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UDC: 316.7:72.04(497.7)               Оригинален научен труд 
       Original research paper 
 
Петар Намичев 
Екатерина Намичева 
 
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА КУЛТУРНАТА МЕМОРИЈА ПРЕКУ 
ТРАДИЦИОНАЛНАТА АРХИТЕКТУРА ВО МАКЕДОНИЈА 

 
Апстракт: Трансформацијата на сликата на градот или селото во 

човековата меморија сè почесто се менува и потребно е прилагодување кон 
современите потреби и концепт на живеење. Динамиката на културната меморија 
во различен контекст ги трансформира познатите и обични градби во симболи, во 
контекст на секојдневното живеење. Потребно е да се согледаат основните 
сегменти за анализа на  трансформацијата на сликата на градот и на руралните 
населби во рамките на традиционалната архитектура во Македонија. Преку 
одредени примери од хронологијата на традиционални објекти и историски јадра 
во Македонија како трансформирани слики на културната меморија, осознаваме 
одредени вредности на мемориската слика. Притоа констатираме примери каде 
што е сочувана во поголем обем сликата на градот или каде што е целосно 
сменета сликата на градот или на руралната населба. Насоките за зачувување на 
оптималното ниво на културната меморија во рамките на традиционалната 
архитектура се движат кон подигнување на јавната свест, развој на културната 
политика, осовременување на законската регулатива, прилагодување кон 
урбанистичките и просторни планови, развој на културниот и руралниот туризам 
и интердисциплинарен пристап во заштитата на градителското наследство. 
 

Клучни зборови: меморија, место, традиција, архитектура, 
наследство, градба. 
 
 

Вовед 
Истражувањата1 на релацијата помеѓу меморијата и местото, 

односно помеѓу одредена архитектонска форма, создава одреден вид на 
меморија. Одговорноста за архитектурата како стратешко прашање е 
изразена преку политичката моќ или културното значење, со можност за 
уништување на општеството, на градот или на местото. Архитектурата не 
претставува само збир на материјали за градење, туку одредена околина, 
вид на материјал и сл. Архитектурата го кодира просторот физички, 
ментално и емоционално. Архитектурата кореспондира и пренесува во 
насока кон физичкото место и значењето на географското место, 

																																																													
1 Идејата за овој труд е презентирана на Првата меѓународна научна конференција на тема 
„Културна меморија“ што се одржа од 5 до 7 септември 2013 година во Скопје, во 
организација на Центарот за култура и културолошки студии (ЦККС). Овде трудот се 
објавува за првпат во неговата интегрална форма. 
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културниот идентитет и туристичката интервенција, како на пример во 
музејските објекти. (Hornsten, 2011). 

Промената на меморијата кај поединецот се менува со возраста, 
објектот на набљудување ‒ зградата или местото ‒ при што се создава 
историја на меморијата кај секој поединец, односно барање аналогија со 
промените во колективната меморија во општеството или во околината. 
Сето тоа е поврзано со колективниот менталитет. (Hutton, 1993). 

Миграциите кон новите локации создаваат губење на меморијата 
на поединецот, односно претставуваат само прилагодување на одредена 
колективна меморија на новото место. 

Динамиката на културната меморија во различен контекст 
(фолклор, историја, комуникации) ги трансформира познатите и обични 
градби во симболи, во контекст на секојдневното живеење. Културната 
меморија претставува креативна измислица на минатото во сервис на 
сегашноста (реалноста) и замислената иднина. (Ben A. D. Weissberg L., 
2005). 

Културната релација и компарација е поделена на три димензии: 
лична, социјална и културна. Хуманата димензија се води во правец на 
реалната лична меморија, во една социјална рамка и надворешни културни 
симболи (текстови, слики и ритуали). Културната меморија е комплексна 
со карактер на класична и модерна, света или секуларна. (Assman, 2011, 
стр. 15-27). 

Зошто ги посетуваме значајните градби кога можеме, за да ги 
забележиме посилно во нашата меморија, да ги осознаеме просторите на 
градбите, поминувајќи низ нив, за да станат дел од нас на одреден начин, 
или можеби да примениме одреден дел од нив во нашите нови креации. 
Градбите секогаш се обидуваат да бидат одреден театар на нашата 
меморија (Eco, 1986, стр. 94). 

За да се заборави нешто што некогаш било познато, и за нешто за 
што никогаш не сте размислувале, за да се примени терминот амнезија, 
треба да постои причина, некогаш да се знае нешто за да се заборави 
нешто. 

