почнала да преминува во мрежеста форма (Ѕ формата постигната со дуќани долж улицата „Маршал Тито“
12

и оние лоцирани на кракот, кој свртувал кон исток, кон поранешниот сточен пазар).
Урбаната форма на Чаршијата и нејзините типолошки карактеристики се резултат на положбата на најстарите патишта (овде
и во антиката поминувал еден отклон од патот Виа Игнација), како
и положбата на тврдината (Чаршијата во својот источен дел се
потпира на ридот Китино Кале, а на останатите страни е обиколена со станбени зони).
Во 1932 година бил изготвен регулационен план од Никола
Романов. Според овој план било предвидено и извршено проширувањето на денешните улици „Маршал Тито“ и „11 Октомври“,
а била проектирана и широка улица -денешниот булевар „Ослободување“, како и проширување на денешната улица „Кузман
Јосифовски - Питу“. Предвиденото проширување на улиците е
овозможено со рушење на постојните објекти, а на ул. „Маршал
Тито“ со рушење на постојните дуќани и нивна замена со дуќани
од тврд материјал, со неостилски карактеристики.
Со вака проектираните и делумно изведени измени на уличната мрежа биле променети и нејзините типолошки карактеристики. Наместо разгранета чаршија со Ѕ форма, просторот на
Чаршијата добил мрежеста форма. Таквата измена била постигната особено со проектирање на нова улица (денешниот булевар
„Ослободување“, изведен во периодот од 1962/1968 година) и
нејзино пробивање до улицата „Маршал Тито“.
Во таа прилика биле формирани два нови блока, припоени
кон ткивото на Чаршијата. Оттука, во формираните блокови, кои
порано биле дел од станбените маала околу Чаршијата, имало
станбени објекти, а само објектите поставени долж улицата „Маршал Тито“, во приземните партии имале дуќани. Долго време, до
90-тите години на XX век (кога отпочнува поинтензивно градење на
објекти во Чаршијата) овие останале недооформени, и во урбанистичка смисла недефинирани. Дури и денес, во еден од тие блокови,
уште има празни, неизградени парцели.
Во периодот по Втората светска војна, урбанистичкиот план на
градот го изготвил урбанистот – инженер архитект Лудјек Кубеш.
Според овој урбанистички план од 1961 година, Кичево требало да
биде град – парк.
Денес урбаното, архитектонското и економското јадро на градот, Чаршијата, главно, е составена од низа објекти поставени од
двете страни на улицата „Маршал Тито“. Во состав на Чаршијата
има и три блокови – блокот со триаголна основа формиран меѓу
улиците „Маршал Тито“, „Косовска“ и „А. Челопечанец“ и двата
блока настанати како резултат на урбанизацијата на градот, форми-
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рани меѓу пресекот на улиците „Маршал Тито“, „Кузман Јосифовски
- Питу“ и пешачката улица поставена во продолжение на булеварот
„Ослободување“.
Објектите, главно изведени во низи, се изградени на помали
парцели со различна ширина, длабочина и форма. Малата структура на дуќаните во низи особено е изразена на улицата „Маршал
Тито“. Заради намената, се оформени парцели (и објекти) со поголема ширина и длабочина – таков е на пример, случајот со објектот
на КП 2100, односно некогашниот хотел „Асториа“, како и објектот
на Музејот (кој денес опфаќа три некогашни објекти).
Имајќи предвид дека објектите се изградени во низи, покривањето е извршено со двоводни кровови, со мал нагиб, така што
од нивото на улицата, не се забележуваат. Како логично решение,
односно логичен завршеток на објектот се појавуваат кровните тимпанони, кои ја надополнуваат и збогатуваат сликата на уличниот
фронт и претставуваат основен архитектонски елемент на потезите.
Според една геодетска подлога на градот од 1954 година, ширината на улицата „Маршал Тито“ не била воедначена, и се движела околу 7 -12 м., за да на места таа ширина изнесува само 4 м.(
се претпоставува дека во минатото целата улица ја имала оваа или
нешто поголема ширина). Проширувањето на улицата пред џамијата, односно на просторот меѓу двете бочни улици „Гоце Делчев“ и
„А. Челопечанец“, некогаш имало ширина од 20м. Денес, како последица на урбанизацијата на Чаршијата, отпочната уште во 1930
година, улицата „Маршал Тито“ има ширина од 14 -15 м., а кај проширувањето пред џамијата нејзината максимална ширина изнесува
35,50 м.
Ваквиот проширен, слободен простор пред џамијата со неправилна основа (каде некогаш се наоѓал пазарот) е карактеристика
на урбаната структура на Чаршијата и некогаш и денес, со тоа што
денес, со преместување на пазарот, надвор од границите на Чаршијата, така што овој простор го изгубил својот идентитет и смисла и
нема функционална оправданост. Токму тука, се изградени и голем
број привремени објекти – киосци.
Денес, улицата „11 Октомври“, која е една од страничните улици што се влеваат во Чаршијата, има константна ширина од околу
12 м., вклучувајќи ги и ширините на тротоарите. Уредувањето и обработката на улиците може да се поврзе со времето на поинтензивен развој на Чаршијата во XIX век, па најверојатно во тој период
повеќето улици во Чаршијата биле калдрмисани. Првата половина
на XX век е периодот кога била извршена замена на калдрмата со
коцка, а тогаш биле изведени и тротоари.
Поплочувањето со бехатон на дел од Чаршијата е отпочнато
по 90-тите години на XX век. Проблемот со моторен сообраќај не е

решен. Мал дел од Чаршијата е пешачка зона – дел од ул „Машал
Тито“ – на потегот од Домот на културата до спојот со улицата „11
Октомври“. Останатите улици се асфалтирани согласно потребите
за автомобилскиот сообраќај. Во првата половина на XIX век, старите приземни и катни објекти биле рушени и на нивно место се
граделе дуќани – масивни објекти градени од тула, малтерисани
и декорирани со штукатура, со што се формирале нивните стилски
карактеристики. Карактеристика на овие објекти е градењето на
приземје и кат.
Денес, во Чаршијата, токму овие објекти со приземје и кат се
најбројни – 68, многу помалку има приземни објекти – 20, а застапени се и објекти со приземје, кат, меѓукат и кат. Забележлива е
појавата на дополнително изведување на голем број надградби на
поткровја, со што се зголемува катноста (и висината ) на објектите.
Оваа појава е особено изразена кај низите објекти изведени во
продолжение на музејската зграда.
Кај неколкуте нови објекти, кои се во состав на низите, се
појавуваат објекти со приземје и два ката, приземје и три ката,
а во контактната зона на Чаршијата регистирани се и објекти со
приземје и четири ката. Генерално, приземјето се користи за занаетчиство и трговија, а катот за живеење. Сите објекти се покриени
со керамиди.
Објекти градени кон крајот на XIX почетокот на XX век, денес
се во намален број. Од овој тип на објекти: низата од 4 дуќани
на ул. „Охридска“ (дел од некогашната казаџиска чаршија) и два
објекта на ул. „Маршал Тито“ (на КП 2126; 2140). Во поглед на
катноста, тоа се приземни објекти или објекти со приземје и кат.
Објектите се градени во бондручна конструкција, а покривањето е со турска керамида. Главна е уличната фасада. Притоа, кај
приземните објекти целата фасада претставува излог, како и приземјето на катните објекти, а катот (за живеење) има фасада која
е изведена во согласност со архитектонските, стилските карактеристики на објектите градени во XIX век.
Карактеристика на овие објекти се излозите, кои се поставени
на низок парапет, каде што стаклената преграда е поделена по
вертикала и хоризонтала на квадратни полиња, а се отвора редовно на вертикален посмик. Затворањето на дуќаните е со дрвени
кепенци од типот на хармоника или од типот на фиксни дрвени
капаци, фиксирани со хоризонтална греда (кои припаѓаат на најстарите типови обработка на излози).
Денес, најбројни во зоната на Чаршијата се објектите градени
меѓу двете светски војни, кои истовремено го означуваат периодот
на градење на «Нова чаршија“. Најстарите од нив се изградени
меѓу 1931/1935 година.
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До почетокот на Втората светска војна, Чаршијата е целосно
оформена и компактна урбана и економска зона, каква што беше
сочувана до пред некоја деценија. Важно е да се заклучи дека денес сочуваните партии од оваа некогашна целина речиси целосно
потекнуваат од дваесеттите, триесеттите и четириесеттите години
на XX век.
На фасадите на објектите се појавуваат разни декоративни
архитектонски елементи, преземени од европските неостилови,
што доведува до различна стилска физиономија на уличните
платна.
Tрговските и занаетчиските објекти во Чаршијата, во најголем дел, поседуваат карактеристични особености на европската
граѓанска историска архитектура од XIX век, но во посредувани
варијанти и провинцијални видоизменувања, карактеристични за
балканските простори во првата половина од XX век.
Декоративните решенија на катот се значително поразновидни и пософистицирани. Овде се среќава декорирање со штукатура на прозорските отвори, на балконските врати, на потенцираните појаси во штуко-профилација меѓу приземјето и катот,
на сложено решаваните разновидни симсови и на партиите над
симсовите, т.е. украсните парапетни ѕитчиња и тимпанони на ниво
на кровната конструкција. Сета оваа штуко-декорација е изведена
во еден стилизиран и енклитичен манир на посредуван неокласицизам. На катот, во некои објекти се јавува благо нагласување/
исфрлање над приземниот дел, со што се постигнува своевидно
динамизирање на архитектонските волумени и маси. Честопати
на катот, во осносиметрична поставеност, се изведуваат балкони во различни димензии, но со мала нагласеност, кои делуваат
декоративно и ги разигруваат горните партии на фасадатa. Балконитe имаат железни огради во разновидна стилизација или се
изведуваат со ѕидани или профилирани столпчиња.
Посебна архитектонско-декоративна карактеристика на
фасадното обликување на објектите во урбаната целина на Кичевската чаршија претставуваат разновидните смели решенија
над катот, во висина на кровната конструкција. Овој највисок
дел од челната фасада на објектите е посебно нагласен и профилиран, така што претставува најзначајната посебност на оваа
архитектура. Иако вакви решенија се среќаваат и на други места
во Земјата, бројноста и разновидноста на овие фасадни решенија
во Кичевската чаршија формираат една препознатлива локална
амбиентална особеност. Овие решенија се состојат од ниски, парапетни ѕитчиња со кои се постигнува впечаток на зголемување
на висината на катот, на чии централни делови речиси редовно
се изведуваат разновидно обликувани тимпанони и на чии краеви
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честопати се поставуваат квадратни полустолбови со одредена
декорација или апликација.
Тимпаноните на овие површини се најзначајниот обликуван
и декоративен дел. Се среќаваат повеќе обликувани варијанти на тимпаноните: најчести се триаголните, полукружните и
правоаголните решенија и бројните варијанти и комбинации на
овие основни типови. На парапетните ѕитчиња, на тимпаноните и
на страничните столпчиња редовно се аплицира флорална или
геометриска штуко-декорација, а во тимпаноните и годината на
подигнување на објектот или иницијали на сопственикот.
Генерално, кај сите катни објекти во Чаршијата е застапена
вертикална поделба на просторот на објектот по функција: приземје – дуќани и кат – простор за живеење. Ваквата поделба е карактеристична за објектите поставени на парцели, кои имаат мала
ширини (кон уличниот фронт) и голема длабочина. Од тие причини, во приземјето, покрај излогот (кој ја зафаќа целата приземна
фасада) е и влезната врата за катот. Кај типот на дуќани, каде
влезот во просторот за живеење е директно на катот (односно од
две различни нивоа на теренот), целата површина на фасадата на
приземјето е искористена за изведување на излог.
Во состав на Чаршијата постојат и објекти - куќи за живеење,
кај кои само дел од просториите на приземјето – на дел од куќата
ориентиран кон улицата (главно „Маршал Тито“), се користи како
дуќански простор, а останатите простории на приземјето и на катот се користат за живеење.
Влезот во станбениот дел е од спротивната страна (во однос
на дуќаните). Архитектонското, композициското и стилското решение на влезната фасада на куќата за живеење е во хармонија
со принципите за оформување на фасади, карактеристични за XIX
век, а во спротивност со стилските карактеристики на фасадата
оформена кон улицата „Маршал Тито“ или се јавува решение кога
двете фасади имаат исти стилски карактеристики – под влијание
на европските неостилови. На приземјето на фасадата кон улицата „Маршал Тито“ е оформен излог.
Објекти градени во периодот од 40- тите до 80 – тите години
на XX век, се група објекти кои со волуменот и висината, главно, се вклопуваат во амбиентот на Чаршијата. Нивната анализа
покажува дека тоа се објекти со приземје и кат. Во поглед на
обликувањето на фасадите, на приземјето доминираат излозите,
изработени од дрвени или алуминиумски елементи, главно со
вертикална поделба на површината на излогот. Кај оваа група
објекти, кепенците веќе не се застапени. Фасадите на катот се
малтерисани, нема декорација од штуко малтер, а прозорските
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отвори се со поголеми димензии – применети се еднокрилни,
двекрилни и трикрилни прозори. Во архитектонското оформување на фасадите учествува и балконот.
По Втората светска војна, Чаршијата полека го губи своето
значење и со текот на времето, особено од шеесеттите години
на XX век наваму, нејзината урбана компактност постепено се
редуцира на помала површина од некогашната. Засилените
неконтролирани и хаотични архитектонско-урбанистички интервенции, а пред сѐ изградбата на станбени или јавни објекти
со неавторитетни и безлични стилски карактеристики, го нарушуваат традиционалното амбиентално единство на архитектонската воедначеност и на урбаната кохеренција, што влијаеле за
драстично намалување на нејзината автентична целовитост и
зачуваност, за што сведочи достапната фотодокументација до
шеесеттите години од минатиот век. Овие ригидни новоградби,
на тој начин, го намалуваат обемот на урбаната целина и ја нарушуваат компактноста на амбиенталното и урбаното.

Сегашна состојба
Процесот на промени во урбаната структура на некогашното
Кичево, а со тоа и на Кичевската чаршија започнал со првата
урбанизација на градот Кичево во 1932 година. Процесот на
реализација и пробивање на предвидените нови улици, прилагодени кон потребите на автомобилскиот сообраќај, се одвивал
и се одвива постепено, но континуирано. Во периодот по Втората
светска војна, некои од улиците биле пробиени низ постојната
урбана структура, други биле коригирани во поглед на ширината. До реализација на булеварот „Ослободување“ дошло во
периодот од 1962/1968 година. Сите овие процеси придонеле
Чаршијата полека да го изгуби своето изворно значење и со текот на времето, нејзината урбана компактност постепено да се
редуцира на помала површина од некогашната.
На тоа се надоврзува и процесот на изградба на објекти,
изградени без пoчитување на урбаната структура на Чаршијата
и вредностите на амбиентот. Изградбата на станбени или јавни
објекти со неавторитетни и безлични стилски карактеристики e
процес кој особено добива на актуелност по 80-тите години на
XX век. Новите објекти го нарушуваат традиционалното амбиентално единство на архитектонската целина и на урбаната кохеренција. Овие ригидни новоградби, на тој начин придонесуваат
кон намалување на обемот на урбаната целина и ја нарушуваат
компактноста на амбиенталното и урбаното ткаење во одредени
делови на јадрото.

Сепак, со добро планирани интервенции, како во архитектонскиот дел, обнова на фасади и внатрешност на објектите,
комбинирано со урбанистички зафати, пречистување на делови
на Чаршијата од градби и повремени објекти, кои не се трајно поврзани со целокупната структура на целината, можат да
придонесат кон јасна ревитализација на ова значајно културно
наследство.

Сегашно користење
Кичевската Чаршија во моментот не претставува културно и
урбанистички идентификувана посебна целина, иако урбанистички таа сеуште е препознатлива. Исто така, во секојдневниот
дискурс на граѓаните на Кичево, таа е користена како посебна
симболичка референца во секојдневниот живот.
Моменталното користење на чаршијата е пред сѐ комерцијално, со преовладување на услужни, трговски и угостителски
објекти, со висока концентрација на циркулација на население
од повозрасната општествена група во градот. Од постоечките
објекти кои не се во јавна сопственост, а имаат потенцијал за
културни содржини, ниеден не се користи за такви цели.

Препораки

»»Иницијално мора да се изведе сеопфатна Физибилити Сту-

дија за Кичевската Чаршија, преку која ќе се идентификуваат
клучните елементи, кои можат да се пренаменат за нивната
употреба преку архитектонска интервенција. Како клучен дел
од таа студија би требало да се идентификуваат одредени
објекти, кои заедно ќе функционираат како една урбано-просторна целина. Потребно ѐ и еден дел од постоечките објекти
да се валоризираат за нивната функционалност и употреба
како комерцијални објекти со предодредена функција во планирањето на културниот и секојдневен живот во овој дел од
градот Кичево;

»»После првичната студија, треба да се пристапи кон изведување на Генерален план за идентификуваната урбана целина,
кој ќе опфати: урбанистички зафати, регулирање на јавниот
простор помеѓу објектите во чаршијата, архитектонски работи за реновирање на надворешните фасади и внатрешните
ѕидови на објектите, кои ќе бидат идентификувани, други градежни зафати, поставување на калдрма, одредување изглед
на излози и уредување на користење на јавниот простор од
страна на услужно - деловните претпријатија;
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»»Организирање на совет на Кичевската Чаршија под покровителство на Општина Кичево во кој ќе учествуваат:
претставници од Општината, претставници од услужно-деловните објекти, кои ќе бидат дел од новата урбана целина, претставници на уметници и изведувачи како
и типизирани објекти за продажба на културно-уметнички дела, ќе се нудат услуги и производи. Советот на
Чаршијата треба да усвои план за годишни настани во
Чаршијата со вклучување на сите страни;

»»Годишниот план за Чаршијата треба да се фокусира на

организирање настани од културно-уметнички и промотивен карактер на одредени специфични брендирани
производи (Кичевскиот мед), кои би требало да прераснат во традиционални настани видливи и препознатливи
не само во Земјата туку и во регионот;

»»Општината заедно со Министерството за култура и

Минисерството за економија треба да пристапат кон
развивање на промотивна кампања за Кичевската
Чаршија (по нејзиното преуредување), како уникатно
доживување
на историското и културното наследство
во Земјата.

