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ÊÓËÒÓÐÀ
ДВЕ КНИГИ ОД АРХИТЕКТОТ     

вете книги 
"Гради те-
лите во Ма-
ке донија, 

XVIII-XX век" од 
професорот Георги 
Константи новски 
им се по светени на 

гради телите на Маке до нија, 
поч нувајќи од прочу ените мај-
стори со нивните тајфи, по-
тоа на градителите кои жи-
вееле надвор од др жавава, а 
граделе во неа, ка ко и оние 
кои биле активни меѓу двете 
светски војни, сè до оние кои 
создавале од 1944 година до 
крајот на XX век. Авторот на 
книгите на стојувал за секој 
градител по одделно да даде 
библио графски податоци, ин-
фор ма ции за нивното дви же-
ње во службата, за позна чај-
ните ре ализирани објек ти, ка-
ко и стручните и оп штес тве-
ните признанија.

Книгите имаат факто граф-
ски, историски, едукативен и 
енциклопедиски карактер, во 
нив се застапени и фо то гра-
фии во колор од објекти и од 
личности, како и основи, пре-
сеци и цртежи. Поттикнат од 
мислата дека книгите ќе би-
дат покорисни ако се нај дат 
и надвор од Маке до нија, про-

"Ако ги земеме постарите архитекти - истакна 
про    фесорот Констан тиновски - ме во оду ше-
вува Артемушкин со неговите промислени 
про екти, со своите навистина мајсторски де-
ла, каде што размислува за се кој детаљ, а од 
современите архитекти постојат голем број 
творци кои ја издигнаа цела Македонија на 
европско и на светско ниво".

Непосредно по ослободувањето, во Македонија 
постоеле само тројца архи текти, а сега има-
ме околу 4.000, а тоа е огромна разлика.

Д
фесорот Констан тинов ски се 
одлучил и за англиски пре-
вод на воведите од по глав-
јата, со што ќе се пос тиг не и 
вистинската цел - да се доб-
лижи до севкупната кул турна 
јавност и надвор од на шава 
земја.

ИСТРАЖУВАЊЕ

Овие две книги претежно 
им се наменети на архитек-
тите, меѓутоа според начинот 
на изложување и обработка 
можат да се најдат во секое 
семејство, бидејќи покрај ис-
ториското имаат и еду катив-
но значење. 

"Многу пати сум кажал де-
ка сум проектант - вели про-
фесорот Константиновски - и 
дека не се занимавам со пи-
шување, меѓутоа се најдов 
во ситуација да се лоцирам 
себе си меѓу две генерации, 
меѓу постарата генерација 
која дојде од Белград и За-
греб и овдешната прва скоп-
ска генерација на која й при-
паѓам. Кога дојде моментот 
да напишам статија за Архи-
тектонскиот факултет, би деј-
ќи сум професор по станбени 
и угостителски објекти, ста-
пив во контакт со постарите 
архитекти и тогаш ми дојде 
идеја - зошто да не ги иско-
ристам луѓето и лично од 

нив да добијам веродостојни 
податоци за да напишам кни-
га за нивното творештво. На 
почетокот беа 21 архитект, 
ме ѓутоа излегоа многу по ве-
ќе и кога завршив со нив то-
гаш решив историски да се 
вратам назад со една гене-
рација, а тоа е генерацијата 
која твореше меѓу двете свет-
ски војни. Претпоставував де-
ка нивниот број ќе биде мал, 
но произлезе дека има многу 
повеќе и поради тоа до лго 
време работев во Ар хивот 
на Скопје, при што от крив не-
колку стотини архи текти од 
таа генерација. Кога го за вр-
шив и тоа, истражував малку 
и за тајфите. Идеја ми беше 
книгите да ги завршам со XX 
век, почнувајќи од тај фите од 
крајот на XVII век. Ту ка се оп-
фатени неколку сто тина ими-

ња, не можам пре цизно да ка-
жам колку".

Тежнението на профе со-
рот Константиновски беше 
токму во тоа, сите градители 
кои твореле на македонска 
почва, без оглед на нивната 
националност и вера да си 
најдат свое место во книгите. 
Информациите за тајфите, ав-
торот главно ги презел од ис-
ториските книги, дури ста-
пил во контакт и со нивните 
роднини, а лично направил 
истражувања во две села кои 
му биле дополнение на оваа 
материја.

"Се обидував да бидам 
ори  гинален, а не класично 
да ги внесам работите. Во 
книгите може да се забележи 
дека ги претставувам на друг 
начин, ги лоцирам во вре-
менски периоди. Кога ја об-



 ТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНСКА ПОЧВА

37  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 560 / 25.3.2005

     ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВСКИ

работував материјата од две-
те светски војни делата ги 
знаев, меѓутоа до ден денес 
трагам за архитектите и не-
мам комплетни податоци. За 
некои сепак нешто открив. 
Интересен е случајот за еден 
од најплодните градители, 
Иван Артемушкин, од руско 
потекло, роден во Санкт Пе-
тербург. За него никој не зна-
еше ништо да ми каже. Тој во 
Скопје, меѓу двете светски 
вој ни, изградил околу 150 об-
јекти. За неговото потекло 
дознав сосема случајно кога 
ја пронајдов ќерка му која 
живее во Париз, со која се 
допишував и ми ги даде по-
датоците за татко й", обја с-
нува професорот Константи-
новски.