Поврзувањето на одреден концепт на социјалната и 
дисциплинираната меморија наоѓа своја кохезија во постоењето на 
традиционалната архитектура, за нејзината радикална примена. (Stanford, 
1999, стр. 13-24). 

Општеството го меморира минатото низ традицијата, односно како 
дел од  колективната меморија во архитектурата каде што општеството 
преговара, продуцира и ја репродуцира културата во еден процес на 
нејзино изразување и пренесување. (Goucher, 1998). 

Една од најголемите потреби на човекот е да се има смисла за 
идентитет и припадност. Остварувањето на хуманата димензија во 
рамките на пејзажот е наоѓање на идентитетот во пејзажот и местото, како 
културна меморија. (Taylor, 2009). 
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Преку движењето во секојдневните комуникации човекот ги 
доживува постојаните промени во својата меморија. Дали е возможно 
меморијата да остане  непроменлива? Културната меморија останува 
фиксирана да сведочи за минатото, да ја реконструира меморијата 
повторно. (Assman, 1988, стр. 9-19). 

Значаен дел од визуелната слика на поединецот за негова 
идентификација со местото на живеење претставува историскиот дел од 
населбата. Покрај богатиот фонд на разновидност на културно наследство, 
градителското наследство создава тродимензионална визуелна слика. 
Одредени споменици од градителското наследство во еден историски 
период стануваат заштитен знак на идентификација на одредена урбана 
населба, односно стануваат државен симбол за препознавање (Париз, 
Њујорк, Берлин и сл.). Во Македонија постои хронологија на симболична 
препознатливост на еден објект во урбана населба, како Камениот мост за 
Скопје или Самуиловата тврдина за Охрид, Саат кулата во Велес и Прилеп 
и сл. 

Но, забележани се и примери на користење на стилизирани 
симболични форми на фасада од куќи во Охрид (куќата на фамилијата 
Робевци во Охрид) со симетрични еркерни испусти кои се користат како 
симболи на препознатливост, за графичка идентификација на одредени 
институции или одредени графички решенија ‒ логоа на локална 
самоуправа и сл. Оваа форма на примена на симболични форми користени 
од традиционалната архитектура, како дел од веќе препознатливи 
симболични форми, се првите сегменти на влијанието што го имаат врз 
сеопфатниот опус на  форми и динамиката на создавањето и зачувувањето 
на културната меморија на едно место. 

 

        

 
Слика 1 

Логоа со грбови на Охрид, Велес и МАНУ (Скопје) ‒ традиционалната 
архитектура користена преку симболи на препознатливост  

(тврдина, саат кула, куќа) 
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Во понатамошниот развој препознатливоста на местото го 
проширува своето значење и се поврзува со одредени делови или 
комплекси од градителското наследство кои претставуваат доминантни 
точки и мотиви во одредувањето на концептот на меморијата за еден 
градителски комплекс. Најтипични примери за тоа се просторот на Широк 
сокак во битолската урбана матрица, скопската Турска (Стара) чаршија, 
кратовската Ајдучка чаршија и други јадра во Струга, Охрид, Крушево и 
сл. На овој начин и меморијата на населението, но и од сите посетители, 
долгорочно се поврзува со урбаната целина на единствен и оригинален 
начин. Сите дополнителни случувања кои се поврзани со одреден 
симболичен дел од градот се во прилог на афирмацијата на дадената 
мемориска конотација и ја зголемуваат вредноста на применетиот 
визуелно-мемориски концепт на дадената визуелна слика. Поврзувањето 
може да се појави во одреден контекст кога објектот има одредена 
конкретна функција од витално значење за урбаната населба (Широк сокак 
во Битола, мост во Кратово) или само симболичко маркирано поврзување 
(Саат кула во Велес, куќа во Охрид). 
 

 

 
Слика 2 

Препознатливост на место поврзано со меморија (Кратово, 19 век ‒ 20 век) 
 

Виталноста на меморијата која е поврзана со местото (рурално или 
урбано) и традиционалните објекти во современоста, доживува сè поголем 
интензитет. Трансформацијата на сликата на градот или на селото во 
човековата меморија сè почесто се менува и потребно е прилагодување 
кон современите потреби и концепт на живеење. 
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1. Основни сегменти за анализа на трансформацијата на 
сликата на градот и на руралните населби во рамките на 
традиционалната архитектура во Македонија 

Трансформираната културна меморија може да се анализира низ 
еден мултидисциплинарен пристап на фактори и историско- општествени 
влијанија, кои интензивно влијаат врз формирањето на современата 
меморија кај човекот. 