МУЗЕЈ НА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОБ - КИЧЕВО

Опис
Објектот е изграден во 1892 година и претставува
единствена градба, односно поединечен градежен објект
настанат со адаптација на три одделни објекти од старата
градска архитектура во низи, поврзани во една функционална целина со нова намена.
Објектот се состои од подрум, приземје и кат, кои сега
се поврзани во единствена целина. Подрумските простории
не се архитектонски обработени и тие денес немаат никаква
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функција. Влезот во објектот е од горната страна на катот, каде се наоѓаат
административните простории - канцеларии за вработените и санитарен
јазол.
Тука е и влезот во музејските простории на објектот, а оттаму со скалишен простор се слегува на приземјето, каде исто така се наоѓаат музејските
простории. На ниво на приземјето се наоѓа голема атриумска површина, која
може да служи за дел од музејската поставка на отворено.
Објектот бил реконструиран со изведба на систем од масивни ѕидови
на приземјето и катот и тенки преградни ѕидови. Од три страни на атриумот
има дрвена скелетна конструкција која служи како хоризонтална пешачка
комуникација и канцеларија на катот. Фасадите на објектот се квалитетно
обработени со неговиот оригинален изглед. Кровниот покривач на објектот
се керамиди.
Постојаната поставка на музејот ја прикажува борбата на македонскиот народ за слобода во тек на XIX и XX век, низ документи кои ги сочинуваат автентични материјали, предмети, фотографии, скици, мапи, знамиња, макети и текстови. До овие материјали се наоѓа и автентично оружје
кое било користено од страна на востаниците од овие краеви низ вековите. Поединечните ѕидови во музејот се осликани со фрески со мотиви
од Илинденското востание и Народноосободителната борба на овој крај, а
подот со мозаици ја претставуваат капитуалцијата на фашистичка Италија во
1943 година, падот на фашистичката влада на Бугарија и капитулацијата на
нацистичка Германи во 1945 година.
Приземјето на музејот се состои од двор во кој стои галерија на народните херои кои во некој момент од НОБ делувале или го посетиле Кичево и
околината, а понатака поставка посветена на борбите и востанијата на македонскиот народ до 1941 година. Првиот спрат е испоплнет со елементи
од НОБ. Мал дел од овој простор е пополнет и со галеријата со изложени
народни носии карактеристични за овие краеви.
Збирката на археолошки предмети во НУ - Музеј „Западна Македонија
во НОВ ” - Кичево, е мешовита збирка на археолошки предмети. Имено, таа
се состои од предмети од античкиот период:
- кујнски садови, садови за течност, садови за пиење, предмети од мазен камен, медицинско, фармацевтски и козметички предмети и алатки за
обработка на дрво.
Предмети од средновековниот период:
- столб, капител, оплатна плоча, скулптура, кујнски садови, садови
за течност, садови за пиење, складишни садови, украси за облека, накит за глава, накит за раце, офанзивна опрема, поклонички предмети и
градежна керамика.
Нумизматички предмети:
- римски бронзени монети, рановизантиски бакарни монети, византиски бронзени монети, османлиски сребрени монети и други средновековни монети.
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Збирката се состои од предмети изработени од различен материјал, и тоа: глина, мермер, железо, бронза, сребро и стакло.
Збирката содржи керамички предмети: статуети, делови од статуети, различни керамички садови: стомни, бокали, чаши, питоси.
Сите се изработени од печена глина, претежно со црвенкасто-кафена боја. Некои предмети се премачкувани со црвенкаста боја,
кафен или сивкаст премаз, а работени се на витло.
Археолошката збирка содржи и предмети изработени од мермер и тоа: столб, капители, плочи. Што се однесува до предметите
изработени од метал: праќе, секира, делови од украси: наушници,
белегзии, прстени, како и други предмети: врвови од стрели, клучеви, крстови, струшки и ножеви, изработени се од ковано железо,
бронза - ковање, бронза - лиење, сребро - исчукување. Збирката
содржи и монети од различен временски период, изработени од
бронза, цинк, сребро и бакар.
Збирката на етнолошки предмети во НУ Музеј Западна Македонија во НОВ - Кичево, е мешовита збирка на етнолошки предмети. Имено, таа е составена од предмети и народни носии и тоа:
- женски кошули, саи, фустани, здолништа, скутници, наметка, елеци, грлници, марами, шамии, јаки, подракави, чорапи
и појас.
Збирката содржи традиционален накит, и тоа:
- прстени, скутарници, колани, пафти, ѓердани, украси на
врат, розета и привезоци.
Покрај наведените предмети збирката на етнолошки
предмети ја сочинуваат:
- крстови, висок, мастилница, табакера, катанец, грне, чинија
и лажици.

Состојба
Објектот се наоѓа во исправна состојба со нормално функционирање на сите негови содржини.
Нема никакви видливи оштетувања на архитектонските елементи на објектот.

Користење
Музејот е отворен во неговото работно време, но според раководството на музејот, бројот на посетители е многу мал. Освен
неколку посети од страна на организирани групи на ученици од
училиштата во Кичево и Кичевскиот регион, ретко се посетува
и од некој странски турист. Граѓаните од Кичево кои го немаат
посетено музејот, немаат посебен интерес за негова посета. Во

Музејот на Западна Македонија во НОБ има постојана поставка
на предмети, но не се практикуваат изложби од други музеи, па
затоа и музејот нема годишна програма.

Препораки

»»Првично е потребно законско интервенирање на Статусот на

Музејот на Западна Македонија во НОБ, за промена на неговиот карактер, со цел да може да се збогати и со други предмети
и содржини. Музејот треба да се дефинира како сеопфатна
целина, во кој ќе може да се изложат предмети и содржини и
од другите градови од Земјата. За таа цел е потребна институционална координација помеѓу Министерството за култура,
Националниот конзерваторски центар и Заводот за заштита на
културното наследство и консултација со експертската заедница за прецизно дефинирање на новиот карактер на музејот;

»»После промена на статусот на Музејот, треба да се направи ка-

талогизација на објекти и содржини, кои може да се изложат во
Музејот во Кичево. Со збогатување на колекцијата на музејот,
истиот ќе треба да подготви каталог со сите содржини, да креира веб - страна преку која ќе може да се промовира во Кичево и
пошироко. Во моментов е многу тешко да се стигне до податоци
за содржините изложени во Музејот;

»»Со цел да привлече повеќе посетители, музејот во соработка со

Општината Кичево, Министерството за култура, Националниот
конзерваторски центар и Заводот за заштита на културното
наследство треба да подготви Годишна програма со посебни
времени изложби со цел да се понуди побогата содржина во
текот на годината за граѓаните од Кичево. Со таа цел може да се
воспостави соработка со другите музеи од градовите низ Земјата и со музеи надвор од државата;

»»Музејот треба да воспостави соработка со групи уметници и

културни работници од градот Кичево со цел да се планираат
настани од културно-уметнички каратер, кои можат да се
организираат во просториите на Музејот како јавен објект во
градот. Неговата пристапност за настани и за публика треба
да се прецизира преку конкретно одредување на типот и карактерот на настаните, преку кои нема да се стават под ризик
оштетувањата од било кој дел од постаквата и објектот на
музејот. Слична практика постои и со музеите во градот Скопје
и Тетово, кои се користат за камерни концерти, рецитали,
поетски читања, промоции и дискусии.
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КУЌА НА УЛ. „ЈАНКО МИХАЈЛОВСКИ” БР.11-13

Опис
Објектот е изграден во 1934 година, имал различни намени.
Во минатото бил затвор и болница, а со денационализацијата денеска е семејна куќа. Статусот на објектот е значајно културно
наследство.
Куќата се наоѓа на јужниот дел од централното градско подрачје на Кичево, поточно, на просторот меѓу булеварот „Ослободување” и реката Сушица, во правец север-југ, од една страна,
и меѓу улиците „Маршал Тито” и „Тане Цалески”, во правец
исток-запад, од друга страна, и тоа на југозападниот дел од тој
простор, на потесна локација што се протега јужно од улицата
„Јанко Михајловски” во правец на реката, наспроти раскрсницата со улицата „Тане Цалески”. Тоа е на рамен терен, градежно
уреден, со челна фасада кон ул. „Јанко Михајловски” и со североисточна ориентација, поставено според некогашните регулаторни линии, останати до денес. Неговата потесна локација
ја сочинуваат две катастарски парцели, секоја идентификувана
како посебна градежна парцела во смисла на прописите за уредување на просторот. Во поглед на организацијата на парцелата,
карактеристично е тоа што деловите од двокуќата некогаш ја
зафаќале целата ширина на парцелите, така што се формирал
преден и заден двор. Денес, ваквата ситуација е изменета и тие
се ситуирани во предниот дел на парцелата, до улицата, додека
дворот се развива зад нив, односно во длабочина на парцелата.
Поставени на тој начин, пристапот до деловите од двокуќата е директно од улицата, преку главниот
влез. Прилагодувајќи се на урбаното ткаење, парцели18

те имаат неправилна форма на основата. Парцелата на
делот на двокуќата со бр. 13 се наоѓа на аголот на две улици.
Положбата на двокуќата во однос на улиците, нејзината поставеност на парцелата и формата на парцелата, ориентацијата и
видикот се елементи кои ја условиле формата на основата на
доброто. Делот со бр. 11 има основа во форма на буквата ‘Г’, а
делот со бр. 13 е со неправилна форма условена главно од закосувањето на еден од аглите на куќата – аголот кој се наоѓа на
спојот на двете улици. Градбата претставува всушност целина од
две куќи, кои во минатото се користеле како поединечни објекти
и се дел од некогашна низа од три објекти, а денес се во сопственост на исти физички лица, по една идеална половина. И двата
дела на објектот се состојат од подрум, приземје, кат и поткровје.
Соред типолошките карактеристики, делот на објектот со бр. 13
припаѓа на објекти со централно поставен хол, поделен на два
дела (со преграден ѕид на кој е поставена двокрилна врата). На
приземјето – во првиот дел на холот е влезниот простор, а во вториот дел – просторот се користи за комуникација (хоризонтална
и вертикална) и поврзување - во него се поставени скалите за катот. Тука е и излезот во дворот, како и две двекрилни врати кои го
поврзуваат овој простор со групата на простории поставени лево
и десно од холот. На катот, холот ја задржува централната поставеност, и исто така е поделен на два дела – делот поставен над
влезниот простор во приземјето. Овој дел се користи за престој
и овозможува излез на балконот (поставен на влезната фасада),
додека вториот (заден дел) ја задржува функцијата на комуникација (хоризонтална и вертикална) и поврзување – со групата
простории поставени лево и десно од холот (од тие причини има
и нешто поголема површина). На овој дел од холот се надоврзува
уште еден простор – ходник, кој врши хоризонтално поврзување
на просториите поставени десно од холот и овозможува врска со
вториот балкон на катот – на северозападната (странична) фасада. И приземјето и катот имаат асиметрична организација на
просторот и покрај типолошката назначеност на објект со централно поставен хол.
Делот на објектот со бр. 11 има типолошки карактеристики,
кои го вбројуваат во групата на атипични објекти. Приземјето е
независно во поглед на просторната организација од другите нивоа (поради различната намена). На катот поставен е еден тесен
ходник, кој се прекршува под прав агол. Во првиот крак на ходникот се наоѓаат елипсести скали за вертикална комуникација (го
поврзува дворот со просториите на првиот кат и поткровјето), а
вториот крак на ходникот (во задниот дел на куќата) се користи
како хоризонтална комуникација, односно поврзување на просториите. На дел од ѕидот кај скалишниот простор на приземјето се
забележува фрагмент од сликана декорација.
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Состојбата на сочуваност при увидот направен за потребите на валоризацијата на објектот, не овозможи увид во
функционалната организација на просторот и на двата дела од
објектот (денес и двата се напуштени). Двата дела на објектот
се градени од печена тула, со масивни ѕидови дрвена меѓукатна конструкција. Покривањето е со фалцована керамида. Фасадите и на двата објекта формираат една стилска целина
(без разлика на различната година на градење).
Трите фасади на двокуќата – североисточната (влезна),
северозападната (странична) и југозападната (дворишна) - во
поглед на обработката на фасади се рамноправно разработени. Само на југоисточната фасада не е застапена никаква декорација. Во еден дел - до висина на приземје, на таа фасада е
прилепен соседниот објект, а остатокот на фасадата (вториот
кат) е малтерисан.
Декоративни елементи применети на фасадите се: декоративно оформени пиластри (столб со капител, пиластрите
на приземјето се благо рустифицирани), хоризонтални профилирани поделбени венци, опшиви од малтер на вратите и
прозорците, профилирани малтерисани кровни венци, декоративно обработени огради на балконите - стилски оформени
столпчиња (делот со бр.13) и ограда од ковано железо (делот
со бр.11), стилски оформени столпчиња поставени кај парапетите на прозорите, во малтер изведени различни геометриски
форми на ѕидовите на фасадите, како и комбинација на геометриски и флорални форми на тимпаноните, стилски оформени косници кај балконите, боење на малтерот на фасадите,
декоративно оформените тимпанони, гирланди на ѕидовите на
поткровјето. Застапеноста на различните декоративни фасадни елементи ги рефлектираат влијанијата на неоренесансата
и неокласицизмот.
Кај двокуќата забележителна е тенденција на оформување на две главни фасади - кон двете улици, кои во поглед
на композициското решение, начинот на декорација и застапените декоративни елементи претставуваат оформена целина.
Третата фасада, онаа кон дворот е нешто поедноставна и посиромашна во поглед на застапената декорација. На главната,
влезна фасада применета е комбинација на хоризонтални и
вертикални правци. И покрај изразито обележаната хоризонтална поделба на фасадата (со поделбени профилирани
хоризонтални венци, од кои оној меѓу катот и поткровјето е
особено нагласен), изразита е тенденцијата на вертикално нагласување на главните влезови во куќите. Кај делот на
објектот со бр.13, нагласувањето е со централно формираната

вертикална површина, која ја сочинуваат: двокрилна декоративно обработена влезната врата со натпрозорник над кој е изведен
клучен камен во приземјето, балконот со двокрилната, декоративно обработена врата со надпрозорник и клучен камен на катот,
малиот прозор на подкровјето и сегментно завршениот тимпанон
во кровот. Нагласената вертикала е потенцирана уште и со двата
странични пиластри со капители, кои ги врамуваат двокрилните
врати на приземјето и на катот. Заради малата ширина на делот
на објектот со бр.11, сите елементи кои ја формираат главната
фасада се во функција на нагласување на главниот влез, односно
вертикалноста: двокрилна влезната врата со надпрозорник и два
странично поставени прозорци (излози) во приземјето, балкон со
декоративно обработена двокрилна влезната врата со натпрозорник на катот, малиот прозор на поткровјето и сегментно завршениот тимпанон во кровот. Двата странични пиластри со капители,
овде се поставени на аглите на куќата.
Прозорците поставени на ова фасада - на приземјето и катот
се едноставни, трикрилни, додека прозорците на подрумот и поткровјето се мали, двекрилни, кои на страната од подрумот имаат
и заштитна решетка од ковано железо.
Прозорците на катот се диференцирани со тесни, странично поставени и декоративно обработени пиластри, потенцирани
со клучен камен во горниот дел и парапет од стилски оформени
столпчиња. На страната од приземјето нивната декоративна обработка е посиромашна - тесни, странично поставени и декоративно
обработени пиластри, со едноставна геометриска декорација на
парапетот и рамен, декориран натпрозорник со геометриски форми.
Тимпаноните се врамени со две столпчиња, украсени со по
една вазна. Средишниот дел на тимпанонот има сегментен завршеток, а на површината, во релјеф од малтер е изведена декорација во комбинација на флорални и геометриски елементи
– листови, гранчиња, ромбоидни шари, разни геометриски форми,
стилски оформени столпчиња.
Тимпанонот на делот со бр.11 е исто така врамен со две
столпчиња, а средишниот дел има полукружен завршеток. Декорацијата на предната површина и овде е изведена во малтер, со
комбинација на флорални и геометриски елементи, а на него е
испишана и годината на градење на куќата. Истите декоративни
елементи и начинот на нивна поставеност се применети и кај втората главна фасада – северозападната, странична фасада. Делот
на фасадата кај закосениот агол - е потенциран со тимпанон во
кровот, а останатиот дел на фасадата е акцентиран со изведениот
19
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балкон на првиот кат, над кој е изведен тимпанон во кровот. И
двата тимпанони се исти по форма и декоративна обработка
како оној над главниот влез на предната, североисточна фасада (дел со број 13).
Дворната, југозападна фасада на објектот, во декоративен
поглед, е поедноставно обработена. Во општиот впечаток преовладува хоризонталната поделеност на површината на фасадата со хоризонтални, профилирани венци, а површината меѓу
нив е поделена со вертикални, декоративно обработени пиластри (столб со капител, површината на столбот во приземјето е
благо рустифицирана). Принципот на нагласување на влезот и
формирање на вертикална површина, односно принципот на
комбинација на хоризонтални и вертикални правци е применет
и кај оваа фасада, иако многу поедноставен и не толку нагласен, како кај двете улични фасади. Кај фасадата на делот на
објектот со бр.13, просторот за влез од двориштето во холот на
приземјето е малку вовлечен во габаритот на куќата, а на двата
агли формирани на фасадата поставен е по еден стилски оформен агол. Над него, на катот - просторот на холот е затворен со
прозор во вид на излог. На тој начин вертикалата кај влезот се
формира од вовлечениот простор кај влезот во приземејто, нагласен со декоративните закосници на аглите, широкиот прозор
- излог на катот и малиот прозор на поткровјето. Меѓутоа, оваа
вертикала останува недооформена - недостасува завршница на
вертикалата, односно тимпанон, а нејзината чистина и јасност
ја нарушува влезот во подрумот, кој е странично поставен.
Кај оваа фасада применети се различни типови прозорци
– еднокрилен, двекрилен, трикрилен, прозор во вид на излог.
Прозорците на приземјето и катот се врамени со странично поставени, тесни пиластри и клучен камен на горниот дел (освен
кај прозорот- излог). На површината на парапетите се изведени
во малтер разни геометриски форми. Прозорците во поткровјето
имаат опшивка во малтер, само во горниот дел и мал сегмент
на страничниот дел со декоративно оформени завршетоци. Целата фасада оддава впечаток на асиметричност (вертикалната
површина формирана кај влезот не е поставена централно),
но во целост, односно како фасада на двокуќата може да се
насети извесна тенденција кон симетрија (т.н. недооформена
симетрија).
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Сегашна состојба
Конзерваторско – реставраторските работи на фасадата
и на покривот од објектот се изведени во 2015 година во согласност со проектот на Националниот конзерваторски центар
– Скопје. За реализација на зафатот беа потребни 1,8 милиони
денари. Објектот се користи од страна на семејството.

Препораки

»»Имајќи ја предвид видливоста, архитектонското значење и

централноста на објектот во градот Кичево, истиот мора да се
преадаптира, за да се користи и за други културни и уметнички настани во градот. За реализизација на таа цел, потребно
е да се склучи договор за јавно-приватно партнерство помеѓу
Општината Кичево и сопствениците на објектот со цел истиот да се отвори кон јавноста за користење на функционални
настани;

»»Со цел да се обезбеди адекватно одржување на објектот,

како на фасадата, внатрешните простории и структурата за
поддршка, потребно е да се обезбеди државно финансиско
одржување на објектот, преку годишно мониторирање и
вреднување на неговата состојба. Имајќи предвид дека органите на централната васт имаат премногу објекти под надзор, конкретниот објект треба да се стави под ингеренции на
Општина Кичево и истата да се грижи за неговото одржување
и промоција;

»»Објектот, по договорот со сегашните сопственици, треба да
се промовира како значајно културно наследство на градот
преку публикациите и веб - страната на Општина Кичево.
Како егземплар на традиционалната Кичевска архитектура и
објект кој веќе е реставриран, претставува постоечки ресурс
за развивање на културното наследство во градот Кичево;

»»За

време на традиционални настани, кои се одржуваат во градот Кичево, како на пример чествувањето на возот Кирчо или Ликовната колонија, во редовните програми на овие традиционални настани, да се
вметне посета на објектот и одржување на настани
во самиот објект.
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СЕЛО КНЕЖИНО

Опис
До 2011 година се изведени ископувања во село Кнежино,
каде постојат урнатини на црвка од византиски период, посветена на Св. Ѓорѓија. Со археолошките истражувања откриени се
остатоци на средновековна црква со подни мозаици, што претставува единствена црква од таков тип во нашата земја, и поголем број фрагменти на фрескоживопис. Според анализата на
градбата, црквата хронолошки припаѓа на XIII век. Што се однесува до фрескоживописот, според неговите карактеристики, тој
покажува голема сличност со некои сликани целини изведени
од Михајло Астрапа и Ефтихиј. Според тоа, не е исклучено да
се изработени од нив или од нивни ученици и следбеници, кои
го прифатиле и негувале нивниот стил на сликање. Но, многу
нешта кои остануваат нејасни за историјата на овој манастир,
останува да се разјаснат со понатамошните археолошки истражувања на манастирот.
Поради огромното духовно и културно значење што го има
овој манастир, се пристапи кон негова целосна обнова. Ревитализацијата започна со осветувањето на камен-темелникот
за новата манастирска црква во 1999 година. Црквата е градена според проектот на архитектот Раде Настески од Кичево.
Градбата е дело на мајсторите од градежното претпријатие
„Тајмиште» од Кичево, додека покривот и малтерисувањето на
внатрешноста на црквата се реализирани од градежната фирма „Митан-Пром» од Охрид. Карактеристично за неа е тоа што
таа претставува единствена црква во Земјата што е покриена со
оловен лим, дело на мајстори од Струшкиот крај.