МАЈСТОРСКИ ДЕЛА

Во текот на изминативе два 
века постоеле златни вре ми-
ња за архитектурата, како и 
време кога градењето стаг-
нирало. 

"Не би се навраќал на вре-
мето на градење меѓу двете 
светски војни - додава про-
фесорот Константиновски - 
бидејќи тогаш, главно, се 
проектирале индивидуални 
куќи, а покапитални објекти, 
како што се, Собранието на 
Република Македонија, Же-
лезничката станица, Офи цер-
скиот дом, биле проектирани 
од централата на поранешна 
Кралевина Југославија, кога 
постоеше Проектанско биро 
во Белград при Владата. Она 
што остануваше за нашите 
стручни лица во Македонија 
беше проектирањето инди-
видуални куќи. Златниот пе-
риод кога најмногу се гра-
деше можам да го лоцирам 
околу 70-тите години, кога 
од урнатини Скопје прерасна 
во модерен град. И тој пе-
риод на градби и на внесени 
идеи не се повторени. Денес 
е ужасна и хаотична состој-
бата во градежништвото, не-

ма ред на градење, граѓаните 
на Скопје забележуваат дека 
многу лошо се гради во нив-
ниот град, а тоа е производ 
на целата ситуација во на ша-
та држава". 

На авторот Константинов-
ски, како лице кое припаѓа 
на архитектонската бранша, 
од сите изградени објекти 
силен впечаток му остава 
Градската болница од гра ди-
телот Иблер, за кој смета де-
ка е објект од светско ниво. 
Тој ја почитува чистата архи-
тектура, без украси и деко ра-
ции, а тоа дело личи како да 
е изградено сега, иако по тек-
нува од 1931/1932 го ди на.

"Ако ги земеме постарите 
архитекти - истакна про фе-
сорот Константиновски - ме 
воодушевува Артемушкин со 
неговите промислени про-
екти, со навистина мајстор-
ските дела каде што раз мис-
лува за секој детаљ. Тука мо-
жам да го спомнам и Михај-
ловиќ, а од модерните и од 
современите архитекти има 
голем број творци кои из-
градиле исклучителни об јек-
ти, дела кои ја издигнаа Ма-
кедонија на европско и на 
светско ниво. 

Во книгите може да се за-
бележи дека во Македонија 
повеќе граделе странски от-
колку домашни градители. 
Ме ѓутоа, до пред Втората 
свет ска војна Македонија бе-
ше феудална земја, така што 
немавме ниту интелектуалци. 
Непосредно по ослободу ва-
њето во државава имаше са-
мо тројца архитекти, а денес 
има околу 4.000, што е ог-
ромна разлика. Тоа не треба 
да нè чуди, такво било вре-
мето, бевме под владеење на 
сите околни наши 'пријатели' 
- соседи, меѓутоа откако Ма-
кедонија стана слободна сè 
зеде силен замав во сите по-
лиња - науката, културата, 
тво  рештвото итн. Сега имаме 
извонреден капацитет и осо-
бено ме радува што младите 

архитекти кои завршуваат, 
се далеку поедуцирани од 
оние поранешните, затоа 
што времињата се толку про-
менети. Но, кај нас е позната 
состојбата со вработувањето, 
и тоа не е проблем само за 
архитектите. Тоа се чувствува 
во сите пори на животот, 
младите луѓе завршуваат фа-
култети и чекаат работа. Ме-
ѓутоа, карактеристика за ар-
хитектите е тоа што тие се 
така едуцирани што можат 
да работат било што и било 
каде. Во основа тоа се естети 
и многу се прецизни во сво-
јата работа". 

Професорот Констан ти-
нов  ски планира да напише 
уште една книга, посветена 
на градителите на Маке до-
нија.

"Многу пати кога се сре ќа-
вам со колегите ме прашу ваат 
за третата книга, ме ѓу тоа тоа 
многу не ми влијае за да ја поч-
нам, туку навистина по чув-
ствував потреба за тоа би деј-
ќи има многу млади ис клу чи-
телно талентирани ар хи тек ти, 
за кои е штета да ос танат неза-
бележани. За неа имам подго-
твено специјални фор мулари, 
кои сакам да дој дат до сите 
архитекти во Ма ке до нија и до 
македонските архи текти кои 
работат во стран ство. Сакам 
макси мал но да ги соберам 
сите инфор мации за работата 
на нашите сона род ници, така 
што прак тично со трите книги 
ќе биде заокру жена материја, 
која е многу драгоцена за 
една др жава", до даде про фе-
сорот Кон   стан ти новски.

Третиот том на книгата "Градителите во Македонија 
XXI век" е во подготвителна фаза. Во неа свое место ќе 
имаат и Македонците – архитекти, кои живеат и работат 
надвор од Македонија. Единствено што треба да на-
прават е да се јават на е-маил адресата на издавачката 
куќа "Табернакул" contact@tabernakul.com.mk и да по-
полнат соодветен формулар.