Основните елементи кои влијаат врз мемориската матрица со еден 
современ урбан концепт може да се дефинираат преку анализа на 
историските градби и јадра, со третман како издвоени целини, и преку 
начинот на нивното влијание и вклопеност со современите потреби на 
градот и нивната повеќефункционална поврзаност. Поврзаноста на 
меморијата на жителите со историските градби е силна и долготрајна ‒ код 
кој се развивал низ повеќе генерации и оставил трага не само на 
визуелната слика, врз социолошко-економската поврзаност на градскиот 
простор, туку и врз мемориско влијание од највисок интерес и потреба од 
негово негување и зачувување за идните генерации. Затоа градителското 
наследство, односно одредени автентични историски сегменти од 
урбаниот дел  подлежат на посебни режими и законски регулативи за 
нивно зачувување, што има висок приоритет во идентификацијата со 
градската слика или пејзаж, до степен на препознатливост. 
 

     
 

Слика 3 
Битола ‒ вредности на стара и нова културна меморија  

(Широк сокак, 1907 – 2012) 
 

Според тоа, градителското наследство и современиот урбан 
концепт на населбата се основни елементи за формирање на мемориска 
матрица на една населба. Секој од нив има одредени влијанија со различен 
интензитет во мемориското доживување кај жителите, и на одреден начин 
еволуира и на различен начин се перципира од страна на секој поединец. 

Традиционалната архитектура од 19 и почетокот на 20 век, поради 
намената на градбите со станбен карактер, претрпува постојана 
трансформација, но со силно влијание врз мемориската слика на градот и 
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на руралните населби. И покрај различноста на архитектонско-градежниот 
концепт во двете средини, тие имаат силно влијание врз мемориската 
слика за населбата, иако како самостојни просторни целини куќите 
претставуваат дел од историските јадра и се креативен волуменско-
просторен детал на сликата на местото, заради негова препознатливост. 
Терминот традиционална означува архитектонски модел кој е формиран 
како резултат на дадена состојба на услови на локација, општествено-
економска состојба и потребите на семејната заедница, локални принципи 
на градителски мерила, а сето тоа еволуирано во еден историски контекст. 
Како резултат на тоа создадени се градби со природен пристап на спонтан 
развој, произлезен од нивниот локален третман. Ваквиот начин на 
трансформација и развој на градбите кои се клучни во формирањето на 
препознатливоста на меморискиот сегмент означува сигурен идентитет на 
секој поединец во своето опкружување. 
 

2. Примери ‒ хронологија на традиционални објекти и 
историски јадра во Македонија како трансформирани слики на 
културната меморија 

Место на носителите на силната трансформација на културната 
меморија се градовите со зачувани историски јадра и објектите во рамките 
на градителското наследство во Македонија. Преку одредени примери во  
градовите (Велес, Скопје, Струмица, Кратово, Крушево, Охрид, Струга, 
Штип, Тетово, Дебар, Битола, Прилеп, Берово ), како и во руралните 
целини (Мариово, Река, Малешевија, Полог и сл.), може да се анализира 
трансформираната слика на културната меморија, со различен интензитет, 
во периодот на 19 и 20 век. Овие места содржат силен мемориски импулс, 
како средини кои се ориентирани кон умерен урбан развој и кон 
зачувување на одредени маркирани локални градби, маала или панорама 
на местото со особени карактеристики на населбата. 
 

2.1. Примери каде што во поголем обем е сочувана сликата на 
градот (Кратово, Охрид, Крушево, Скопска Црна Гора и други) 

Факторите кои влијаат врз зачувувањето на меморијата на местото 
преку градбите се: 

А. Недоволно развиените подрачја или населби ‒ региони 
(инфраструктура, патишта) претставуваат средини каде што во најдолг 
временски период е сочувана јасно издиференцирана слика за меморијата 
на местото. Структурата на објектите и нивното вклопување во 
автентичноста на руралната средина, која носи еколошки пристап што 
доминира во културната меморија на населението во временски период на 
неколку столетија, е во мал обем нарушена од нови градежни структури. 
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Слика 4 
Сочувана слика за меморијата на местото (Скопска Црна Гора, 2013) 

 

Б. Туристички цели (нови материјали со традиционална форма) 
Концептот на развиени туристички центри (старо градско јадро, 

хотелски објекти, спа-центри) придонесува за зачувување на овие 
традиционални објекти во нивната основна форма. Потребно е 
адаптирање, санирање или пренамена на одредени градби за да се 
реализира нивната современа форма на ревитализација, што во краток 
временски период создава долгорочна стратегија. 
 