Селото Кнежино нуди посета на околната природа, богата со извори на вода, кои историски се посетени од страна на
локалното население, во кои се изведуваат пагански ритуали,
наследени стотици години. Ритуалите не се формализирани и
не постои конкретен организиран настан од страна на посетителите, туку тие се изведуваат посебно од страна на семејствата, кои ги посетуваат изворите.
Исто така, во селото Кнежино се наоѓа и Куќата на уметноста, која се користи за организирање традиционални уметнички
колонии од земјата и регионот. Селото е пристапно и познато за
населението и за уметничката фела, па затоа има потенцијал да
се оживее културно-природен туризам преку манифестации и
посети на изворите и урнатините на византиската црква.

Сегашно користење
Во селото Кнежино се организира традиционалната Уметничка колонија, која е позната пошироко и е една од најреномираните манифестации од ваков карактер во државата. Селото е
интересно и се посетува од страна на посетители, кои се заинтересирани за остатоците од црквата Св.Ѓорѓија, но не постојат
доволно добри услови и натписи за објаснување на историјата
на црквата.

Препораки

»»Ургентно, е потребно да се о тпочнат нови археолошки рабо-

ти и ископувања на византиската црква Св. Ѓорѓија и да се
означат посебните делови на локалитетот, да се овозможи
адекватна заштита и да се испечати уреден историски опис
на локалитетот;

»»Освен ликовната колонија, Куќата на уметноста во Кнежино

постојат поволни услови за организирање на разни други
настани од културно-уметнички карактер. Треба да се овозможи да ја користат и други групи граѓани со претходно предложена програма.

Се изгради и нов манастирски конак, кој е граден според проектот на Мире Спасеноски, исто така од Кичево.
Внатрешноста на црквата не е фрескоживописана, но ја краси
прекрасен иконостас, изработен во резба, дело на резбарите
од фирмата „Пердика» од Битола. Иконите на иконостасот се
изработени од сестринството на манастирот Света Богородица
Елеуса од село Вељуса - Струмичко.
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зборува дека на херојски начин, успеала да ја разбие групата од
неколкумина четници, така што тие се повлекле од селото.
Во 2007 година Телевизија Арт од Тетово има направено подолга репортажа за селото, во која се зборува на убавините на
падините на планините околу селото Ќафа и за потенцијалите на
ова село за развивање планински туризам.

Препораки

»»Треба да се воспостави соработка помеѓу стратешките проекти

за рурален развој и сопствениците на куќите во селото Ќафа, со
цел да се овозможи адекватна реставрација на куќите, за да се
преадаптираат во планински туристички преноќувалишта;

»»Селото Ќафа треба да се внесе во мапите и програмите на во-

дичите како интересна историска и туристичка атракција за
посетување од страна на локалните и меѓународните туристи.
Оптината Кичево може да помогне преку организирање на пешачки тури по падините околу селото Ќафа.

Опис
Селото Ќафа е напуштено село од страна на неговите жители. Се наоѓа во планинскиот предел помеѓу градот Кичево и
Гостивар. Иако сместено во длабок планински предел, патот до
селото Ќафа е асфалтиран во 2017 година и истиот е пристапен.
Карактеристика на селото се куќите изградени во почеток на XX
век и самото организирање на структурата на селото во форма
на круг со внатрешна концентрација на социјална динамика и
комуникација. Таквата структура е карактеристична за мал број
села во овој дел на Балканот.

Полифонични - Бифонични традиционални песни од
Кичево

Фолклорната музика на албански јазик од градот Кичево и
околината има доста автентична и специфична каратеристика, во
однос на фолклорот на албански јазик во други делови од Земјата. Таа се состои од полифонично – бифонично пеење, слично на
полифоничното пеење, присутно во Јужна Албанија, но за овој
предел е сосема нетипично и претставува едиствена форма на
таков фолклор во подрачјето на гегискиот дијалект на Албански
Куќите се во целост изградени, користејќи традиционални јазик. Полифоничното пеење е форма на издолжено пеење слична
материјали како земјени цигли и кал и како такви претставуваат на грчките антички трагедии, кои историски се провлекуваат од
многу автентична форма на градба која сеуште е зачувана во античките времиња до денес.
поголем дел од селото. Во 2017 година за првпат е изградеПостоењето на полифонично пеење во северниот дел на
на нова куќа во селото, со што се одбележува и почетокот на албанското јазично подрачје, поточно во Кичево, кое спаѓа под
врќање на луѓето и животот во ова село.
етнографската и јазична гегофонска зона. Постојат неколку етнографски забелешки за оваа појава, но не постои конкретна студија.
Познатиот албански композитор и музиколог, Лоренц Антони смеВо 2013 година е организирана манифестација од страна та дека оваа форма на пеење (бифонично) кај албанското гегиско
на Општина Гостивар, со поддршка на иселеници од Америка за население, во одреден историски момент преземено е од нивните
одбележување на 100 - годишнината на масакрот на жителите соседи Албанци - тоски.
од селото Ќафа, од страна на група четници. Воедно посетен е
Ова пеење е најприсутно во селата Зајас, Трапчин Дол и Кои поставениот споменик на Султана од Ќафа, за која легендата либари, каде полифоничното пеење е присутно во традиционал-
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ните песни. Овие песни се изведени во би-дониа (два гласа) со
извонредна кохеренција. Типолошката структура на овие песни
е богата и донекаде слична. Во еден дел на песните кои формираат еден засебен вид, водството ја пее мелодијата, а целата
група – контрамелодијата, вториот глас, речиси секогаш по мелодијата на првиот глас.

КИЧЕВСКА ТРАДИЦИОНАЛНА СВАДБА

Изведувачи на ова карактеристично пеење во регионот на
Кичево денеска се: браќата Дервиши, Тројката од Зајас, Даут
Зенку, Беџет Јагодини, Хасан Лимани, Абидин Ајвази, Сефа од
Ѓета, Хатем Ришани и други.
Но, од друга страна посебна карактеристика и во однос на
јужното албанско полифонично пеење е тоа што за време на
свадбени или смртни ритуали, полифоничните песни се пеат
и од страна на група жени, што е уште една карактеристична
особина, поради фактот што во фолклорните форми на групно
полифонично пеење, традиционално надвладуваат машките
гласови.

Сегашна состојба

Опис

Полифоничните песни сеуште се пеат од многу мала група
музички изведувачи од околината на градот Кичево. Додека
машките отпеани песни, може да се најдат во аудио и видео
записи, женските песни се скоро потполно во исчезнување и
постои само еден аудио запис. https://www.youtube.com/
watch?v=8g9dchU05NY.

Албанската традиционална Кичевска свадба претставува
една од позачуваните форми на духовно наследство. Ритуалите
на Кичевската свадба се доста специфични и се разликуваат
од оние во другите делови на Земјата. Постапките кои се однесуваат за воведување на невестата во новиот дом и помеѓу
сватовите носат во себе длабоки историски форми преку кои
можат да се толкуваат односите во заедницата, родовите позиции како и самата концепција на прославата. Танцувањата и
ората, кои се користат за време на традиционалната Кичевска
свадба имаат поединечни симоблични значења, како на пример
‘борбата’ за земање на невестата, прославата на сестрите на
младоженецот и др.

Препораки

»»Под водство на компетентни лица од Институтот за етногра-

фија и антропологија, треба да се направи дигитално регистрирање на овие форми на пеење, особено на позаборавените
пеења од страна на жените во околината на градот Кичево.

»»Под покровителство на Општина Кичево да се организира

фестивал на Кичевската полифонична песна, со што ќе се
врати интересот за ваквата форма на пеење и ќе се зачува и
промовира ова културно наследство на градот Кичево.

»»Треба да се поддржат млади и професионални истражувачи
на полето на етномузикологијата за реализација на истражувачки проект за опис на историскиот контекст и развојот на
ваквото пеење во Кичево, како и да се разгледаат различните
можни толкувања. Ваквите истражувања би требало да се
објават во публикација, која ќе се користи за идните истражувања на културното наследство на Кичево и околината.

Декоративните елементи кои се специфични за Кичевската
албанска традицонална свадба се многу значајни елементи на
духовното и културното наследство, кои во современите времиња, под притисок на комерцијализацијата се губат многу брзо
и сѐ пред исчезнување. Само во ритуалите на оваа свадба, на
пример е карактеристично обојувањето со бело-сребрена боја
на целото лице на невестата. Овој ритуал бил наменет да ја
симболизира чистотата и чесноста на невестата.
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Пишани материјали или етнографски истражувања за Кичевската албанска традиционална свадба не постојат. Во 1999 година професорот Рамазан Богдани има направено етнографски истражувања и толкувања кои се само снимени во форма на видео-материјал, достапен на следниот линк: https://www.youtube.com/watch?v=BYcVRpSYn3s.
Во 2011 година од страна на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, објавена е книга со наслов „Културен идентитет
на Кичево” од страна на професор Агрон Џаголи, во која спроведени се поопширни културно - антрополошки анализи. Во неа се
спомнуваат и дел од народните ора и игри, кои биле белег на Кичевската свадба. Подетална анализа на свадбата како посебна
церемонија не постојат.
Во 2016 година со поддршка на Општина Кичево и Министерството за култура, е организирана манифестацијата “Ритуалите на
Кичевската свадба” од страна на организацијата „Фортеса“. Манифестацијата е одржана во две автентични стари куќи во селото
Грешница. Целосниот монтиран материјал во форма на документарен филм е пристапен на следниот линк: https://www.youtube.
com/watch?v=F_YcstoI6NE.

Препораки

»»Од веќе постоечкиот документарен филм треба да се изготви

– монтира подолга верзија во која ќе се содржат и наративни
објаснувања на ритуалите, кои се содржани во целосната церемонија на Кичевската свадба. Новиот документарен филм да се
прикажува по различните традиционални фестивали во Земјата,
како документарен филм за специфичноста на обредите на населението од Кичево;

»»Организираната

манифестација од страна на организацијата
„Фортеса“, да прерасне во традиционална форма и да се повторува секоја година во присуство на публика и со претходно
добро осмислена стратегија за рекламирање на настанот. Самиот
настан, виден од снимките изгледа извонредно интересен и добро спроведен, оттука истиот би можел да привлече доста големо
вимание. Успешната соработка со Општината Кичево мора да се
претвори во културен настан, кој ќе биде вклучен во Годишната
програма за култура на Министерството;

»»Да се поттикнат мадите истражувачи, етнолози, да објават Мо-

нографија за Кичевската свадба. Една од таквите истражувачи ентузијасти е Нолка Салију, која се има работено на Кичевската
етнографија и изразува интерес да го продолжи нејзиниот проект,
но и недостасува поддршка од страна на институциите.
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2.1. Историја на градот Дебар и околината

2. Општи карактеристики на Дебар
и околината
Дебарскиот регион е доста богат со туристички, културни, религиозни и историски ресурси кои можат да
се искористат во функција на одржлив рурален развој.
Дебарскиот регион се наоѓа во крајниот западен дел на
Земјата, близу границата со Албанија. Од Скопје е оддалечен 131 км, а најблиски градови до него се Струга
(52 км) и Гостивар (71 км). Дебар лежи во југоисточниот
дел на Дебарското поле во подножјето на планината
Дешат (Крчин) на надморска височина од 625 метри.
Дебар е опкружен и со планините Стогово на исток и
Јабланица на југ, кои го одделуваат дебарскиот крај од
соседните области Кичевско и Дримкол во Струшко.
Градот Дебар се наоѓа, на самиот брег на вештачкото
Дебарско Езеро, кое е настанато со изградбата на браната Шпилје во 1969 година на вливот (утоката) на реката Радика во Црн Дрим, непосредно на јужниот крај
на градот.

Историски гледано, првиот пишан документ што го спомнува Дебар е картата на Клавдиј Птоломеј, направена околу средината на II век, во која се нарекува Deborus. Византискиот император Василиј II знаел за неговото постоење, додека Феликс
Петанчиќ го нарекува овој град Dibri во 1502. Во времето на
Османлиската империја, Дебар бил дел од Битолскиот вилает.
На почетокот од XIX век, Дебар се спротивставил на турскиот
султан, и во овој период, како што тврди еден француски патеписец, градот имал 64 продавници и 4.200 жители. На крајот
од векот, градот имал 15.500 жители, но по Првата светска
војна, бројот се намалил. Од XVII до XIX век развиена била
Дебарската дрворезбарска школа. Нејзините претставници изработиле многу иконостаси во Земјата, во Бугариjа, Србија, па
дури и во Русија. Кон крајот на XVIII век, во дебарскиот затвор
бил затворен и измачуван од турските власти, големиот македонски преродбеник Григор Прличев, кој убаво го има опишано
Дебар во својата „Автобиографија“. Поради својот економски
процут, богатството на своите жители и прочуеноста на дебарските мајстори - градители и ѕидари во времето на Отоманската
Империја постоела изреката: ‘Стамбол гори, Дебар го гради’.
Сето ова потврдува дека во Дебарскиот регион постои цивилизација скоро 2000 години. Тоа значи дека од сите претходни периоди во регионот на Дебар постојата доста сведоштва за
луѓето и културите, кои егзистирале на ова подрачје. По однос
на историските локалитети, во поширокиот Дебарски регион
има вредни ресурси кои заслужуваат внимание. Следуваат записи за 40 објекти, распространети на 14 различни локации.
Она што е посебно интересно за Дебарскиот регион и за
долината на реката Радика е народната оригинална архитектура на автентичните куќи во селата: Битуше, Јанче, Гари, Лазарополе и др.
Во дебарско-реканскиот регион вековите не одат еден по
друг - тие живеат еден до друг, времето ја губи неговата природа на последователност и се претвора во вечност. Овде ќе
се сретнете со преплетување на вековите на цивилизациските
наследства низ епохите, ќе ја доживеете беспрекорната природна убавина и ќе го почувствувате ритамот на Земјата. Регионот Дебар - Река се наоѓа во северозападниот дел на Земјата
и административно припаѓа на две општини: Дебар и Маврово
и Ростуше. Тука секој посетител има можност да ужива во бо25
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гатото културно наследство со посетата на археолошките локалитети, средновековните манастири и цркви, џамиите, амамите
и да се воодушевува на уникатната стара градска и рурална
архитектура. Уште при првата посета на регионот Дебар - Река
ќе сретнете репрезентативни објекти со високи архитектонски
и уметнички дострели, нешто непознато и ретко видено во другите делови на Земјата. Старата градска и рурална архитектура сведочат за мајсторството на мијачките градители, кои на
автентичен начин во своите градби го прикажале практичното
и естетското со поврзување на традиционалниот начин на живеење во овој регион.
Минатото на Дебар почнува да се следи преку археолошките остатоци на повеќе локалитети во регионот. Во оваа прилика ќе издвоиме само дел од вкупно 71 забележани во Археолошката карта на Земјата, како: „Абрановци“ - средновековна
некропола од грубо обработени камени плочи на гробните конструкции - тип циста, „Горно Удово“ - населба од железното
време и средниот век, „Сува Чешма“ - средновековна некропола, „Алакати“ - средновековна некропола, „Света Богородица“
- средновековна црква, од која се зачувани ѕидовите на јужната
и југоисточната страна, ѕидани од кршен камен и варов малтер
и го чува патот кој водел од Дебар за Кичево, „Кошари“ - некропола на која се евидентирани остатоци од римско време.

2.2. Демографски карактеристики
Според пописот на население од 2002 година, општината
има вкупно население од 19.542 жители, од кои мнозинството
се Албанци и Македонци. Жители со густина на население во
Дебар се 134.15 жители на километар квадратен.

2.3. Идентификувано културно наследство
Абрановци
Средновековна некропола. На стотина метри западно од
селото, на една блага падина се среќаваат грубо обработени
камени плочи од гробни конструкции. Гробовите се од типот
циста, со ориентација исток-запад. Краста - средновековна
црква и некропола. На патот помеѓу селото Брајковско маало
Центар се гледаат урнатини од мала црква и околу нив гробови
градени од камени плочи. Ров, средновековна некропола. Во
непосредната близина на селото, на левиот брег на Банишка
Река, близу до Борисова воденица, во нивата на Осман Леши се
откриени гробови со конструкции од камени плочи – тип циста.
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Препораки

»»Да се асфалтира патот од селото до средновековната некропола;

»»Да се исчисти и да се осветли локацијата, со цел да им се
овозможува на туристите и посетителите да се запознаваат
со ова средновековна некропола;

»»Оваа археолошка локација да се стави во промотивни материјали на туристичките агенции со цел да привлекуваат
странски и домашни туристи;

»»Да се стават патоказни знаци, кои ќе го покажуваат археолошкото место.

Нова Гипсарница
Во 1941-1944 година работниците на претпријатието
„Расадник“ при обработувањето на земјата откриле повеќе
гробови. Според кажувањето на еден од учесниците во тие работи, гробовите биле градени од камени плоли – тип циста, и
во нив наоѓале прстени и бакарни пари. Во поново време, при
изградбата на влезот за гипсарницата, исто така биле откриени и уништени гробови градени од камени плочи. Во старата
Фабрика за теписи „Новост“, постои средновековна црква и некропола. При копање на земјата за проширување на фабриката
за теписи се откриени гробови од типот циста. Во непосредната
близина, над новата фабрика за гипс и фабриката за теписи
се откриени гробови од типот циста. Во непосредната близина,
над новата фабрика за гипс и фабриката за теписи се гледаат
урнатини од мала еднокорабна црква.

Препораки

»»Да се означи локацијата од пофрекфентните патишта, за да
може посетителите да го најдат местото;

»»Да се изготви детален опис и на лице место да се стават
адекватни описи за историскиот контекст и користење.
Алакати
Средновековна некропола. Се наоѓа на околу 1км јужно
од селото, на десниот брег на поројницата Алакат, на десната страна на селскиот пат. Во нивата на Зике Крлиу, која е на
блага падина, се откриени гробови градени од камени плочи
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–тип циста. „Ограѓе“ - некропола од римското време и средновековна црква. Во непосредна близина на селото, од двете
страни на патотот за селото Баниште, во нивата на Оломан Казиу е откриен гроб граден од монолитни плочи од бигор во вид
на саркофаг. Според кажувањето на сопственикот, во гробот
имало повеќе прилози: стакло, керамички садови и предмети
од бронза, кои не ги извадил. Во непосредната близина на
раскрсницата, каде што асфалтниот пат за селото Баниште се
издвојува патот за селото Кривци, се забележуваат остатоци од
еднокорабна црква ѕидана од камен и тули. „Опре“ - средновековна некропола. На 100м од куќата на Оломан Казиу, на десната страна од патот што води кон селото се гледаат покривни
плочи од гробови со ориентација исток-запад.

Препораки

»»Да се асфалтира патот од селото до средновековната некропола со должина од 1 км;

»»Да се исчисти и да се осветли локацијата, со цел да им се
овозможи на туристите и посетителите да се запознаваат со
средновековната некропола;

»»Оваа археолошка локација да се стави во промотивните материјали на туристичките агенции со цел привлекување на
странски и домашни туристи;

»»Да се стават патоказни знаци кои ќе го покажуваат археолошкото место.

Препораки

»»Да се означат точните размери на црквата на самиот терен;
»»Историскиот опис на црквата да се вклучи во општинските
документи, кои се однесуваат на историјата на градот Дебар;

»»Да се обезбеди зачувување и конзервирање на постоечките
ѕидови од ризикот за нивно уништување.

Кошари, некропола од римското време
Се наоѓа во нивата на Сулејман Алиоски, оддалечена околу
1км северно од селото.
На површина се гледаат траги од изгорена земја која е растресита и по боја црвеножолта. На неколку места има парчиња
од изгорени човечки коски, како и фрагменти од тегули. Најверојатно се работи за оштетена некропола со гробови од типот
„на две води“, со кремирани покојници. „Николица“ - средновековна населба и некропола. На источниот раб на селото,
на блага падина со ориентација север-југ се гледаат ѕидови
од објекти од кршен камен и варов малтер. Во непосредната
близина има гробови со конструкција од големи камени плочи,
поставени во правец исток-запад.