     
 

Слика 5 
Заштитена културна меморија на местото 

(заштитено градско јадро на улица „Ј. Алабаков“, Велес, 1948- 2013) 
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В. стратегија на развој на културните активности 
Овој начин на потенцирање на традиционалните градби се 

изразува преку различни културни активности како што се доминација на 
традиционалните занаети (Малешевија), поттикнување и одржување на 
традиционалното градежништвото (Река), одржување на ликовни колонии 
(Велес), организација на празнични одбележувања од верски и од локален 
карактер и слично. 
 

2.2. Примери каде што е целосно сменета сликата на градот 
(Струмица, Берово, Прилеп) 

А. Миграциски ‒ демографски фактори 
Влијанието од миграциите на населението во голема мера ја 

менува сликата на населбата. Напуштањето на традиционалните огништа 
во селските населби доведува до тоа напуштените традиционални објекти 
за кратко време, под влијание на временски и други фактори, да пропаѓаат 
до конечно руинирање, односно уништување. На тие места остануваат 
празни локации или инцидентно се формираат нови градби, со што 
целосно се менува сликата на населбата и меморијата за нејзин опстанок. 

Б. Природни непогоди и слични фактори (земјотреси, рудници, 
поплави, комуникации, недоволно развиени економски подрачја ‒ Скопје, 
Саса, планински села и сл.) 

Природните непогоди и недоволната развиеност на подрачјата се 
уште еден влијателен фактор за силен импулс кој води кон целосно 
менување на сликата на местото при што се губи мемориската слика за 
неговата архаичност. По природните непогоди не постојат доволно 
економски мотиви за зачувување на традиционалните вредности на 
градбите и најчесто се менува комплетната слика за населбата, односно 
меморијата за изгледот на местото. Во овој случај сосема се губат 
градителските вредности на населбите, сосема исчезнуваат од меморијата 
на нивните жители. 

В. Урбанистички недостатоци во законската регулатива 
(парцијални деформации на градбите, снемување на цели историски јадра 
во урбаните и во руралните населби) 

Со развојот на современата наука од областа на заштитата на 
градителското наследство се овозможува зачувување на одредени 
комплекси- јадра од традиционални градби со споменички вредности. Но, 
со одредени пропусти во поглед на културната стратегија и со 
повеќегодишните планови се појавуваат одредени неефективни мерки кои 
резултираат со пропаѓање на овие објекти и со неможност за интервенција 
врз нив и нивно зачувување. 

Г. Примери на строго дефинирана рамка на менување на 
културната меморија со трансформација на градителското наследство 

Во одредени примери каде што градителското наследство има 
соодветен третман, во строго дефинирана намена, каде што е применета 
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конзервација на објектите, ревитализацијата и адаптацијата се покажуваат 
како ефективен метод на зачувување на културната меморија. 
 

 
 

Слика 6 
Реконструирана културна меморија на локацијата 

(праисториска археолошка населба – „Заливот на коските“, Охридско, 2013) 
 

При одредени трансформации на урбаната околина и интервенции 
во менувањето на сликата и меморијата на градот, потребно е населението 
да има одлучувачка улога во овој креативен процес. Притоа треба да се 
почитува локалниот интерес на различните социјални групи, бидејќи 
населбите се продукт на индивидуалци и на нивната меморија, преку 
начинот на размислување се манифестира културата, идентитетот, јазикот, 
традицијата, односно севкупната меморија (Radovic, 1995, стр. 70). 
Историјата на градските јадра е значаен фактор во урбанистичките 
анализи околу формата и меморијата на просторот (Krier, 1999, стр. 50). 
Особено внимание се обрнува при обновувањето на градовите во кои 
градските историските јадра имаат највисок приоритет за поттикнување на 
урбаната свест при што како најзначаен пример на зачувување на 
кoлективната меморија, со внимателно промислени потези во урбаниот 
контекст, се посочува градот Барселона во Шпанија (Vanista-Lazarevic, 
2003, стр. 94-116). Меморијата се зема во контекст на опишувањето на 
функционалноста на градот од туристички аспект, за зачувување и 
потенцирање на историските вредности (Barton, 2001, стр. 27-37). 

Секој придонес е значаен во насока на тоа како градителското 
наследство, односно архитектурата, се примаат и се испорачуваат во 
јавниот простор преку вклучување на жителите, политичарите, 
професионалците, корисниците и сите други кои ја создаваат колективната 
градителска околина што е содржана во колективната меморија. 