Препораки

»»Да се означи локацијата од пофрекфентните патишта, за да
можат посетителите да го најдат местото;

Богородица, средновековна црква
На околу 1км источно од селото, на левиот брег на реката
Белешница се гледаат остатоци од мала црква. Вранска Краста, фортификација од доцно античкото време. Во месноста каде
се граничат атарите на селата Могорче и Осој, на десниот брег
на Мала Река и во непосредна близина на утоката на Белешница во Мала Река се издига висок рид со доминантна положба
на кој се забележуваат ѕидови од фортификација. Ѕидовите се
зачувани на јужната и југоисточната страна, а ѕидани се од кршен камен и варов малтер. Фортификацијата го чувала патот
што одел од Дебар за Кичево.

»»Постоечките камени структури да се фотодокументираат и да
се интервенира, за да се исчистат натписите од наталожените елементи;

»»Да се изготви детален опис и на лице место да се стават
адекватни описи за историскиот контекст и користење.
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МОСТ ЕЛЕН СКОК
Камен лачен мост во околината на с. Могорче преку Мала Река во Реканскиот регион на западниот дел на земјата. Изграден кон средината на
XVIII век од делкан камен со само еден лак според плановите и од страна
на Мимар Хајрудин — архитект на Стариот мост на Неретва во Мостар и
ученик на прочуениот архитект Мимар Синан. Повеќе легенди и преданија,
од кои најинтересна е онаа која ни раскажува за еден турски бег, кој сакал
да го улови еленот, кој кај тогашниот народ бил познат по својата итрост и
сила и постојано им бегал на оние кои го ловеле. При една потера еленот
бил ранет и притиснат во безизлезна ситуација, т.е. на местото каде што
сега е изграден мостот. На брегот на Гарска Река, тој го направил невозможното - успеал да ја прескокне реката. Изморен и исцрпен од длабоката
рана, починал. Восхитен од храброста на еленот и неговата упорност и цврстина да се бори за својата слобода до крај, бегот
наредил во негова чест да се изгради мостот, кој во иднина ќе биде симбол на храброста, честа, силата и борбата да се истрае до
последен здив. Интересно за овој убав споменик на културата е тоа што тој е изграден на местото каде што поминувал римскиот
пат Виа Игнација.

Препораки

»»Утврдување на мостот „Елен Скок“, како еден од клучните
сегменти на културното наследство во Дебар, поради духовното наследство, кое е поврзано со народните нарации во
однос на постанувањето на мостот;

»»Да се соберат и проучат народните приказни, од типот на митовите за „Елен Скок“ и да се објави брошура, како начин на
зачувување на ова духовно наследство од исчезнување;

»»Да се подобри патната инфраструктура до мостот, со точно
означени патеки.

СЕЛО ГАРИ И СЕЛО ГАЛИЧНИК
Гари е едно од најубавите села во Земјата. За првпат ова
село се споменува во пишаните документи од XIV век. Лоцирано на падините на планината Стогово, во долината на Гарска
Река, селото припаѓа на мијачката област. На надморска височина од 1170 м, селото е изградено во амфитеатрален облик,
свртено кон бистрата Гарска Река, со зачувана архитектура карактеристична за мијачката градителска традиција и со нагласена употреба на локалниот градежен материјал. Карактеристиките на оваа архитектура произлегуваат од местоположбата
и климатските услови во мијачкиот регион. Пределот во кој е
сместено селото има карактеристична континентална клима со
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свежи лета и остри зими. Шумскиот појас околу селото го чинат
густи букови и дабови шуми. Богато со изворска вода, заштитено од силни ветрови, а сепак планинско место, го чинат Гари
дестинација со особен потенцијал за развој на алтернативниот
туризам, угостителски дејности, рекреативни планински спортови и културни активности.
При продорот на словенските племиња на Балканот, меѓу
повоинствените се наоѓаат Мијаците. Неколку легенди говорат
дека тие како похрабри го населиле најтешко проодниот предел по Радика, во пазувите на планините Стогово, Бистра, Јама,
па сè до Малесија и Лума (Албанија). Според Тома Смилјаниќ,
Мијаците се викаат така, зашто секогаш биле чисти и измиени. Друго предание говори дека Мијаците го добиле името
бидејќи личната заменка ‘ние’, ја изговараат ‘мие’. Смилјаниќ
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смета дека ова толкување е најточно. Според Новаковиќ, (Законски споменици), Гари се споменува во XIV век. Според едно
предание се смета дека некогаш Гари се наоѓало во месноста
Присој, некаде околу XIV век. Гари било населено од страна на
Мијаците во 1760 година, а претходно таа месност била пуста.
Според легендата се вели дека во текот на XV век на падините
на планината Стогово, во месноста наречена Дрениче постоела
црква посветена на Свети Спас, од која неколку пати исчезнувала иконата посветена на светецот. Иконата одлетувала до
денешното село Гари, а селаните подоцна ја враќале назад, но
настанот се повторувал. Затоа, селаните одлучиле да подигнат нова црква и село на местото каде паѓала иконата. Георги
Трајчев во својата „Книга за Мијаците“ го опишал Гари „како
село со повеќе од 180 куќи, повеќето со два или три ката, кои
со својата масивна камена структура, изложени на југ и амфитеатрално симетрично распоредени, му даваат еден прекрасен
пејзаж“. Според податоците од 1873 година, селото имало 100
домаќинства со 278 жители христијани (Македонци).
Според податоците на Васил К’нчов од 1900 година, селото имало 1000 жители христијани (Македонци). Галичник
- и веднаш радосно се присетуваме на најпознатиот обичај во
Земјата – „Галичката свадба“. Вековната традиција со современа сценографија, секое лето се поставува одново на средсело. Во оваа вистинска претстава на животот, секоја година
стапуваат во брак сопружници со современи навики, а по патот
на вековните традиции. Селото е вистински претставник на
традиционалната архитектура, локалните обичаи и староседелските преданија. Фактот дека селото е дел од Национал-

ниот парк „Маврово“ веднаш посочува
на неговата особеност и задолжителното
внимание кое го ужива. Куќите во ова
село се од затворен тип, со просторна
организација на внатрешноста, градени исклучиво со локални материјали.
Чардакот, карактеристичен елемент на
македонската традиционална архитектура, присутен речиси во секоја куќа исто
така е од затворен тип. Етнологијата на
селото отвора солидна подлога за развој
на претприемничката идеја во насока на
развој на селото во областа на туризмот,
угостителството, традиционалната храна
и културата.
Кичиница е слика за животот и секојдневието од крајот на
XIX век, антрополошки опис на времето кога во регионот Дебар
- Река се развивала сликарската традиција, денес впечатливо воочлива преку црквата Св. Никола. Планинското село од
компактен тип, сместено во падините на планината Бистра во
Националниот парк „Маврово“, се чини како да постоело и
да било тука, меѓу околните падини, шумата од сребрени борови и блиските пасишта. Типичната селска куќа во Кичиница
има концепт на позиционирање на функциите и енергијата во
нејзиното средиште и веднаш потсетува на народните преданија - културни вредности раскажани во кругот на семејствата. Солидно поставено, интегрално конципирано во околната
природа, Кичиница претставува дестинација за која може да се
размислува во насока на додадена вредност преку автентична
инвестиција, пренамена или изведба на објект – дестинација
за уживање, одмор и релаксација.

Препораки

»»Кога станува збор за селата Гари и Галичник, треба да се работи чекор по чекор;

»»Министерството за култура во соработка со надлежните ин-

ституции треба да отпочнат процес на реновирање на старите
куќи, кои се во фаза на распаѓање;

»»Исто така треба да се работи на образованието на граѓаните
за заштита на наследството.

29

2

Дебар

НОВ АМАМ, ДЕБАР

Новиот амам се наоѓа во централното подрачје на градот
Дебар, во непосредна близина на чаршијата. Не постојат точни
податоци за тоа кога е изграден објектот, но толкувањата упатуваат на негово датирање од XVIII век и негово доградување,
кое веројатно било изведено во XIX век. Амамот, концепциски и
функционално припаѓа на развиениот тип на амами. Овој амам е
познат по тоа што е единствениот во овој регион кој ги содржи
сите функционални елементи - шадрван сала, капалук, халвет,
хазна и ќулхан, и најдолго бил во функција на амам, сè до 1992
година. Денес овој објект е реконструиран и претставува уметничка галерија. Потенцијалот на „Новиот aмам“ сèуште може да
се развива во насока на мултифункционален културен простор.

Во тамбурот на куполата во шадрван - салата се запишани годините 1887 и 1907 што веројатно претставуваат години на некоја
поправка или декорирање на објектот. Концепциски и функционално амамот припаѓа на развиен тип амами. Чистата и јасна просторна
и функционална организација на амамот, присуството на спрат со
галерија и тамбур во шадрван - салата, како и применетиот начин на
градба се карактеристики, кои зборуваат за искуството на градење и
ги формираат и потенцираат вредностите на овој амам.
Тој е единствениот кој ги содржи сите неопходни функционални
компоненти. Од шадрван салата се влегува во останатите простории
од амамот – капалукот - соблекувална односно чекална во зимскиот
период, халвет – централното место за капење, кое е покриено со
купола и во која се наоѓаат четири помали халвети, а на крајниот
дел од источната страна е сместен резервоарот за вода – хазна и огништето - ќулхан. Покрај останатото, неговата уникатност се состои
и во добро сочуваниот ‘ѓобек таш’ (камена или мермерна издигната
клупа, сместена во средината на амамот), сместен во халветот, а
кој воедно претставувал и место за одмор.
Покрај архитектонското значење, посебно обележје на амамот му дава и применетата декоративна обработка на камената
пластика, која е во комбинација на геометриски форми, особено
видлива во обработка на курните (лавабоа) и фонтаната (шадрван). Сликаната декорација присутна е во сводот на тамбурот
со богато колоритни флорални и геометриски мотиви. Новиот
амам во Дебар е единствениот амам во Земјата, кој најдолго ја
задржал својата функција, односно тој бил во функција до 1992
година. Денес амамот се користи како уметничка галерија.

Препораки

»»Општината Дебар во соработка со културните и уметнички

здруженија од градот Дебар, да развијат програма со годишни
активности, кои би се случувале во Новиот амам, со цел оживување на користењето на овој простор;

»»Општината во соработка со Министерството за култура да се
Според стилските особености на амамот, присуството на
барокните елементи во камената декорација и неговата конципираност, се потврдува дека датира во првата половина на XVIII век,
додека шадрван - салата, која била составен дел од амамот, според
применетиот градежен материјал и начинот на ѕидање евидентно е
дека била изградена во XIX век.
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договори со постоечките угостителски објекти за отстранување на рекламните елементи и церадите, кои го деградираат
изгледот на Амамот.

»»Во моментот единствени понатамошни интервенции потребни

за Новиот амам се оние кои се однесуваат на пофункционално
осветлување на неговите карактеристични архитектонски декоративни елементи.
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СТАР АМАМ, ДЕБАР

Дебарскиот Стар aмам е споменик на културата во кој се
видливи стилските и архитектонските вредности од класичниот
стил на исламската архитектура. Конструкцијата е со масивни
ѕидови и куполи, изведени од камен и тула во варов малтер.
Амамот ги содржи сите неопходни простории и карактеристики
за функција. Квалитетните параметри на ова недвижно - културно наследство градат околу него концепт за натамошен развој на
објектот и неговиот потенцијал. Сместен во централното градско
подрачје, Стариот амам во Дебар, иако во моментов напуштен и
тргнат од вниманието, сепак располага со простор и енергија од
кои би можеле да се конструираат интересни креативни форми,
изрази и функции во насока на уметноста и културните вредности или рекапитулација на традиционалниот чин на уживање во
амамите.
Амамот веќе подолго време се наоѓа во руинирана состојба,
обиколен со доградени објекти, затрупан во шут и смет. И покрај
лошата состојба видливи се стилските и архитектонските вредности на овој објект од класичниот стил на исламската архитектура. Конструкцијата е со масивни ѕидови и куполи изведени од
камен и тула во варов малтер. Амамот ги содржи сите неопходни
простории карактеристични за неговата функција
Првиот дел – капалак, служи за адаптација на внатрешната
температура, одмор и подготовка за капење. Просторот е правоаголен засведен во полуобликуван свод, перфориран со кружни
отвори, кои зенитно го осветлуваат просторот.
Од овој простор, преку мала врата се влегува во централниот дел на амамот – халвет - бања , кој служел за капење. Просторот е квадратен засведен со шест куполи (двете централни

се урнати) перфорирани со кружни отвори преку кои се осветлувал просторот. Во аглите на
халветот, лево и десно, има две
мали простории – авлиња, кои
служеле за капење на повисока
температура, покрај ѕидовите се
наоѓале поплочени возвишенија
за седење, околу мермерните
корита – курни, со топла и ладна
вода.
На јужната страна на објектот, по целата негова должина
, бил сместен резервоарот за
вода наречен хазна , а во средината е ложиштето - ќулхан. Засведен е со полуобликуван свод од тули во варов малтер (сводот
е урнат).
Посебно обележје на објектот му дава применетата декоративна обработка. Секоја од просториите на халветот е покриена
со куполи потпрени на четирите агли со пандантифи, понатаму
отворите на куполите, и второстепената пластика, преку ниши
поставени во ѕидната маса, придонесуваат за декоративното
оформување на просторот.

Препораки

»»Стариот амам во Дебар треба да подлежи на детална анализа

од археолошки стручни лица од Конзерваторскиот центар, со
цел да се дефинира кои и какви зафати можат да се спроведат, за да се зачува објектот и карактеристичните елемени од
понатамошно уништување;

»»Делот од просторот на Стариот амам, кој сеуште е функсионален, но е доста загаден, мора да се исчисти за да може истиот
да се користи од различни граѓански иницијативи;

»»Заедно со Новиот амам, Стариот треба да се стави со конкретен опис во брошури за културно наследство на Општина
Дебар.

»»
»»
»»
»»
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МАНАСТИР БИГОРСКИ, ЦРКВА СВ. ЈОВАН ПРЕТЕЧА

Изграден е на падините на планината Бистра и опкружен со
бујна шума, а под него во непосредна близина течат бистрите
води на реката Радика. Од манастирот се простира прекрасен
видик кон планината Кораб со нејзините врвови Мал и Голем
Кораб, како и кон живописните села Ростуше, Велебрдо, Битуше
и Требиште. Во негова близина се Реканските села Гари, Осој,
Тресонче, Галичник, Росоки и Лазарополе, места од каде произлегле плејада градители, зографи-иконописци и копаничари,
кои низ целиот XIX век граделе, зографисувале и украсувале со
резбани иконостаси голем број цркви и манастири на просторот
на целиот Балкански Полуостров. Манастирот Бигорски бил светилник и стожер на просветителска дејност и книжевен центар
на препишувачката активност. Во него се школувале голем број
свештеници, калуѓери и учители, кои ја ширеле просветителската
дејност по сите краишта на Земјата. Оттука произлегле и големите имиња архимандритот Партениј Зографски, архимандритот
Арсениј од Галичник – игуменот на манастирот, Ѓорѓија Пулевски
и многу други. Манастирската црква била изградена врз темелите на постара црква. Таа се споменува во Зографскиот споменик
(1527-1728). Манастирот е еден од најубавите во Земјата и пошироко. Локацијата каде што е изграден е преполна со лековити
извори и вода - во зима топла, а во лето студена и на некој начин
се смета за благословена. Основач на манастирот бил монахот
Јован од Дебар во 1020 година, кој во тоа време бил охридски
архиепископ. Манастирот му го посветил на свети Јован Крсти-
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тел, а поради каменот со кој е изграден и бигорливиот предел на
кој е лоцирано ова здание, манастирот
го добил името Св. Јован Бигорски и по
ова име е препознатлив насекаде низ
светот. Причина за изградбата на овој
манастир токму на ова место била иконата на свети Јован Крстител, која била
пронајдена како лебди над изворите.
Оваа икона е чудотворна и покрај прекрасниот и неповторлив иконостас изработен од резбано дрво, претставува едно
од најголемите богатства на манастирот.
Иконостасот е своевидно ремек-дело, во
кое се врежани делови од Библијата, а
е изработен во периодот меѓу 1829 и
1835 година од страна на мајсторите
Марко и Петар Филипоски од с. Гари.

Препорака

»»Манастирот Бигорски е еден од позачуваните манастири во

Земјата и под заштита на компетентни институции. Затоа
нема конкретна препорака за интервенирање. Но она што е
воочливо е дека граѓаните на Дебар не го посетуваат доволно овој манастир, додека истиот е посетуван од поголем број
на граѓани од целата Земја. За таа цел, Општина Дебар, во
соработка со културни и уметнички групи од градот, треба да
организира активности кои ќе станат традиционални во овој
манастир, кој претставува точка на заедничка идентификација за различните етнички групи во пределот на Дебар.

СТАРИ КУЌИ ВО ДЕБАРСКО
Куќата на Гани Граждани
Кога за момент би можеле да ги повикаме своите сеќавања
на староградските спомени и градските кочии, би ја вметнале
во таа слика и куќата на г. Шаин Шаиновски (првично на г. Гани
Граждани). Оваа куќа се вбројува во врвните остварувања на
традиционалната архитектура од XIX век во Земјата. Дебар со
оваа куќа во 1968 година добива заштитено недвижно - кул-
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турно наследство, дестинација вредна за внимание и објект толкувач на урбаниот живот на Дебар од пред стотина години.
Богатата декорација на ентериерот, симетрично функционалното решение, карактеристично за основен тип на дебарска куќа е
одлична подлога за реадаптација. (куќата веќе не постои!)

Препорака

»»Со соодветна пренамена, заедно со постоечките карактеристики, би се создал објект погоден за креативен уметнички
израз, угостителство или можеби културен центар.

Препораки

»»Куќата на фамилијата Села треба да се реставрира во надворешниот дел со цел да се врати нејзиниот стар сјај;

»»Во договор со сопствениците да се овозможи посета на куќата од различни групи туристи и за истражувачи на архитектурата.

КУЌАТА НА ФАМИЛИЈАТА ЕРЕБАРА

КУЌАТА НА ВЕЛИУ СУРИ
Оваа прекраска градска куќа среде Дебар ќе ве натера да
се обидете да сонувате за неа и времето во кое функционирала
– XIX век. Куќата на Велиу Сури е една од ретките во Земјата, која заслужува особено внимание, поради архитектонската
концепција и богатиот ентериер. Куќата претставува основен
тип на дебарска симетрична куќа со приземје и кат, со традиционален затворен чардак.

Препорака

»»Иако однадвор напуштена, внатрешноста на куќата открива

една прекрасна приказна со својата особено интересена и
богата декорација, со резбани тавани, врати и долапи. Куќата
поттикнува потенцијали за развој во насока на угостителството, туризмот и културата.

КУЌАТА НА ФАМИЛИЈАТА СЕЛА
Куќата на фамилијата Села во Дебар претставува одличен
пример на градската архитектура од XIX век. Куќата е изградена и декорирана во специфичниот ‘a la franga’ стил, а карактреристичните елементи на надворешноста и внатрешноста сведочат за начинот на живот на богатите муслимански фамилии од
тој период. Особено интересна е декорацијата на ентериерот во
која се испреплетуваат сликани и резбани орнаменти, мурали,
потоа специфичниот камин со штуко декорација, како и карактеристичните украсени долапи.

`Куќата во која сега живее семејството Еребара е една од
најпрочуените куќи во Дебар иако е стара над 400 години, и
денеска ја чува својата убавина. Целата е изработена од дрво
од страна на дебарските мајстори. Таванот на ова куќа се наоѓа
на македонската банкнота од 100 денари.