 194

 
Заклучок: насоки за зачувување на оптималното ниво на 

културната меморија во рамките на традиционалната архитектура 
Врз основа на дадените примери може да се предложат одредени 

насоки за начинот и за влијанијата на факторите кои се значајни за 
зачувување на автентичноста на културното профано градителско 
наследство. 

 Идните насоки се движат во рамките на: 
А. Подигнување на јавната свест за перманентна едукација на 

населението. Тоа најчесто се однесува на вклучување на одредени 
програми и проекти во едукативниот процес, стимулирање на одредени 
проекти од оваа област во прилог на јавна едукација и афирмација на 
градителското наследство. 

Б. Културната политика на долгорочен план (манифестации) 
подразбира континуирани активности на полето на културната преобразба. 
Ова се однесува на едукација на сите целни групи кои низ неколку 
генерации формираат цивилизациски коректен однос кон културното 
градителско наследство. Едукативните форми се реализираат низ 
организирање на манифестации ‒ градителски училишта, едукативни игри, 
публикации, саемски активности, забавни активности, едукативни 
курсеви, научни собири и сл. 

В. Законските регулативи за заштита на градителското наследство 
претставуваат категорија на превентивна заштита што е поврзана со 
активностите на општествениот систем и неговата ангажираност. Една од 
примарните заложби на современите општества е односот кон културното 
наследство и негово инкорпорирање во системот на европските и на 
светските закони за негова заштита. Притоа голем дел од активностите се 
поврзани со одредени меѓународни организации чијашто примарна цел е 
да дејствуваат превентивно и да го регулираат односот помеѓу системот 
каде што се лоцирани спомениците и начинот на нивното користење 
(ICROM, ICOMOS, ICME, ICOM). 
  Г. Прилагодувањето кон урбанистичките и просторни планови 
претставува превентивна мерка за зачувување на градителските вредности. 
Потребно е во општата методологија на плановите да се вклучи и одредена 
методологија за зачувување на градителското наследство и негов современ 
третман, соодветно адаптиран на европските и на светските регулативи. 

Д. Интензивирање на одредени форми на културен и рурален 
туризам и слично. 

Ѓ. Примена на заштитата на градителското наследство со 
интердисциплинарен пристап во областа на науката која применува 
стандардни конзерваторски методи. Оваа активност се движи во рамките 
на заштита (адаптација, конзервација, реконструкција) и ревитализација на 
градителското наследство. Покрај работата на институциите од областа на 
заштитата (конзерваторски центри, институти за истражување, музејски 
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институции и сл.), потребно е и афирмирање на овие културни вредности и 
вклучување на одредени програми за подигнување на јавната свест на 
населението. Преку овој начин на третирање на градителското наследство 
директно се влијае врз формирањето на културната меморија на едно 
место, објект, урбана или рурална целина, пејзаж и слично. 
 

   
 

Слика 7 
Стара и нова културна меморија на местото (Штип, 1935 – 2011) 

 
Профаното градителско наследство, како една комплексна област, 

има големо влијание врз формирањето и врз современата трансформација 
на сликата на градот или на руралната населба. За неговото зачувување 
потребна е посебна стратегија и афирмација во рамките на општествениот 
систем. Културната меморија претставува комплексен систем на 
апсорбирање на слики и информации во еден долг временски период. 
Информациите се поврзани со специфичните потреби на населението, 
неговите секојдневни активности на еден помал или поширок простор каде 
што се вклучени многу фактори кои имаат одредено влијание, како што се 
промена на клима, социолошко- општествени промени, економски 
влијанија и слично. Овие дополнителни фактори во помала мера влијаат 
врз формирањето на сликата на местото, но сосема доволно за да ја 
одредат насоката за зачувување на мемориската слика. Потребно е да се 
анализира секое влијание и да се земе како релевантно затоа што дејствува 
со одреден интензитет што може да ја одреди спецификата на духот на 
местото како клучен елемент во формирањето на меморијата на 
културниот идентитет на одредено место. Архитектонскиот сегмент во 
сликата на местото е подложен на постојана трансформација во зависност 
од споменатите фактори, но има силно влијание врз преостанатите 
сегменти од културната сфера на еден општествен систем или нација. 
Затоа, потребно е да се обрне посебно внимание на градителското 
наследство како една временска заложба на одредена територија што 
отсликува одредено ниво на култура на еден општествен систем, односно 
нација, а со тоа директно валоризира одреден квалитет на зачувувањето на 
културната меморија на местото. 
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 Сегментот на препознатливост на културната меморија е силен 
кога во општествената средина се негува и се развива односот кон сите 
видови на култура, а особено е влијателна свеста за вредностите на 
градителското наследство. Потребен е долг временски период и негување 
на односот низ неколку генерации за да се подигне нивото на свеста за 
односот кон историските градби. Видливоста на градбите од 
архитектонското наследство има мултивалентна функција која создава 
интензивно влијание врз мемориската структура на жителите на урбаниот 
или на руралниот комплекс. Мултивалентноста може да се дефинира на 
повеќе нивоа ‒ како визуелно доживување на просторот од структурата на 
населбата, поврзаност со архаичните градби кои го формираат духот на 
градот и неговата културна меморија, поврзаност со одредени современи 
актуелни општествени движења преку економијата и туристичкиот развој 
‒ или, пак, како сегмент за национална поврзаност и идентификација на 
една нација или народ со одредено симболично значење преку користење 
на формата на спомениците на градителското наследство. 
 