Препораки

»»Да се изведе интервенција за зацрвстување на таваните и
главните столбови, кои поради тоа што куќата е изградена
целосно од дрво, се оштетени;

»»Куќата на фамилијата Еребара е многу позната само за дел

од професионалната јавност, која се занимава со конзервирање, затоа е потребно да се организираат посети и сликања
на карактеристиките на архитектурата на оваа куќа. Општина
Дебар, во соработка со другите општини во Земјата може да
организираат групи за промоција на ова клучно културно наследство, кое поради своите карактеристики е вметнато и во
банкнотата од 100 денари.
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3.1. Историја на градот Струга и околината
Првите позначајни историски податоци за етничката структура на населението од овој крај потекнуваат некаде од VI век
пред нашата ера, кога низ старите записи се споменуваат десаретите, енхелејците, дрилони, и други народи, кои живееле
на овие простори. Значаен период што доста повлијаел врз
културното и етничкото обликување на овој простор, преставув
продорот на Римјаните во 168 година пред нашата ера и изградбата на римскиот пат Виа Игнација, кој го поврзувал Драч
со Цариград, преку кого бил овозможуван пробив на западната
култура во Струга.

3. Општи карактеристики на градот
Струга и околината
Во Струга и струшко уште од најраните историски
периоди се мешале разновидни култури и цивилизации, што дава за право дека под нивното влијание овде
се создал еден конгломерат на разновидни етнички
групи, кои носат посебни етнички белези и карактеристики, но поради честото мешање на етничките групи и
нивното меѓусебно влијание се создале и низа заеднички елементи кои се зачувале и до ден денес.
Општина Струга — општина во западниот дел на
Земјата. Центар на општината е градот Струга. Општината е проширена во 2004 година, кога кон старата
Општина Струга се припоиле поранешните општини Делогожда, Велешта, Лабуништа и Луково.

Друг позначаен момент е продорот на хрстијанството во II
век од нашата ера преку емисарот свети Еразмо кога се изградиле и најубавите христијански храмови – ранохристијанските
базилика. Во овој контекст од особено значење е влијанието
на византинската култура од IV век од нашата ера, а значајни
промени во етничкиот состав на населението на овој простор
настанале по VII век, по продорот на Словените на Балканот.
Во XI век повторно продира западното влијание со доаѓањето на Крстоносците, а најголемите етнички промени во
овој дел од Балканот настанале со навлегувањето на Турците – османлии во XV век и нивното петвековно опстојување на
Балканот. Карактеристично за османлискиот период е исламизирањето на христијанското население, кое најсилно било
изразено во овој регион.
Во периодот од XV век, па се до XIX век низ овие простори
минувале разновидни патеписци, кои, покрај своите визуелни
забелешки за одделни градови и села, даваат податоци и за атничката структура на населението на овие простори. Позначајни белешки на овој план, кои се однесуваат на Струга и струшко забележале турските патеписци Идризи и Евлија Челебија,
потоа Вазмер, Ами Буе, Јосип Хан, Виктор Григорович, Вацил
Кичов, австрискиот вицеконзул Крал и други. Сите тие, според
подадоците до кои дошле на теренот, направиле прегледи на
бројот и составот на населението, кои се многу корисни за денешното етнолошко проучување на овој простор.
Сите етникуми во струшкиот регион живееле и комуницирале заедно низ вековите. Токму заради таквата комуникација
меѓу различните етнички групи, се граделе и патиштата на заедничкото живеење и опстојување на овој простор, така што
може да се рече дека во досегашниот период не се случиле
некои посериозни нарушување на тоа заедништво.
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3.2.Демографски карактеристики
Демографските податоци покажуваат пораст на
бројот на населението од 63 376 жители, според
последниот попис во 2002 година, на 65 395, според последната годишна процена на населението на
31.12.2014 година. Според возрасната структура, доминираат лицата на возраст од 34 до 59 години (34%),
потоа следуваат лицата на возраст од 20 до 34 години
(28%).

3.3. Идентификувано културно наследство
ЛЕТНИК

Во однос на националната припадност, Општина
Струга е етнички мешана заедница со мнозинско албанско население 57%, македонско 32%, турско 6%,
влашко 1%, а помалку од еден процент припаѓаат на
Еѓипќани, Роми, Бошњаци, Срби и друго.
Во однос на домувањето, како што се зголемува
бројот на жители во општината, така расте и бројот на
вкупни живеалишта во Струга. Според податоците од
пописот во 2002 година, бројот на станови изнесувал
18 300, а во периодот од 2005 до 2014 година се изградени дополнителни 2 365 стана. Во нив живееле 63
376 жители, поделени во 14 483 индивидуални домаќинства, со просечен број на членови на домаќинства
= 4.4. Во општината нема социјални станови за социјално загрозените групи.
Официјалните податоци за вкупниот број на активни деловни субјекти покажуваат најголема застапеност на микропретпријатија, но и тренд на намалување на бројката на мали претпријатија во последните
години. Намалувањето е особено изразено кај малите
претпријатија, каде што во периодот 2009-2012 има
намалување за цели 50%. Во однос на секторите на
дејност, доминираат трговијата на големо и мало, сместувачки објекти и сервисни услуги за храна и градежништвото.
Состојбите со вклученоста во основно образование
во Општина Струга во изминатите години покажуваат
дека има намалување на бројот на ученици по учебни
години. Притоа, нема значителни разлики меѓу девојчињата и момчињата, додека соодносот наставници ученици во Општина Струга изнесува 8:1, со поголема
застапеност на жените наставнички.

Летник е пагански празник, којшто се празнува секоја година на
14 Март, по новиот календар и е поврзан со враќањето на птиците
преселници од јужните краишта. Овој празник всушност во народните верувања е празник за почеток на пролетта односно летниот
период, периодот на цутењето на пупките на дрвјата и почетокот на
земјоделските работи. Поради ова негово значење, празникот често е
квалификуван и како празник за почетокот на годината во смисла на
активниот работен период од годината. Поради тоа што е прославуван и од христијаните и од муслиманите, за празникот се смета дека
е од паганско потекло. Со процесот на миграција од село во град, овој
празник е главно запоставен, но тој сѐуште се празнува во руралните
средини.
Летник се слави три дена. Овие денови жените не вршаат никаква рачна работа, бидејќи веруваат дека може да ги касне змија.
На летник на децата им се врзува шарен конец на прстот, раката или
ногата. Овој конец децата го носат додека не видат штрк и ластовица
во лет, во спротивно конецот ќе го носат до Ѓурѓовден. Ноќта спроти
Летник се варат црвени јајца, а децата одат по кукурек. Во текот на
денот тие шетаат по куќите пеејќи пригодни песни со желба да се
множат пилињата. На ова пеење домаќинката ги дарува со јајца.
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Препораки

»»Бидејќи мартинките се од 2017 година под заштита на УНЕСКО (Конвенцијата на УНЕСКО за нематеријално културно на-

следство) се препорачува организирање на поголем културен настан (од типот на Фестивал), во изворот на Црн Дрим, каде
што младите ќе ги ставаат мартинките во рака и во нога. Овој ритуал би било добро да се прослави со песни и народни ора
од сите етникуми кои живеат во Струга;

»»Образовните установи од регионот на Струга да имаат посебен информативен ден за Летник преку кој ќе може да се зачува
и пренесе традицијата на помладите генерации;

»»Исто така, се препорачува за време на фестивалот да се одржува и панаѓур со традиционални народни јадења од струшкиот
регион, како и од сите градови на Југо-западниот регион, каде што се слави овој пагански празник.

ЕРЕМИЈА
Еден од поголемите пагански празници од пролетниот циклус.
Еремија е непроменлив празник и секогаш паѓа на 14 Мај.
Овој празник се празнува како еден од поголемите пролетни
празници, а обичаите и верувањата поврзани со него се во функција на магиска заштита од змии, гуштери и други влекачи. Иако и
на други пролетни празници се изведуваат обичаи за заштита од
вакви штетници се чини дека тоа најмногу се прави вечерта спроти
Еремиовден. Жените пред изгрејсонце одат по некоја истечна вода
(Пример: во Шумско Езеро во село Шум, во Добра вода во село Франгово идр) каде се капат. При нивното враќање тие собираат полски
цвеќиња, при што го изведуваат обичајот “пасењето на косата“ со
желба косата да им е долга и бујна.
леден со песната:
Овој ритуал е прос
“Мај, мај како мај
та
Порасни ми ја коса
еден сноп
За еден месец како
зарот
Колку патот на па
ашка...“
Колку коњската оп
етални
ираат по разни м
Ноќта децата уд
песната:
предмети пеејќи ја
“Ереми дереми
ќата
Сите убавини во ку
окови
Бегајте змии и см
стапови ...“
Оти ќе ве биеме со
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Моментално секоја година Еремија се прославува во Шумско Езеро, каде што ритуалите се изведуваат индивидуално.
Исто така, многу продавачи го чекат овој ден да ги продаваат
нивните производи, на импровизирани пазарни тезги.

Препораки

»»Се препорачува организирана соработка помеѓу невладиниот сектор и Општина Струга, за да се планира организирана
прослава на овој пагански празник во Шумско Езеро;

»»Да се стимулираат занаетчиите од струшкиот регион, да ја
прошират лепезата на нивните производи, кои ги нудат за
време на овој фестивал.

»»Поради уникатноста и интересните наративи за време на овој

празник, би требало истиот да се документира со адекватна
нарација во форма на документарен филм, кој би бил поддржан од страна на Министерството за култура.
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РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА “РЕВИЈА НА НАРОДНИ НОСИИ“ СТРУГА

Од 1971 година во Струга секоја година се одржуваше “Ревија на народни носии“. Во рамките на презентирањето на народните носии, програмата на манифестацијата редовно се збогатуваше со разни обичаи, проговорки, гатанки и изворни песни
од страна на познати ансамбли, културно уметнички друштва,
групи, солисти и артисти од целата држава и од сите етникуми
кои живеат во Земјата.
Во рамките на Ревијата, традиционално секоја година се
организира Фолклорна прошетка низ кејовите на Дрим и улиците на градот. Фолклорната прошетка со својата богата програма
побудува голем интерес кај граѓаните од Струга и гостите кои
летуваат во Струшкото и Охридското крајбрежје.
За жал оваа манифестација која ги соединуваше сите етникуми во Струга, неколку години не се одржува, пред се поради
недостиг од финансии.

Препораки

»»Музеј Никола Незлобински – Струга, под чија грижа се одр-

ФЕСТИВАЛ “КЕНГЕ ЈЕХО“

Фестивал на народни песни и ора “Кенге Јехо“ - Струга постои од 1991 година. Фестивалот се одржува три вечери по
ред на плоштадот во Струга, каде што учествуваат ансамбли,
културно - уметнички друштва, кои во сопствениот репертоар
имат обработени и стилизирани народни песни и ора.
Иако на овој фестивал, секоја година учествуваат над 1000
уметници од Земјата, Албанија, Косово, Црна Гора, Италија и
други, сеуште фестивалот функционира како граѓанска иницијатива. Сите активисти, кои се занимаваат со организирање на овој
фестивал се волонтери, вклучувајќи ги и директорот, одборите,
секретарот и другите координативни тела.

Препораки

»»Да се изнајде решение за институционализирање и финансирање на овој фестивал од страна на Министерството за култура, како пример може да се земе Фестивалот “Струшки вечери
на поезијата“;

жува „Ревијата на народни носии“ - Струга, во соработка со
Министерството за култура, го организира секоја година овој
Фестивал;

»»Освен албанските културно - уметнички друштва треба да се

промовира фестивалот кај странските туристи, кои го посетуваат градот Струга во текот на летото;

»»Да се обезбеди адекватна медиумска промоција на фести-

»»Во соработка со туроператорите (туристичките агенции) да се

»»Фестивалот „Ревија на народни носии“ – Струга да се одр-

жува во истиот формат, како што се одржуваше во последните
години, со учество на припадници на сите етникуми од Струга
и пошироко.

поканат да учествуваат и културно - уметнички друштва од
сите етникуми кои живеат во Земјата.
валот и истиот да биде снимен со соодветна аудио-визуелна
опрема.
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СТАРИ КУЌИ ВО СТРУГА

ФИЛИГРАН
Филигранството или кујунџиството претставува еден вид
уметнички занает. Всушност, кујунџиството е група занаети,
бидејќи него го сочинуваат следните четири гранки:
кујунџии со лиење и
исчукување предме-

Струшките стари куќи спаѓаат во „турско-византискиот“
тип на куќи. Конструкцијата од најголемиот дел на куќите е
градена во бондрук - техника, со приземје од камен, и катови
од ќатми и тули. Каменото приземје се користи за економски
потреби. На првиот кат се наоѓало огништето и одаите во кој се
одвивал секојдневниот живот на семејството, а вториот кат бил
наменет за затворениот чардак и репрезентативните одаи наменети за гости. На затворениот чардак поставувале черги, а се
користел за спиење и визити, поставувале и канабе за седење.
Комуникацијата меѓу приземјето и катовите се одвивале по пат
на тесни дрвени скали.

ти, филиграни, златари и џеварџии. Кујунџиите со лиење
и исчукување изработуваат
предмети за сакралните
објекти (цркви, манастири,
параклиси ), за стопанството и за домашна намена.

Во куќите целата опрема била строго архитектонска. Тука
спаѓаат сергени или ормани, минсофи наменети за седење, камини или огништа, мивалници, полици, и др.

За да се изработи апсолутно успешен филигран, потребно е сребро од илјада карати. При изработката на накитот се
применуваат бројни операции меѓу кои белеење, златење, калапење, калење, потковување, стружење лем, сучење тељ итн.

„Меѓу тие објекти се куќите на Коџоман, на Владо Малески, на фамилијата Несторови и други, што значи тие се стари
објекти кои се под заштита. За жал повеќето од овие куќи се
разурнати од страна на нивните сопственици и на истите локации се изградени нови куќи во модерен лик.

Меѓу филигранските накити кои се правале во Струшките
работилници (дуќани) најважни биле: прстени, брошеви, обетки, ѓердани, белегзии, ќустеци, табакери, чапрази – токи или
пафти. За жал овој занает скоро не се практикува во струшката
чаршија.

Препораки

Препораки

»»Компетентните институции да преземат мерки и активности »»Да се обезбеди финансиска поддршка од страна на Миза заштита на постоечките стари куќи во Струга, кои за жал се
многу малку во споредба со над 100, кои биле во 90 - години
на минатиот век;

»»Министерството за култура преку годишните планови и про-

грами да обезбеди државни финансии за адекватно одржување на објектите, на фасадите, внатрешните простории и
структурите за поддршка;

»»Да се идентификуваат со адекватна стратегија и да се

премине кон ревитализација на неколку од старите занаети,
кои во средината на XX век. се практикувале во
просториите на овие куќи.
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нистерството за економија и Министерството за култура
за поуспешните мали бизниси, кои рачно ќе произведуваат
филигрански накити (прстени, брошеви, обетки, ѓердани, белегзии, ќустеци, табакери, чапрази – токи или пафти);

»»Во соработка со Општина Струга и бизнис заедницата, да
се изработи каталог со карактеристичните изработки од филигранство за градот Струга.

»»Од страна на Општина Струга и туристичките агенции во меѓународните саеми да се промовираат сите мали бизниси, кои
рачно произведуваат филигрански накити.
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КОВАЧКИ ЗАНАЕТ
Припадниците на еѓипќанската заедница во Струга, се занимавале со ковачки занает. За развојот на овој занает во Струга голем
придонес има стратешката патна
делница патот Виа Игнација, по
која се движеле коњи и други превозни средства.

Денес многу малку луѓе се занимаваат со овој занает, кој
полека но сигурно одумира. Материјалната и духовната култура
на еѓипќаните во Струга не може да се замисли без ковачкиот
занает. Овој занает во регионот бил доста развиен и поради тоа
што не само селското, туку и градското население се занимавало со земјоделство, а единствено превозно средство бил добитокот. Ковачите изработувале рала, секири, мотики, клинци,
гребла, вериги, ножеви, маши, сачови, вили, и други предмети за
обработување на земјата или елементи од покуќнина.

Препорака

»»Финансиски да се поддржат занаетите од страна на Министерството за економија и преку Програмата за самовработување, сите
физички лица, кои сакат да отворат приватен бизнис, поврзан со ковачкиот занает.

»»Да се помогне во изведување на пазарно истражување за поврзување на занаетчиите со можните купувачи на нивните производи
од другите градови во Земјата.

»»

ДОЛНО ЛИВАЃЕ

Населба од неолитското време. Се наоѓа на околу 150-200 метри, источно од селото
Враништа, на простор од околу 200 x 200 метри. По површината се среќаваат фрагменти
од керамички садови, камени и коскени орудија, како и рачни мелници. Сите наоди се чуваат во Народниот музеј во Струга.
ЛИВАТЧЕ

Населба од неолитското и бронзеното време. Се наоѓа на околу 500 метри, југоисточно
од село Враништа, на платото што се наоѓа повисоко од старото корито на Црн Дрим, на
просторот од 60 x 30 метри се среќаваат фрагменти од керамички садови, камени и кремени
орудија.
Од 2014 година е отворен Музејот во црквата Свети Никола со сите наоди.

Препораки

»»Да се валоризираат сите експонати, изложени во овој Музеј;
»»Да се вработи кустос, кој ќе ги води групите при посетите од туристите и од учениците во двете археолошки места и во Музејот во
црквата Света Петка;

»»Да се отворат и конзервираат населбите од неолитското и бронзеното време (Долно Ливаѓе и Ливатче), за посетителите и нивна
подобра анимација.

»»
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ВАЈТОС – ГРАДИШТЕ

Препораки

Утврдена населба од раноантичко и римско време. На три
километри западно од селото, на падините на планината Јабланица се протега височината со стрмни падини, што доминира
над Струшко Поле.
На нејзиниот врв е утврдена населба со димензии од 680
x 80 метри. На северната страна има остатоци од бедем од
хеленистичко време, широк 2,20 метри, суво ѕидан од камени
блокови долги до 1,30 метри, во opus pseudoisodomum. Во западниот дел градиштето е проширено и доградено со ѕидарија
од малтер, од римско време.

Препораки

»»Да се асфалтира патот од село Октиси до населбата Вајтос
со должина од 3 км;

»»Да се исчисти и да се осветли локацијата „Калдрма“, со цел

да им се овозможи на туристите и посетителите да се запознаат со овој римски пат;

»»Оваа археолошка локација да се стави во промотивните материјали на туристичките агенции со цел привлекување на
туристи;

»»Да се ставаат патоказни знаци, кои ќе го покажуваат стариот
римски пат “Виа Игнација“.

»»Да се стават табели со означување на историските периоди,
кога овој пат се користел и да се опише неговото користење.

БАЗИЛИКАТА ВО РАДОЛИШТА

»»Да се исчисти и да се осветли локацијата Вајтос, со цел да им
се овозможи на туристите и посетителите да се запознаваат
со оваа раноантичка и римска населба;

»»Ова археолошка локација да се стави во промотивните материjали на туристичките агенции со цел привлекување на
туристи.

КАЛДРМА
Пат од римското време. Се наоѓа на 300 метри западно од
селото Радожда, на падините на Јабланица и води кон преминот Ќафасан. Трасата е поплочена со камени блокови и грижливо изведени рабови, а ширината изнесува 2,5 - 3 метри. Патот е
сочуван и видлив во должина од 100 метри со прекини, а потоа
се губи во густото зеленило на планината.
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Старохристијанска базилика и раносредновековна некропола. На источната страна на селото Радолишта со системски
археолошки ископувања откриена е трикорабна базилика со
нартекс, екзонартекс, анекс и крстилница. Ископувањата се
вршени во 1954 год. од Д. Коцо, а завршени се во 1976 год. од
Владо Маленко, кога се откриени раносредновековни гробови.
Само нартексот и централниот кораб на наосот се покриени со
подни мозаици со стилизирана флорална и геометриска декорација и животински претстави. Базиликата е датирана од
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крајот на V век, а некрополата припаѓа во VII-VIII век. Наодите
се чуваат во Заводот и музеј во Охрид.

Препораки

»»Да се асфалтира патот од село Радолишта до старохристианската базилика, со должина од скоро 1 км;

»»Да се изгради метална конструкција со покрив со цел мозаикот

да биде отворен, за да се гледа. Исто така да се вработи кустос,
кој ќе елаборира стручни аспекти при посетите од страна на
туристите и учениците;

»»Оваа археолошка локација да се стави во промотивните

материјали на туристичките агенции со цел привлекување на
туристи.
УСТИЕ НА ДРИМ
Во северниот дел на Охридското Езеро, покрај брегот на
истекот на реката Црн Дрим во Струга, со правец север-југ, по
коритото на реката се простира локалитетот „Устие на Дрим“,
регистриран во Археолошката карта на Земјата како палофитна
населба од предисторискиот период.
Според теренскиот дневник и извештајот на раководителот
Саржо Саржоски, истражувањата се изведени во периодот од
26 Јули до 02 Август 1962 година, кога се отворени три сонди
(сондата 1 со димензии 6 x 12 м, сондата 2 со димензии 2 x 4 м,

и сондата 3 со димензии 2 x 2 м) со вкупно отворена површина
од 84 м2. Стручната екипа ја сочинуваат Саржо Саржоски, раководител и соработниците – членови на екипата: Стево Беле,
Илија Шулески и геометар Боре Бешоски.
Со оглед на ситуацијата на теренот и градежните работи,
кои се изведувале, поголем дел од населбата е уништен при
исфрлањето земја со багери и булдужери. Сепак, по интервенцијата од Народниот Музеј од Струга, зачуван е мал дел. На
оддалеченост од 61 метар од утоката на реката Црн Дрим, кон
север, денес по средишниот дел на новото корито, собран е материјал од исфрлената земја, кој е дел од збирката камени и
коскени алатки и фрагменти од керамика.
„Устие на Дрим“ е локалитет кој припаѓа на неолитската
таканаречена трета преодна зона, во кој влегуваат главно југозападните македонски области на Земјата.

Препораки

»»Да се изгради импровизиран „Музеј на вода“, во кој ќе се
изложат сите археолошки откритија кои се чуваат во Музејот
„Никола Незлобински“ и во другите музеи, како и кај приватните колекционери и граѓани;

»»Оваа археолошка локација да се стави во промотивните материјали на туристичките агенции со цел привлекување на
странски и домашни туристи.
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МУЗЕЈ ЕТНОКУЛТУРА „ВИА КАНДАВИА“ – ЛИВАДА

Отворен е на 19 Април 2002 година во село Ливада Струга. Во просториите на Музејот „Виа Кандавиа“ – Ливада
се изложени над 6000 експонати, кои датираат од доцниот
неолит до последните години на минатиот век.
Музејот е поделен на неколку сектори:
1. Сектор на документи.
2. Сектор на народни носии.
3. Сектор на музички инструменти.
4. Нумизматички сектор.
5. Археолошки сектор.
6. Сектор на работни алатки.
7. Сектор на домашни алатки.
8. Сектор на оружја.
9. Сектор на филателија.
Музејот Етнокултура „Виа Кандавиа“, функсионира како
колекција во рамките на невладината организација „Виа
Кандавиа“ – Струга.
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Препораки

»»Бидејќи во Струга не постои етнолошки музеј, препорачуваме да се најде место за изложба на овие артефакти. Исто
така да отпочне процес на валоризација на артефактите, за
нивно институционализирање;

»»Да се обезбедат средства од локалната и централната

власт за вработување на најмалку 2 професионални работника, кои ќе работат во процесот на валоризација на артефактите и ќе ја имаат улогата на кустоси при секоја посета.
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АМАМ „МУСТАФА ЧЕЛЕБИ“

Препораки

»»Да се реши имотно - правниот контекст за објектот, со цел

негово институционално третирање преку истражување и
реставрациски проект;

»»Да се отстранат објектите, кои се изградени во градината и
околу амамот, со цел да се отвори истиот во целиот негов архитектонски капацитет;

»»Амамот може со скормни средства обезбедени преку општи-

ната и меѓународни донатори да се реставрира и да се адаптира во галерија за изложбени цели.

БАЗИЛИКА ВО ОКТИС:
Амамот „Мустафа Челеби“ се наоѓа во центарот на градот
наспорти Основниот суд – Струга. Изграден е во втората половина на XV век од страна на Мустафа Челеби, братот на султан
Мурат I.
Oвој амам се споменува и од патописот на Евлија Челебија
од XVII век, кој извесно време престојувал во Струга и ни оставил важни податоци за градот, населението и градбите.
Амамот е еден сличен вид со другите амами и располага со
сите простории, за да се стави во функција. Главниот влез е од
источната страна, и право оттука се влегува во соблекувалната
соба. Од десната страна, преку простор со пресврт се влегува
во една мала санитарна соба.
Преку мал коридор се влегува во втората соба, наречена “КАПАЛЕК“ која е посветена за подготвување за капење.
Оттука се влегува во две мали соби наречени “ХАЛВЕТ“, кои
служеле за капење. Во секоја од собите има по два камена. Во
западната страна на амамот се наоѓа “Хазна“ - резерварот за
вода. Осветлувањето на целиот објект е направен преку сончевата светлина, преку малите прозорци отворени во ѕидовите
на амамот. Целиот објект е изграден со неизработени камења.
До 1948 година амамот „Мустафа Челеби“ беше во функција и е одржан од страна на фамилијата на Илјаз Ајдини. Од
оваа година, амамот ја изгуби својата функција и е оставен во
руинирана состојба.

Базиликата во Октиси е старохристианска базилика. Базиликата има трикорабен наос со димензии 27,20 x 24,10 метри,
нартекс, екзонартекс, бочни анекси и крстилница. Во наосот
е изведена геометриска декорација, со полиња исполнети со
минијатурни детали поставени во квадратни, триаголни и ромбоидни полиња, исполнети со кругови, елементи во форма на
зраци, со концентрични кругови, со стилизирани трилисни вегетабилни мотиви, кои ја следат смирената линија на цртежот.
Целиот наос е опкружен по краевите со бордури од гранки на
бршлен, чиишто листови се опкружени со ластер, обоен со жолта, црвена и сива боја, наизменично поставени.
Во северниот анекс изведена е иста бордура на бршлен,
додека централното поле е покриено со розета, со наизменично
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обоени листови, кои го формираат Христовиот знак. Подот на
нартексот, кој е релативно добро сочуван, ја овозможува доминантната декорација, генерализирајќи ги стилизираните геометриски и флорални мотиви, кои ја опкружуваат доминантната
иконографска сцена исполнета со христијанска порака.
Но, во доминантната полихромна геометризација, во централниот дел на нартексот, инкорпорирано е едно правоаголно
поле опкружено со бордура од двојна плетенка. Од бочните
страни вертикално се изведени правоаголни полиња со ромбоидни елементи, додека во средината на полето е сместена
архитектонска конструкција на фасада во тетрастил, чиј централен дел завршува со полукружно засводување.
Во центарот на едикулата, и покрај тоа што е доста оштетен, се забележуваат остатоци од четири столба, кои припаѓаат
на балдахин.
Изградена е во една фаза, а подовите во централниот кораб, нартексот, крстилницата и северниот анекс се покриени
со полихромни мозаици, украсени со геометриски и флорални
елементи и слабо зачувани животински претстави. Датира од
почетокот на V век. Наодите се чуваат во Музејот „Браќа Миладиновци“ во Струга.

Препораки

КУЛА НА СЕФЕДИН ПУСТИНА
Кулата на Сефедин Пустина се наоѓа во село Ливада –
Струга. Кулата е изградена во XVIII век од агата Сефедин Пустина од Дебар. Во неа сеуште живеа една старица (околу 90
години) која не сака да се сели во друга куќа.
Ѕидините се од камен и малтер, додека добро обработениот камен е употребен за вратите, прозорците, скалилата и
аглите на кулите. Нивната внатрешност е поделена на три ката:
горните катови имаат по еден балкон и одделенија за живеење.
Во долниот дел на кулата, прозорците се потесни и издолжени, како што се оди нагоре, тие се пошироки. Сите прозорци имаат железни решетки. За заштита на кулата биле изградени и посебни посматрачници со мали отвори, однадвор
оградени со камени штитови.
Од 1956 година, кулата е во сопственост на фамилијата
Лога од Ливада.

Препораки

»»Да се асфалтира и осветли патот со должина од 110 метри;
»»Да се реставрира целиот објект, вклучувајќи и промена на

покривот преку одговорните институции за реставрација и
конзервација во рамките на Министерството за култура;

»»Да се асфалтира и осветли патот од селото Октиси, конкрет- »»Оваа средновековна кула да се стави во промотивни матено до старохристијанската базилика, со должина од скоро 1
км;

»»Да се изгради метална конструкција со покрив, со цел мозаикот да биде отворен и да се гледа. Мозаикот од базиликата кој е изложен во Спомен куќата на „Браќата Миладиновци“ да се врати и да се експонира во ова место;

»»Да се вработи кустос, кој ќе елаборира при посетите од туристите и учениците;

»»Оваа археолошка локација да се стави во промотивните материјали на туристичките агенции со цел привлекување голем
број туристи.
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ријали на туристичките агенции со цел привлекување на
странски и домашни туристи.
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атмосферски притисок, големиот број сончеви денови,
поволното струење на воздухот, како и благите промени на температурата од едно во друго годишно време,
имаат благотворно влијание врз здравјето на луѓето, што
создава услови за развој на туризмот и дополнување на
туристичката понуда.

4. Oпшти карактеристики на
Охрид и околината
Во југозападниот дел на Земјата се наоѓа Охридското Езеро. Сместено во котлина, која од сите страни
е опкружена со планини, чии врвови надминуваат 2000
метри надморска височина. Ова езеро е опкружено со
планините Петрино и Галичица, со врвот Магаро (2255
метри), Мокра (1514 метри) и Јабланица (1945 метри),
кои формираат одреден географски затворен простор
околу него. Неговата надморска височина изнесува 695
метри, со големина од 358 км², најголемата должина на
Охридското Езеро изнесува околу 30 км, ширина до 15
км најголема длабочина од 296 метри е измерена меѓу
селата Пештани и Трпејца, на околу 5 км од езерскиот
брег со средна длабочина на езерото од 151 метар и видливост на водата до 20 метри.
Првите научни истражувања на Охридското Езеро започнуваат во XIX век, кога се откри дека тука е зачуван
прастар жив свет, кој во други места воопшто не постоел
или пак се среќава само во форма на фосили, меѓу кој
се издвојува Охридскиот тркалезен ендемичен сунѓер,
еден од реликтните форми во езерото.
Кај Струга водата од Охридското Езеро истекува низ
реката Црн Дрим, која во Албанија се влева во Јадранското Море, под чие влијание, иако котлина, регионот
има променлива медитеранска клима, а се судираат и
морска, континентална и високопланинска клима. Климатските погодности на крајбрежјето, релативно нискиот

Геолошката старост на Охридскоте Езеро е проценета над 1 милион години, што го вбројува меѓу најстарите
езера во Европа, препознатливо и по единствениот екосистем, претставен преку ендемскиот, растителниот и
животинскиот свет. Како единствен природен музеј врз
кој се надоврзуваат културните и историски вредности,
што условиле развој и населување на овој простор од
праисторијата до денес овозможиле во 1979 година, Охридското Езеро да биде ставено под заштита на УНЕСКО,
како природно богатство, а веќе следната година 1980
година ставено под заштита и културното наследство во
неговиот поширок регион.

4.1. Историја на градот Охрид и околината
Во северо-источниот дел од Охридското Езеро се издига
градот Охрид, во антиката именуван како Lichnidos т.е. град на
светлината. Охрид е град, каде што се вкрстувале различни
култури и влијанија, град единствен по својата културна историја, често освојуван и посетуван, град секогаш привлечен
за научниците, патеписците и секако за туристите. Легендите
посочуваат на тоа дека основач на градот бил Феничанецот Кадмо, додека Херодот и Аполодор забележуваат дека овој простор е населен од Енхелејците и Бригите, на што се надоврзува
и хроничарот Полибиј. Во недостаток на историски извори за
најраните форми на живот на ова место, сведочат наколните
населби откриени покрај брегот на езерото, како што се: „Залив на коските“, „Пенелопа“, „Устие на Дрим“, „Врбник“ и др.
Во историските извори градот Lichnidos за првпат го споменува
Ливиј во III век п.н.е. кога градот е веќе утврден и под власт на
македонското кралство. После македонско-римските војни во
II век п.н.е, градот потпаѓа под римска власт и станува главен
град на областа Десаретија. Во 148 г. п.н.е., кога Земјата станува римска провинција, Лихнид го задржува слободниот статус
и припадноста кон македонското кралство, на што укажуваат
монетите со претстави на македонски штит на аверсот, како и
заден дел од брод со натпис поставен на реверсот.
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Географот Птоломеј и историчарот Страбон во својот опис
на Via Egnatia го наведуваат Лихнид како десаретски град, додека на почетокот од IV век, градот се спомнува во два итинерариума и во Tabula Peutingeriana, како станица на Via Egnatia,
римска патна магистрала која го врзува овој град со западниот
и источниот дел на Римското царство и нуди комуникација со
целиот тогашен свет.
Од IV до VI век, Лихнид се спомнува како епископско седиште, за што сведочат откриените ранохристијански објекти
со богата архитектура и декорација, која укажува на богатиот
подем и сјај на градот. Градот и неговото разурнување за последен пат ги спомнува Прокопиј во средината на VI век, во
период кога римското царство доживува големи катастрофи и
земјотреси кои уништиле повеќе градови. Градот продолжува
да живее и да се возобновува. Историските извори го спомнуваат во IX век, под името Ахрида, а подоцна името Охрид се
користи континуирано до денес.
Низ средновековието Охрид израснува во црковен културен, административен и занаетчиско - стопански центар во
регионот и пошироко. Во овој период се поставени темелите
на словенската писменост, формиран е Свети Климентовиот
универзитет (IX век), кој денес е лоциран во културниот комплекс „Плаошник“. Се издвојува периодот на Охридската архиепископија, под чија власт се нашла огромната територија
на Балканот, од реката Дунав до бедемите на градот Солун и
до Јадранското Море, кога Цариградскиот двор, со желба да
ги задржи македонските Словени под свое влијание, на чело
на Охридската архиепископија ги поставувал највлијателните и
најспособните црковни великодостојници, писатели и филозофи, учени богослови и поети. Така, средновековниот Охрид станал значаен центар, кој ги привлекувал најпознатите тогашни
сликари и градители за што сведочат градбите од тој период.
Монументалноста од XI до XIX век е претставена преку
архитектурата на црквата Св. Софија (XI век), уметноста во Св.
Богородица Перивлепта (XIII век), каде се наоѓа најрепрезентативната збирка на икони, како и Св. Јован Канео (XVII век), што
зборува за достигнувањата на уметноста од овој период. Сите
овие традиции, материјални и културни вредности, се рефлектирале и врз подоцнежната отоманска архитектура, која оставила посебен белег и неизбришливи траги на физиономијата на
селата и градовите, кои во тој временски период го достигнувале својот културен и економски подем. Изградени се голем број
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објекти од профан и сакрален карактер како одраз на владејачките економско политички прилики џамиии, амами, безистени,
анови, сараи и други објекти, кои пленуваат со својата убавина
и архитектонска форма, а најголем број датираат од XV и XVI
век.
Научниот интерес за културното наследство на Охридскиот регион започнува со проучувањата на епиграфските споменици и историски извори од XIX век и се надополнуваат во ХХ
век со откритијата добиени преку археолошките истражувања.
Најстарите културни хоризонти се констатирани во рамничарскиот дел од градот, каде е откриена палафитната населба
„Пенелопа“, која датира од крајот на неолитот, па се до бронзеното време и го осликува животот во тој период. Сликата ја
наполнуваат палафитните населби откриени во водите на Охридското Езеро, кои го следат континуитетот во бронзеното и
железното време. Во овие периоди, населението полека го населува повисокиот Охридски рид, просторот кај локалитетите
Самоулива тврдина и Плаошник. Некрополата „Требеништа“
откриена во атарот на село Горенци, како и погребувањата
кај Горна порта говорат за моќна архајска култура преку т.н
Кнежевски погребувања со несекојдневни наоди од различни
материјали: златни маски и сандали, бронзени кратери кои
говорат за повисок сталеж помеѓу населението од овој регион.
Одбранбените бедеми на „Габовски рид“, локалитетот „Енгелана“ и северниот дел од Самоиловата тврдина говорат за
времето од IV век, а ги надополнуваат јавните градби, театарот,
засведената гробница македонски тип, и од хеленистичкиот
период локалитетите „Дебој“ и „Горна порта“, сведочат за нагласената економска моќ и широките културни и трговски врски
воспоставени со градовите од Земјата, Епир, Јадранскиот брег
и Јужна Италија.
Со земјотресот од 518 година, уништен е уметничкиот лик
на градот, за што сведочат ранохристијанските објекти, откриени во стариот дел од Варош, а веќе во IX и X век станува
жариште на словенската писменост и култура. Сведоци за овој
период се триконхалните базилики кои имаат карактеристичен
опус на ѕидање врамен камен или бигор од хоризонтално поставени парчиња тули, кој станал една од главните црти на архитектурата во регионот и долго се задржал на овие простори.
Евидентирани се голем број на пештерни цркви покрај брегот на Охридското Езеро, монашките ќелии, ранохристијанските
базилики на Плаошник, Св.Еразмо, Студенчишта, базиликата
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кај Манчевци, Св.Софија од XI век, Св.Богородица Перивлепта,
Св.Јован Богослов Канео од крај на XIII век, Св.Богородица Челница, Св.Никола Чудотворец, Св.Консктантин и Елена, Св.Никола Болнички, Св. Богородица Болничка, Св.Кузман и Дамјан
- Св.Врачи Големи, Св.Никола Геракомија, Св.Богородица Каменско XIX век, ја отсликуваат уметноста на градење и сликање во овие временски интервали. Во османлискиот период
се градат цркви со скромни димензии и фрескоживопис се до
XVIII век, кога е забележано руинирање и застој на секакви активности, се до XIX век, кога отпочнува процес на обновување и
изградба на црковните објекти со донесување на Хатишерифот
од 1839 и Хатехумајунот од 1856 година, од стана на султанот
Абдул Меџид кога е дозволена слобода на вероисповед на сите
граѓани во рамките на Османлиското царство без разлика на
вера народност и пол.
Дел од овие хистијански објекти се претворени во џамии,
како што е случајот со „Аја Софија“ (катедралната Св. Софија),
потоа џамијата „Охризаде“ или „Царската џамија“ или „Синан
Јусуф Челеби“ во стариот ритчест дел на Охрид, позната под
името „Имарет“ џамија.
„Имарет“ џамијата, како своја сопственост ја изградил
Синан (Јусуф) Челеби, припадник на угледниот турски род
Охризаде, за што сведочи документ на арапски јазик од 1491
година. Тој документ зборува дека Синан (Јусуф) Челеби, подарувајќи го свој имот ја формирал добротворната установа „Имарет“ - (трпеза) за сиромашни и сираци, која како таква постоела
до 1912година. Во непосредна близина се наоѓа турбето во кое
Синан (Јусуф) Челеби, бил погребан во 1493 година. Денес
врз остатоците на оригиналните ѕидови од сите градежни фази
почнувајќи од црквата од IX до XIV век и на џамијата „Султан
Мехмед“ од крајот на XV век во 2002 година, започнат е процес
на возобновување на Климентовата манастирска црква Свети
Климент и Пантелејмон.
Во рамничарскиот дел на Охрид има десетина џамии изградени во турски период. Заради недостаток на пишувани
документи, не е можно подетално да се зборува за овие градби
од исламската архитектура. Сепак, тие претставуваат белег на
своето време и како такви заслужуваат внимание. Иако се градени во различно време, како задужбини од локалните турски
феудалци - паши и бегови, по кој го добиле своето име ,Охридските џамии се скромни по своите размери и по внатрешната
декорација, а најмногу се ѕидани од бигор и ја имаат вообича-

ената големина на помали мухамедански храмови во овој дел
на Балканот.
Најстарата охридска џамија е „Ајдар - пашината џамија“,
изградена во 1490 година, како задужбина од Ајдар - паша,
каде е и погребан. Во XIX век имало медреса - муслиманско
верско училиште. Теќето на охридските дервиши од редот на
Халветите, во 1590 година џамијата ја изградил Зејнел Абедин
– паша, и го носи неговото име. Инаку првиот шех (поглавар)
на охридските дервиши бил Хаџи Мухамед Хајати, по потекло
од Персија. Неговиот гроб е на челно место во турбето, кое се
наоѓа во состав на денешното теќе. Кубето на „Али - паша џамија“, изградена во 1573 година од Сулејман паша. Во 1823
година била извршена адаптација од страна на везирот Али паша, чие име го носи и денес.