 

Библиографија 
Assman, J. (1988). Collective Memory and Cultural Identity, Kultur und Gedachtnis, 
Frankfurt/Main: Suhrkamp. 
Assman, J. (2011). Communicative and cultural memory, knowledge and space. vol.4.   
Sanderson, (1999).  Traditional dwellings and settlements review. 
Barton Craig, (2001). Cites of memory, Princeton architectural press, New York 
Ben, A. D. Weissberg L (2005). Cultural memory and the construction of identity. 
Wayne state university press. 
Bertman, S. (2000). Cultural amnesia, Americas future and the crisis of memory. USA: 
Greenwood publishing group. 
Boyer, M.Ch. (1996). The City of collective memory. Massachusetts: Massachusetts 
institute of technology. 
Craig, B. (2001). Cites of memory. New York: Princeton architectural press. 
Dengiz, B. (1999). Culture, symbols, collective memory and meaning in contemporary 
architecture. AED 501. Commentary bibliography series, January. 
Eco, U. (1986). Architecture and memory, trans.william Weaver, IN VI 4, Journal of the 
Graduate School of fine arts, University of Pensilvania, vol. 8, Architecture and 
literature. 
Goucher, C. LeGuin Ch. Walton L. (1998). In the Balance: Themes in World History 
(Boston: McGraw-Hill,) selections from chapter 9, Culture and Memory. 
Hornstein, Sh. (2011). Losing site, architecture, memory and place. UK British library: 
Ashgate, studies in architecture. MPG book group. 
Hutton, H.P. (1993). History as an art of memory. University of Vermont, England, 
Hanover: University press of new. 
Krier, R. (1999). Градски простор у теорији и пракси. Београд: Граѓевинска књига. 
Radovic, R. (1991-1995). On sities, planning & urban design. YTK, C-40. University of 
Technology. 
Stanford, A. (1999). Memory without Monuments: Vernacular Architecture. TDSR, vol 
XI, nr. I. 



 197

Taylor, K. (2009). Landscape and memory: cultural landscapes values and some 
thoughts on Asia. 
Vanista-Lazarevic, E. (2003). Obnova gradova u novom milenijumu, Beograd: Classic 
map studio. 
Vesely, D. (2004). Architecture in the age of divided representation, the question of 
creativity in the shadow of production. Masachusetts: Masachusetts institute of 
Technology. 
 
 
 

Petar Namicev 
Ekaterina Namiceva 

 
The Transformation of Cultural Memory through the Traditional Architecture 

in Macedonia 
 

Abstract: The transformation of the image of the city or village where human 
memory is increasingly changing and needs to be adapted to the modern needs and the 
concept of living. The dynamics of cultural memory in a different context transforms the 
familiar and beloved buildings in symbols in the context of everyday life. It is necessary 
to consider the basic elements for the analysis of the transformation of the image of the 
city and rural areas within the traditional architecture in Macedonia. Through specific 
examples of the chronology of traditional buildings and historic cores in Macedonia as 
transformed images of cultural memory, we acknowledge our particular values of the 
memory image. Thus we find examples where the image of the city is preserved to a 
greater extent or where the image of the city or rural settlement is completely changed. 
The guidelines for preserving the optimal level of cultural memory within the traditional 
architecture are moving towards raising the public awareness, development of cultural 
policy, modernization of legislation, adapting to urban and spatial planning, 
development of cultural and rural tourism and inter disciplinary approach for protection 
of architectural heritage. 
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