4.2. Демографски карактеристики
Според резултатите добиени од пописот од 2002 година на
населението, домаќинствата и становите во Земјата, Општина
Охрид со копнениот дел зафаќа површина од 203 км2 со застапеност на жители од 256 км2, во следните населени места: 14
населби(не се вклучени 5 приградски), 5 села со помалку од
300 жители, 6 села со средна големина и 4 населби со повеќе
од 800 жители. Вкупниот број на население во Општина Охрид
изнесува 55.749 жители, од кои според националната припадност 85% се изјасниле како Македонци, а останатиот дел го
сочинуваат Албанци 5.3%, Турци 4%, Срби 0.6%, Роми 0.1%,
Власи 0.5% и други 4.2%, кои живает во 16.012 домаќинства и
поседуваат 28.437 станови.

4.3. Идентификувано културно наследство
Со самиот факт дека станува збор за регион кој е под заштита на Унеско, во кој најголем број од објектите се зачувани и
голем дел од активностите се финансирани од Министерството
за култура и Локалната самоуправа, наидовме на проблем при
одлуката за истакнување на важноста само на неколку објекти,
традиција, обичаи, занаети и слично, кои би ги издвоиле во оваа
прилика на кој треба да се стави одреден акцент и да се работи
на нивна ревитализација и промоција. Соработката помеѓу државните институции (музеи, школи), Локалната самоуправа и
граѓанскиот сектор и учеството на проектите е дел кој значајно
може да помогне во создавањето и одржувањето на културните
вредности и наследството на регионот.
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АВТЕНТИЧНА ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА

Архитектурата на Охрид зазема посебно место во културното наследство, поради тоа што овде, повеќе отколку во другите
македонски градови, е зачуван автентичниот тип на ориенталната градска куќа ѕидана во текот на XVIII, XIX и почетокот на XX век.
Народните мајстори ги ѕидале овие куќи под влијание на ориенталната и византиската градежна традиција. Куќите во стариот дел
на градот биле убави и мајсторски градени, скалесто една врз друга и свртени кон езерото Охридските куќи се високи два до три
ката, а широки некои со само два до три прозорци, како кули наклонети една до друга се издигаат во висина.
Градот е поделен на маала или квартови, кои имаат свои
имиња според структурата на населението или областа: Варош,
Воска, Кошишта, Турско маало, Месокастро, Горна влашка маала, Второто турско мало и Долна влашка маала. Улиците носат
исто така свои имиња како: Болница, Ѓераком, Фардаќ, Св.Врач,
Панданос, Димитри, Хаџи Касам, Челница, а застапени се и
имиња на турски бегови кои живееле во овој крај: Мехмед беј,
Раќи беј, Аџи Амза и др.

КУЌАТА НА УРАНИЈА

Препораки

»»Иако поголем дел од попознатите куќи во градот Охрид се
заштитени, има поголем број на куќи, кои не се заштитени
и кои се изложени на ефектите на атмосферските влијанија, затоа мора да се изработи стратегија во соработка со
Општина Охрид и Министерството за култура и установите
за конзервација и реставрација за идентификување на други
објекти со карактеристична архитектура за нивна заштита;

»»Надвор од стариот дел од градот, кој е доста посетуван и не-

говата архитектура е зачувана, други архитектонски целини
– урбани целини, можат да се реставрираат како целини, а со
тоа би се децентрализирал притисокот од стариот дел. Таков
модел може да се изведе во маалото Воска кое е надвор од
строгиот центар на градот, а со тоа би станало и втор помал
центар во градот Охрид.
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Куќата е изградена во втората половина на XIX век. Претставува карактеристичен пример на асиметрично архитектонско решение со складни форми и е еден од ретките објекти од
охридската староградска архитектура зачуван во својата изворна форма. Куќата припаѓала на охридската фамилија Филеви, а
последен жител на куќата била една старица по име Уранија,
во чија чест објектот го носи името. Денес куќата е дел од Македонска академија на науките и уметностите – МАНУ.
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Препораки

»»Куќата на Уранија во моментов се користи од страна на Македонската академија на науките и уметнстите. Во состав
на активностите на МАНУ, во куќата се одвиваат научни и
истражувачки активности од различен карактер. Настани од
карактерот на научни и уметнички визити се организираат годишно во куќата, но иситите се одвиваат во рамките на МАНУ
без учество на пошироката јавност;

»»Имајќи ги предвид специфичностите на Куќата на Уранија,

потребно е да се направи спецификација на карактеристичните јавни настани, кои можат да се организираат во нејзините простории и истата да биде отворена за иницијативи
од културно-уметнички карактер од страна на граѓаните на
градот Охрид.

КУЌА НА РОБЕВЦИ

Музејскиот комплекс „Робевци“ претставува комплекс од
објекти што датираат од различни периоди. За неговата историја, како извори од прв ред, сведочат зачуваните натписи и
записи на градбите, присутни на предметниот простор како и
архивскиот материјал зачуван во ИНДОК центарот при НУ Завод и Музеј – Охрид.
Најстар објект претставува музејската зграда – „Куќата на
Робевци“. На просторот од сегашната куќа на Робевци во Ох-

рид, до 1825 година постоела друга куќа, сопственост на Јаким
Пендо од маалото Геракомија, која ја откупиле Ангеле и Анастас
Робеви. До темел ја срушиле старата куќа и изградиле нова во
1827 година. Зад новоизградената куќа, на северната страна,
подигнале магаза од камен на која и денес се наоѓа мермерна
плоча со грчки натпис. Градењето на куќата било завршено на
15 Април 1827 година и истата била со катност од приземје
и два ката. Над магазата, на ниво на бавчата, биле изградени
амбари за жито. Во оваа куќа фамилијата Робевци живеела 35
години, до јануари 1861 година. Таа година, познатиот злосторник од Охрид и охридскиот крај, Устреф бег (братот на Осман
бег), ја запалил и целата ја изгорел, со исклучок на амбарите
и магазата. Во врска со овој пожар д-р Константин Робев, се
жалел кај валијата во Битола, но тоа не вродило со плод. Во
втората половина на месец јануари во 1861 година, било наредено да се испита случајот, за што бил испратен еден јузбашија
од Битола. Но неговата наводна истрага резултирала со апсење
на преродбеникот и учител Димитар Миладинов.
Две години по пожарот, од 1861 до 1863 година, сегашната куќа на Робевци била повторно изградена и тоа, левата
половина за Константин Робев, а десната за Анастас (Тасе)
Робев. Главен градител бил Тодор Петков (1814-1899) од с.
Гари, западниот дел од Земјата, од родот на Огненовци, познат
македонски резбар и градител од средината на ХIХ век. Неговиот татко Петко бил прочуен резбар, кој работел заедно со Петре
Филиповски – Гарката, од кого го научил резбарството.
Тој го изработил ентериерот на куќата на Робевци: резбаните тавани, долапи и други украсни елементи. Меѓутоа, за да
се разликуваат резбите, за делот од куќата што му припаѓал на
Ангеле биле повикани други мајстори - резбари од Дебар. Во
текот на работата во двете половини на објектот, на копаничарските тајфи им било забрането да се гледаат помеѓу себе, па
затоа левата половина на куќата, во која живеел Констанин се
разликува од другата половина во која работеле други мајстори.
Според големината и архитектонскиот израз, таа претставувала
своевиден статусен симбол за семејството, чии трговски врски
воделе од Истанбул до Виена, Трст и Лајпциг. Семејството тука
живеело до 1900 година.
Д-р Константин Робев со фамилија живеел во левата половина на куќата и тоа само во летно време, а во останатите
месеци од годината живееле во Битола. Во десната половина
живееле синовите на Анастас (Тасе) Робев: Јаким, Димитар,
Никола и зетот на Константин, Иван Паунче.
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Од 1913 до 1919 година во делот на Константин Робев, била
сместана српска војска,кога била значително оштетена и дел од
резбите демонтирани и однесени во Ниш и засекогаш исчезнале
без трага и покрај протестите на Ангеле Робев кај окружниот началник.

КУЌА НА ХРИСТО УЗУНОВ

Во 1920 година делот од куќата кој му припаѓал на Константин, служел за сместуаање на земјоделските производи добиени
од имотот на Робевци, а по ослободувањето куќата на Робевци
била заштитена како културно-историски споменик.
Во јуни 1950 година во неа е сместен Народниот музеј во
Охрид, а во 1951 година е ставена под заштита на Законот за
културно-историските споменици. Зградата е национализирана
во 1953 година, а во 1959 година е предадена на Народниот музеј - Охрид на трајно користење.
Со интеграцијата на Народниот музеј и Заводот за заштита
на спомениците на културата на 1 Март 1973 година, Народниот
музеј како самостојна организација престанува да постои во дотогашната форма. Тогаш започна и реконструкцијата на Куќата на
Робевци, која со прекини траше до 25 Август 1990 година, кога
и се отвори повторно како Музеј со спомен кат за семејството
Робевци, со презентација на археолошкото богатство на Охридско-струшкиот регион и со презентација на Охридската резба во
Ширванот на куќата, кој и доби функција на Охридска резиденција.
Во 1996 година, Куќата на Робевци е повторно ставена под
заштита на Законот за заштита на спомениците на културата на
Земјата, како вредно културно-историско градителско наследство со препознатливите карактеристики на староградската охридска архитектура од XIX век.

Препораки

»»Општата физичка состојба и зачуваност на објектот е во добра

состојба, додека придружните објекти (бањата, магазата и пералната) се во лоша состојба како последица на одронувањето
на карпа и потпорен ѕид поради лоши временски услови. Од
помошните објекти целосно е руинирана бањата, додека на
останатите објекти има оштетување на кровните покривачи и
кровните конструкции;

»»Потребно е да се спроведе вреднување на состојбата на комплексот и да се изготви реставрациски проект за деловите кои
се оштетени. Имајќи ја предвид важноста на оваа куќа каде е
сместен Музејот на град Охрид, итно треба да се спроведат
потребните интервенции за зачувување на објектот и околните
елементи од било каква понатамошно оштетување.
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Куќата е изградена во средината на XIX век. Во оваа куќа
се родил (22. 10. 1878) и живеел Христо Узунов, најмаркантната личност во Охридската револуционерна околија и пошироко
во Земјата. Во предилинденскиот и постилинденскиот период,
куќата била централно револуционерно собиралиште. По загинувањето на браќата Андон Узунов (1903) и Христо Узунов (1905),
Анастасија Узунова (мајка им) во 1906 година се преселила кај
својот единствен жив син Ангеле Узунов во Ќустендил, Бугарија.
Објектот има подрум со карактеристичен пасаж - во Охрид
познат како ‘темница’, приземје и кат, во низа со објекти од староградска архитектура со ‘темници’ на улицата Коста Абраш. Во
1996 година е прогласена за Споменик на културата, заради
вредностите кои ги поседува како староградска охридска архитектура. Тогаш таа е и повторно отворена за посетители со нова
концепција на постојаната изложба «Национално-ослободителното движење во Охрид и Охридско», со документи и предмети
поврзани со Илинденскиот период и воопшто со народноослободителното движење во овој крај, а реконструирана е и една
спомен-соба посветена на револуционерот. Покрај постојаната
историска поставка, во оваа спомен-куќа во повеќе наврати се
организирани и времени изложби од областа на историјата, историјата на уметноста, конзервацијата како и повеќе научни собири
и симпозиуми.
Со одлука на Народниот одбор на општина Охрид во 1953
година куќата е национализирана. На 2 Август (Илинден) 1953
година во знак на почит кон ликот и делото на Христо Узунов,
на куќата е поставена мермерна спомен-плоча. Во 1960 година
куќата е предадена на трајно владение на Народниот музеј - Ох-
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рид. Во 1968 година е утврдено својство на Споменик на културата на родната куќа на Христо Узунов и нејзиното дворно место,
во сопственост на Собранието на Општина Охрид, а во владение на Народниот музеј - Охрид. Од периодот на извршената национализација до 1970 година во куќата живееле семејствата на Менда Пирузева, Иван Дојчин, Перо Џутески и Наум Рибароски.
Поради лошата состојба на куќата во 1975 година донесена е одлука за факсимилна реконструкција и истата е реализирана
во 1977/1978 година. Фасадата е изведена во карактеристичен староградски стил, со еркерно исфрлени катови и богато профилирани венци. Еркерите и челата од венците се опшиени со штици, прозорците се карактеристични со вертикално поместување и
дрвени опшиви.
Во 1982 година во куќата е сместена постојана изложбена поставка под наслов «Национално-ослободителното движење во
Охрид и Охридско» и со презентирана спомен-соба на војводата Христо Узунов, која егзистираше до 1989 година.

Препораки

»»Меморијалната куќа на Христо Узунов има поставка која е изложена во нејзините простории. Освен сегашната поставка, важно е
да се планира и организира серија на други изложбени настани во постоечките простории;

»»Со цел да се оживее, оваа меморијална куќа, треба да се отвори кон уметниците од градот, кои имаат потреба од користење
на ателје за изработка на нивните дела. Користењето на постоечките простории за оваа цел би требало да биде регулирано и
одредено од страна на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј од Охрид.

СПОМЕН КУЌА НА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ
Старата родна куќа на Григор Прличев била изградена најверојатно во првите децении на XIХ век, на југоисточното подножје
на повисокиот охридски рид, недалеку од Долни Сарај и од црквата Св.
Софија. Имала двор на јужната страна, со убав поглед кон езерото.
Во триесеттите години на XХ век куќата била веќе руинирана, а десетина години подоцна целосно исчезнала од просторот. Доказ за тоа е
и фактот што еден од нејзините директни наследници, Кирил Прличев,
синот на Григор Прличев, во времето кога работел во Службата на старините во Охрид (1943 година), не живеел во родната куќа, туку во куќата
на семејството Ракичевиќ во низинскиот дел на Охрид.
Единствен делумен изглед на родната куќа на Григор Прличев, горниот кат, е скицата на ликовниот уметник Нико Този од 1943 година, што
денес се чува во Бугарскиот државен архив во Софија, а е идентификувана и на една разгледница од 1915 година.
Охриѓани го чествуваат ловороносецот Прличев уште од 1952 година на иницијатива на Советот за просвета, наука и култура
при Градскиот народен одбор. На една од таквите прослави, во 1997 година била покрената иницијатива за возобновување на
родната куќа на поетот, на автентичната локација, каде што се наоѓала одамна исчезнатата куќа на Прличев.
Во 1998 година беше ставен камен-темелникот, а две години подоцна, во 2000 година, беа отворени портите на возобновената родна куќа на Григор Прличев. Добротворци и донатори на овој проект беа македонскиот бизнисмен од Скопје, Минчо Јорданов
и неговата сопруга Јелица, а автор на проектот за возобновување беше охридскиот архитект Митко Паскали.
Во завршните активности околу возобновувањето на Прличевата куќа активно учествуваше и Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј - Охрид кој концепциски ја осмисли и реализира постојаната музејска поставка во возобновената спомен-куќа на големиот поет и преродбеник, со што куќата стана меморијален музеј и простор со амбиент, кој овозможува
постојано присуство на Прличевиот дух и простор, отворен за одржување на пригодни културни манифестации. Истовремено
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Заводот и Музеј - Охрид изврши и конзервација и реставрација
на гробот на Прличев, на кој беше ставено и соодветно обележје на името на Кирил Прличев, еден од синовите на поетот,
кој бил погребан во гробот на неговиот татко во 1944 година.
Така, на 6 февруари 2000 година, на големиот Прличев народен собир, беше отворена возобновената спомен-куќа, односно
меморијалниот музеј на Григор Прличев при што донаторите
Јорданови свечено го предадоа објектот «во сопственост и
натамошна грижа на НУ Завод за заштита на спомениците на
културата и Музеј - Охрид».

Препораки

»»На почетокот од годината се одржува манифестацијата „Прличеви беседи“, како потсетување на ликот и делото на преродбеникот и книжевник Григор Прличев. Просторот може да
биде искористен во образовни цели и едукации, кои ќе се
одржуваат во самиот објект;

»»Веќе две години спомен - куќата на Григор Прличев е затворена. Музејот на македонскиот и охридскиот преродбеник
Григор Прличев во Охрид, беше отворен за посетителите до
септември 2015 година. НУ „Завод и Музеј” од Охрид образложил дека објектот не бил рентабилен и затоа дошла
одлуката да биде затворен. Спомен - куќата била отворена
за најавени посети и за „Прличевите беседи“. Објектот се
отворал и за промоција на книги и прослави;

»»Градот Охрид треба да децентрализира одреден број на ак-

тивности од Фестивалот „Охридско Лето“, оние кои се адекватни во оваа куќа, со цел да не се изгуби нејзиното значење.

ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ

Галеријата е дел од црковниот комплекс „Свети Климент“ („Св.Богородица Перивлепта“), кој низ годините имал изразито
религиозен и просветителски карактер. Во дворот на црквата во 1841 година било изградено ново училиште за вишите класови
по нацрти на Константин Робев, а во 1845-50 уште едно класно училиште пред црковната врата на митрополијата на местото од
урнатите редови на манастирските ќелии. Ова второ изградено училиште е всушност објектот во кој денес е сместена нашата галерија на икони. Со децении во турско време до 1912 година и понатаму во времињата на разни општествени и политички доминации
на овие простори, објектот и целиот комплекс служел за разни намени, главно за потребите на охриѓани, особено на Охридските
првенци во остварување на сопствените идеали.
За време на Втората светска војна тука била сместена градската библиотека, а по војната објектот кој меѓу охриѓани е познат
под името „забавачница“ која служела како фискултурна сала за учениците од основното училиште „Св. Климент Охридски“, како
и за разни други собири и приредби. Од 1949 до 1954 година професионалниот Охридски театар тука ги подготвувал и изведувал
своите драмски претстави. Со изградба на новото училиште „Св.Климент Охридски“, објектот ‘забавачница’ е предаден на користење на Завод и музеј Охрид.
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Во периодот помеѓу 1981 и 1983година објектот, кој се наоѓа во дворот на црквата наспроти влезот бил реконструиран
и ревитализиран во современа Галерија на икони, каде сега се
презентирани највредните примероци од Охридската збирка, кои
за првпат биле изложени во надворешната преграда на црквата
„Св.Богородица Перивлепта“, во 1961 година по повод ХII Византолошки конгрес, одржан во Охрид.

РАНОХРИСТИЈАНСКА БАЗИЛИКА СВ.ЕРАЗМО

Во 2000 година по повод големиот јубилеј на христијанството „Галеријата на икони“ во Охрид беше преадаптирана, пришто
беше направена нова концепција на збирката и беа осовременети просториите, безбедносните и микроклиматските услови.
Од колекцијата се издвојуваат 30-тината икони кои беа оценети како врвни уметнички дела, создадени во еден подолг период од XI до XIX век. Повеќето икони настанале во охридските
средновековни сликарски работилници, а некои како подароци.
Низ времето често пати биле испраќани од Цариград и Солун. Се
издвојуваат со својот исклучителен рафиниран колор и убавина
на сликарската обработка. Тие, како да се исткаени од префинети односи на златна, виолетова и сина боја или во жолти тонови.
Некои од овие икони биле работени за литии, така што се сликани од двете страни. Литиските икони на Охридската збирка
спаѓаат меѓу најдобрите дела на оваа колекција средновековен
иконопис.
Десетина икони на Охридската колекција се украсени со
сребрени опкови. На опковите се прикажани минијатурни ликови
на светители и пророци, минијатурни композиции на Стариот и
Новиот Завет, симболите на евангелистите, како и растителни и
геометриски орнаменти. Опковите на охридските икони се дела
од периодот на занаетчиството од XI век и потоа. Високите уметнички вредности се содржат во исклучително прецизната обработка на минијатурните релјефи.

Препораки

Се наоѓа во непосредна близина на пештерната црква
Св.Еразмо и откриена е со археолошките кампањи од 1974-75
година. Се работи за базилика со трикорабен наос, нартекс со
странични анекси, крстилница и простран атриум на западна
страна. При истражувањата откриени се цели и фрагментирани
столбови и бази ‘капители’, декорирани со крстови и флорална
орнаментика со посебен акцент на декорирањето на подовите со
мозаици во различни техники.

Препораки

»»Култот на свети Еразмо е почитуван во овој регион и секоја го-

дина на почеток на месец јуни се одржува панаѓур и посета
на голем број верници. Бидејќи се наоѓа во просторот каде во
минатото поминувала познатиот пат Via Egnatia, може да биде
искористенo за туристички цели, кои ќе внесат новитет и запознавање со минатото од поинаков аспект;

»»Треба да се поработи на уредување на просторот околу базиликата, реконструкција и поставување на сооодветна сигнализација, која воопшто ја нема во овој дел.

»»Локацијата е достапна и има долгогодишна традиција на ко-

ристење на просторот за едукативни цели, кои можат да бидат
искористени и денес. Во близина се наоѓа основното училиште
„Свети Климент Охридски“, што овозможува запознавање на
уениците од најраната возраст со уметничките вредности на
школата за византиско сликање, изучување на занаети: резба,
бакрорез, филигран, архитектура и техники на градба;

»»Активностите можат да се одржуваат преку целата година и во

текот на летото организирани како кратки курсеви за туристите
кои престојувуваат во градот.
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ЧАРШИЈА И ЗАНАЕТИ

Според белешките на турскиот патеписец Евлија Челебија
од XVII век, охридската чаршија зафаќала поголем простор од
предградието, каде се наоѓале сите најнеопходни занаетчиски
работилници и трговски дуќани. Евлија Челебија набројувал
150 дуќани, три бесплатни конаци и три анови. Имало седум
кафеани во кои се состанувал образованиот свет, а меаните
биле сместени во ритчестиот дел на градот, каде што живеело
христијанското население. Повеќето дуќани во старата чаршија
се изградени од делкани камења во текот на XIX век. Од зачуваните дуќани, најголем број биле сопственост на охридските
(македонски) трговци, што се дознава од називите напишани на
горните делови на фасадите. Покрај имињата и презимињата
на трговците, се наоѓала годината, дури и месецот кога одреден дуќан бил изграден. Иако нема посебен безистен како во
другите турски градови, во чаршијата се среќаваат дуќани со
железни капаци. Особен белег на чаршијата е тоа што на централното место е покриена со лоза, која се искачува од стреа
настрана и формира природен кров како во безистените.
Кожарство
Во старата охридска чаршија се наоѓала познатата работилница на браќата Ѓорѓи и Милчо Белеви, за рачно производство на кожни предмети. Уживале голема популарност во
Холандија и секоја година гостите од оваа држава ја посету54

ваат работилницата и како сувенири купуваат кожни опинци
и други производи.
Бакрорез
Техника на цртање со врежување во бакарна плоча и цртеж добиен со истата. Семејната традиција на изработка на
производи од бакар на Маринови од Охрид, трае девет децении. Во 1914 година во Охрид беше основана бакрорезачката
работилница. Славе Маринов како трета генерација и ќерката
Марија Маринова како четврта генерација во овој занает успешно ја спроведуваат вековната традиција, изработувајќи
предмети и накит од бакар и месинг со рачна гравура и со
чукање.
Филигран
Техника на изработување накит од тенка златна или сребрена жица слична на тантела и украс, украсен предмет, накит
изработен во таква техника Името филигран доаѓа од латинските зборови filum (нишка) и granum (зрно), кој како збор
потекнува од XVII век во Франција.
Филигранската работилница на Ванѓел Деребан претставува жив музеј на овој традиционален начин на изработка
на накит, кој се пренесува од татко на син и ја негува оваа традиција. Кујунџиството, односно филигранот е повеќевековна
традиција во Охрид и во Струга.
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Охридски бисер
Целосната тајна за изработката на бисерот ја знаат
само семејството Филеви и семејството Талеви. Тајната за
изаботката им ја пренел руски царски војник, кој после Октомвриската револуција доаѓа во Охрид. Двете семејства ја
негуваат традицијата, а изработката се темели на рачно производство. Основата на бисерот е школка, т.е. срцевината на
школката, која се гребе и од неа се изработуваат најразлични
форми (топче, солза и др.) и најразлични големини (од F5 до
F15). Потоа се земаат крлушките на рибата плашица, и од нив
се прави емулзија, која се нанесува врз основата и преставува
најспецифичен дел од изработката на бисерот. Емулзијата се
нанесува со четка од природен материјал, најчесто од влакна
од опашката на верверица, онолку пати колку што е и големината на топчето бисер (ако е F5, тогаш се нанесува 5 пати).
Сето тоа се остава да исуши, па одново, и одново. Оваа рачна
изработка на бисерот е постепена и во фази.
Рачна изработка на хартија
Хартијата се изработува автентично на начин и постапка
од II век. Начинот на изработка е уникатен и го надополнува
печатењето на Гутемберговата печатница. Атрактивната локација на која се наоѓа, Музејот на град Охрид, сместен во куќата на Робевци, куќата на Кузман Шапкарев и автентичноста,
која ја поседува оваа техника, можат да се бидат искористени
во промоција и комбинација на повеќе традиции и занаети од
овој регион.

Препораки

»»Урбаната целина ‘Охридска чаршија’ претставува комплексен

систем на стари, реновирани и новоизградени објекти. Поради
централноста во градот и туристичката важност, објектите во
оваа целина се зачувани во добра состојба. Повеќето од нив
се во приватна сопственост и самите сопственици се грижат
за нивната состојба;

»»Што се однесува до зачуваните стари занаети, тие опстојуваат

сеуште поради неколку семејства, кои продолжуваат да се занимаваат со истите. Преживувањето на овие занаети се должи
исто така на туристичкиот каратер на градот Охрид, каде посетителите со нивната економска активност придонесуваат во
одржливоста на занаетчиите и традиционалните производи;

»»Средните стручни училишта и уметничките насоки низ фа-

култетите во Земјата, треба да организираат групни и индивидуални посети за запознавање на типичните занаети, а во
нивните курикулуми внесување интересни содржини, кои се
повеќе практични и развиваат вештини за тие занаети. Со тоа
ќе им се овозможи на заинтересираните студенти да преземат
иницијативи за јакнење на претприемничкиот дух за отворање
на мали занаетчиски работилници. Со тоа ќе заживеат занаетите, кои поради семејни околности на сегашните семејства,
кои ги зачувале, можат да бидат ризик на исчезнување;

»»Општина Охрид, заедно со занаетчиите да организира занает-

чиски саем на производите во другите градови низ Земјата и
во регионот, со цел да им овозможи промоција на занаетчиите
и нивните продукти.
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5.1. Историја на општина Дебрца и околината
После ослободувањето на Земјата, на територијата на Дебрца дејствуваат Белчишки, Слатински и Сливовски местен
народен одбор, од кои во Септември 1955 година се формира
Општината Белчишта, која функционира до Јануари 1965 година, кога е припоена во рамките на Општина Охрид .
Како посебна територијална и административна целина
Општината Белчишта е обновена со Законот за територијалната
поделба на Земјата и определување на подрачјата на единиците на локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ бр. 49/96),со
вкупно 24 населени места во својот состав.

5. Општи карактеристики на
Дебрца и околината
Општина Дебрца географски припаѓа на Охридско
- преспанскиот базен и се наоѓа во југозападниот дел
на Земјата. Највисоката точка на општината е на 2,242
метри надморска височина, а најниската е на 697 метри
надморска височина.
Oпштина Дебрца зафаќа површина од 424 км2,
со седиште во село Белчишта, со вкупно 30 населени
места. Во состав на Општина Дебрца спаѓат овие села:
Врбјани, Годивје, Сливово, Турје, Лактиње, Арбиново,
Мраморец, Слатино, Слатински чифлик, Издеглавје,
Песочани, Црвена Вода, Ново Село, Оздолени, Сошани, Горно Средорече, Долно Средорече, Ботун, Белчишта, Велмеј, Горно Поле, Брежани, Злести, Лешани,
Климештани, Мешеишта, Волино, Требеништа, Алистрати, Горенци и Оровник.

Поранешната Општина Мешеишта, исто така е обновена со
Законот за територијалната поделба од 1996 година, со 6 населени места во својот состав (Мешеишта,Оровник,Горенци,Требеништа, Волино и Климештани). Општина Мешеишта постоела
и за време на Кралството Југославија, со шесте населени места
во својот состав и Подмоље, Сирула и Ливоишта.
После ослободувањето на Земјата на ова подрачје дејствуваат Мешеишкиот и Требенишкиот местен народен одбор.
Во 1952 година се формира Општина Мешеишта со селата
Мешеишта, Климештани, Корошишта и Џепин. Од 1955 година до 1965 година населените места од Општина Мешеишта
влегуваат во составот на Општината Струга, а од 1965 година
во составот на Општината Охрид, каде административно-територијално припаѓаат до 1996 година. Историски гледано уште
пред Народноослободителната борба, за време на Кралството
Југославија, на територијата позната како Дебрца, покрај другите општини фигурира и Општината Белчишта .

5.2. Демографски карактеристики
Со новата организација на територијалната поделба во
2004 година, кон Општина Белчишта е соединета Општина Мешеишта и е основана нова Општина Дебрца, со триесет населени места во својот состав и со седиште во Белчишта.
Според пописот од 2002 година, општината имала население од 5.507 жители, од кои 5.324 Македонци, 153 Албанци, 2
Турци, 1 Влав, 8 Срби и 19 други.
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5.3. Идентификувано културно наследство
ТРЕБЕНИШТА – СУВА ЧЕШМА, ТРИ ЧЕЛУСТИ, ВРТУЛКА

групата, т.н. „кнежевски гробови“. Такви се златните погребни
маски, златните сандали, нараквиците, златен и сребрен накит,
масивните бронзени кратери, сребрени пехари и ритони, бронзени шлемови и др.
Златните погребни маски се чуваат во Народниот музеј во
Белград (две), и во Софискиот археолошки музеј (две).

Препораки

»»Земајќи го во предвид фактот дека некрополата се наоѓа 200

метри близу аеродромот „Св Апостол Павле“ во Охрид, препорачуваме да се гради импровизиран пункт, или мал археолошки Музеј, каде што туристите кои доаѓат во летнит период во
Струга и Охрид ќе се информираат за културното богатство на
овие простори.

ТРЕБЕНИШКО КАЛЕ
„Вртулка“ претставува некропола од железното време. На
трите локации што лежат на околу 1.5 км јужно од селото Требеништа, а на околу 200 метри источно од северниот крај на
пистата на Охридскиот аеродром се откриени голем број гробови од т.н. некропола Требеништа. Со археолошките ископувања
од 1918 год., па со прекин до 1972 год. се откриени вкупно 56
гробни конструкции, меѓу кои првите 13 гробови се исклучително
богати со многубројни прилози и се наречени ‘Кнежевски’ а останатите имаат поскромен гробен инвентар и се назначени како
‘сиромашни’.
Во текот на Првата светска војна, во 1918 год. бугарската
војска случајно открила неколку гробови од некрополата, кога
започнале првите археолошки ископувања преземени од археолозите Богдан Филов и Карл Шкорпил. Како резултат на овие
истражувања во 1927 год. за првпат биле публикувани наодите
од првите седум гробови.
Десетина години подоцна истражувањата ги продолжил Никола Вулиќ, при што биле откриени уште шест нови гробови, кои
како и претходните содржеле богати гробни дарови. Требенишката некропола по ископувањата на Филов, а потоа и Вулиќ станала
предмет на научен интерес заради нејзиното големо значење и
тој интерес до денес не е намален. Следувале истражувањата на
В. Лахтов и Ј. Кастелиц, В. Маленко, и др.
Предметите кои посебно се издвојуваат потекнуваат од

Утврдена населба од бронзеното, железното, хеленистичкото и римското време. На југоисточната страна над селото се
издига висок рид со надморска височина од 1080 метри, со кој
практично завршува Вишповска Планина. Врвот е зарамнет и на
него се гледаат остатоци од ѕидови на тврдина, градена од кршен
камен и варов малтер, на кои се отсликуваат неколку фази на
градба и интервенции.
По целата површина на населбата се забележуваат фрагменти од керамички садови од различна временска културна провиниенција. Овие во средиштето се од неолитското, бронзеното
и железното време, а оние во падините од јужната и западната
страна од хеленистичкото и римското време.
На понискиот дел од јужната падина се наоѓа некропола на
која со ископувањата во 1953-54 год. биле откриени и истражени
17 гробни целости, а на повисокиот дел од истата падина била
констатирана римска некропола. Наодите се чуваат во Заводот и
Музеј во Охрид.

Препораки

»»Да се исчисти и да се осветли археолошката локација, со цел

да им се овозможи на туристите и посетителите да се запознаваат со ова раноантичко и Римско Кале;

»»Оваа археолошка локација да се стави во промотивните мате-

ријали на туристичките агенции со цел привлекување на туристи.
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СЕЛО ОРОВНИК
ПЕШТЕРА „ЈАОРЕЦ“

Населба и некропола од еленистичко и римско време. Во
централниот 0дел на селото, западно од селската црква и во
дворот на Трајан Секулоски се откриени темели од објекти ѕидани од камен и варов малтер, како и повеќе гробови градени,
исто така, од кршен камен и варов малтер, а некои од тули.

Во источниот дел на селото, во дворното место на Бранко
Мојсоски, при изградбата на гаража откриени се остатоци од
римски бањи, на кои во 1981 год. се извршени археолошки
истражувања.

Се наоѓа околу 3,5 км воздушна линија источно од селото Велмеј, десно од Јаоречка Река, во подножјето на Илинска
Планина. Вкупната должина на пештерата изнесува 76 метри.
Таа е речиси без пештерски украси, a во хидрографски поглед
потполно сува пештера. Во пештерата „Јаорец“ вршени се
системски палеонтолошки истражувања, при што во нејзините плеистоцени (Wurm) пластови се пронајдени остатоци од
30 примероци на пештерска мечка (Гаревски 1970. Garevski
1987/88) со временска припадност на горниот плеистоцен и
засолниште од палеолитското време. Пештерата била населена од палеолитски ловци, а подоцна во другите археолошки
периоди, била користена како засолниште. Ова последново
е констатирано врз основа на подебелите слоеви од пепел и
фрагментирана керамика.

Препорака

Препораки

По површината се среќава множество фрагменти од керамички садови. Источно од црквата, во дворот на Крсте Митевски во 1962 год. бил откриен гроб од камени плочи во кои
е пронајдена бронзена монета од Аврелиан (275) и една мермерна птица со природна големина.

»»Да се изгради метална конструкција со покрив со цел римската бања да биде отворена за да се гледа за посетителите
и туристите.
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»»Да се исчисти патот од село Велмеј до пештерата „Јаорец“;
»»Оваа археолошка локација да се стави во промотивните материјали на туристичките агенции со цел привлекување на
туристи.
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СВ. БОГОРОДИЦА ПРЕЧИСТА (ПОНЕКОГАШ СПОМНУВАНО И КАКО РАШТАНИ):

Старохристијанска базилика и средновековна црква со некропола, чиишто остатоци и рушевини од ѕидините се наоѓаат на
локалитетот „Раштани“, во непосредна близина на селото Злести, 30 километри северно од градот Охрид.
Црквата е триконхална, со нартекс и ејзонартекс, како и со две помали простории – анекси, кои се наоѓаат северозападно од
северната и југозападно од јужната конха. Најголемата должина на црквата е 17 метри, а ширината 9 метри. Градена е од кршен
камен и варов малтер, на одделни места со тули. Ширината на ѕидовите изнесува 0.90 метри, а најголемата зачуваност е 2 метри,
и тоа на северниот анекс.
Средновековната црква на локалитетот изградена на темели на старохристијанска базилика се верува дека била подигната
за време на животот и делото на светите Климент и Наум.

Препораки

»»Да се асфалтира патот од село Злести до старохристианската базилика, со должина од скоро 1 км;
»»Да се изгради метална конструксиа со покрив со цел базиликата да биде целосно отворена за да се гледа;
»»Оваа археолошка локација да се стави во промотивните материјали на туристичките агенции со цел привлекување на туристи.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА
“ДЕБРЦА” – БЕЛЧИШТА

Создадени се 444 уметнички дела кои се изложени во
„Музејот на уметноста“ во Општина Дебрца. Организирани се
155 изложби во Земјата, и Албанија со изготвени современи
каталози.
Колонијата соработува со повеќе колонии од Земјата и другите земји, како и со Факултетот за ликовна уметност во Скопје.
Големиот интерес за учесниците од целиот свет најдобро зборува за реномето, кое го има колонијата, како и посетеноста на
изложбата.

Препораки

»»Земајќи го во предвид фактот дека во периодот во кој се
одржува манифестацијата во Охрид и Струга присуствуваат
голем број туристи, неопходно е да се изгради стратегија зa
подобра промоција на манифестацијата.

Претставува најмасовна културна манифестација во Општина Дебрца. Активно постои три децении. Редовно се одржува во
летниот период од 24 Јуни до 4 Јули. На колонијата учествуваат
12-15 учесници, кои творат исклучиво на територијата на Дебрца и пошироко. На колонијата досега зеле учество 185 уметници, од Земјата, Србија, Хрватска, Словенија, Бугарија, Грција,
Полска, САД, Канада, Германија, Малезија, Русија, Узбекистан,
Украина, Кипар и други земји.
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Кичево

АКЦИОНЕН ПЛАН

“Декада на Припадност - Славење на различностите”

Главната цел на проектот е да придонесе за подобрување на односите меѓу заедниците во југозападниот
регион, преку зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации, меѓуетничките совети,
носителите на одлуки и приватниот сектор.
Клучните цели на проектот се да се подобри социјализацијата и дијалогот помеѓу етничките групи преку
иницирање на заеднички активности кои вклучуваат различни сектори; унапредување на улогата на
меѓуетнички совети во рамките на локалната власт и нејзино промовирање, како и подобрување на
ефективноста и влијанието на граѓанските организации во регионот.
Проектот ќе се имплементира во Југозападниот регион (Струга, Дебар, Охрид, Кичево, Дебарца), а
партнерите во имплементација се “Локална агенција за развој” - ЛАР од Струга www.ldastruga.org и НВО
“Креативни и Aктивни” - C & A од Струга www.creativeactive.org.

Овој Проект е финансиран од Европска Унија

ЛОКАЛНО
КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО

2017

Овој проект се имплементира од НВО Креативни и Активни и ЛДА

Turisticka n.n. , 6330 Struga
info@creativeactive.org ; Creative.Active.Sk@gmail.com; www.creativeactive.org
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