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Скопје на 26 јули во 5.17
по земјотресот некои лица си направија аквариум, бидејќи 
чуле дека во јапонија се чуваат во аквариуми рипчиња  
кои го претчувствуваат земјотресот.

Скопјаните ќе го запаметат 26 јули 1963 година 

како најтрагичен ден во новата историја на градот. 

Беше петок, сончев ден, без ниедно облаче на 

небото. Граѓаните кои беа станати пред 5 часот се 

приготвуваа да одат на работа, или на пазар, како 

и секој обичен ден. Но, одненадеж од земјината 

утроба се чу морничав татнеж кој траеше десетина 

секунди и кој беше катастрофален за градот. Огромните новоградби и масивните 

повеќекатници како кули од картон се распаѓаа, затрупувајќи илјадници деца, 

жени и трудбеници кои се затекнаа во постела во утринскиот сон. Наеднаш потоа 

втор, па трет удар. Градот беше обвиен во густа магла, од правта на урнатините. 

Неколку минути подоцна, кога правта се слегна, се виде вистинската катастрофа. 

Настана ужас. Од сите страни се слушаа викотници, писоци на затрупаните и 

лелеци за своите блиски. Од силниот подземен татнеж и од тресењето и кршењето 

на зградите граѓаните рипнаа од своите постели и во долна облека бегаа надвор 

од зградите барајќи спас по паркови, широки улици, крстопати и сл. Бидејќи беше 

топло време, многу граѓани спиеја голи или многу слабо облечени, тие така и 

истрчаа надвор. Немаа време ништо да земат за да се облечат или покријат. Многу 

родители само ги грабнаа своите деца и така необлечени избегаа надвор. Имаше 

случаи, нo мошне ретко, родители да си ги заборават своите деца, па потоа пак 

се враќаа во зградата по нив. Семејствата од подолните катови зачас се најдоа 

на улица. Меѓутоа, на оние кои живееја во повисоките катови им требаше повеќе 

време, а тие мошне го чувствуваа нишањето на зградите. Многу семејства не можеа 

да излезат од своите домови, било затоа што вратите не им се отвораа, или затоа 

Многу семејства не 
можеа да излезат од 
своите домови, било 
затоа што вратите не им 
се отвораа, или затоа 
што скалите им беа 
урнати, или излезот им 
беше затрупан.
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што скалите им беа урнати, или излезот им беше затрупан. Некои од нив рипнаа од 

прозорите, а имаше и такви кои рипнаа од толку голема височина што си ги кршеа 

нозете од паѓање. Поради тресењето на зградите се искривија рамките на вратите 

и прозорците, така што отворените врати и прозорци не можеа да се затворат, 

а затворените да се отворат. Затворените врати, паднатите скали и затрупаните 

излези како да се зарекоа да им го спречат излезот на семејствата.

Според сеизмолошките станици на Скопје, Белград, Титоград, Сараево и Љубљана, 

земјотресот започнал во 5 часот, 17 минути и 15 секунди и со извесни прекини 

траел до 5 часот, 57 минути и 56 секунди. Поради тоа што скопскиот сеизмограф 

се најде во епицентрално подрачје и поради силното тресење, стрелката на 

сеизмографот се измести и не регистрираше 40 минути, сѐ додека не ја оспособија. 

Според податоците, хипоцентарот на земјотресот се наоѓал под самиот град на 

длабочина од 3 километри. Целото подрачје, каде што има урнатини, зафаќа 

простор од околу 16 квадратни километри. Според микро-сеизмичките податоци, 

најсилниот земјотрес имал 9 степени, по меѓународната скала на Меркали-

Зиберг. Епицентралната линија се протега од Техничкото училиште до плоштадот 

„Слобода”.

Изосеизмичките линии со степен 10 го зафатија подрачјето околу епицентралната 

линија, а поширокото градско подрачје има изосеизма од 9 степени. Урнувањето 

зависи не само од јачината на земјотресот, туку и од геолошкиот и геомеханичкиот 

состав на земјиштето; имено, од таа причина едни згради се наполно урнати, а 

други се речиси неоштетени, иако се една до друга, или половина зграда се урнала, 

а другата половина останала цела. Пустошењата се пострашни во песоклив или 

растресит терен, додека на цврст терен тие се помали. Треба да се знае дека во 

потресената област постојат места каде што потресите толку не се чувствуваат 

(„трусни мостови” или „трусни острови”). Според тоа, има основа и мислењето дека 

делот на градот кој се наоѓа преку железничката линија, е поштеден благодарение 

на тоа што Водно има специфичен геолошки и геомеханички состав, додека самиот 

град стои на тераси изградени од реката Вардар и тоа од чакал и песок. 

Земјотресот се почувствува и нанесе штети и во околните села во пречник од 

околу 40 километри. Така во Ѓорче Петров нема ниедна станбена зграда во сосема 

исправна состојба. Во оваа општина околу 600 згради се толку оштетени, што во 

нив не е можно да се живее. Оштетени се речиси сите училишта во Ѓорче Петров 

и во селата Бардовци, Вучидол и Крушопек. Во општината на село Петровец се 

урнати 269 станбени згради, a 874 се оштетени. Онеспособени се 5 училишта. 

Многу се оштетени селата Белимбегово, Мларино и Кадино. Во нивите околу 
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селото Јурумлери на неколку места изби подземна вода а бунарите до горе се 

наполнија со тиња.

На патот кон Титов Велес има на неколку места 

пукнатини од околу десетина метри во должина. 

На стариот пат кон Ѓорче Петров, а особено 

на делот кај градската плажа се јавија повеќе 

пукнатини од околу 200 метри, а ширина од 1-10 

сантиметри. Во вториот дел на градскиот парк 

исто така се појавија повеќе пукнатини.

Се знае дека по главниот удар што може да се развлече во 2, 3 и повеќе удирања, но 

секојпат во краток временски период од само неколку минути, настанува подолга 

серија на нови земјотреси чиј интензитет е во опаѓање. Оваа серија на удари ја 

уситнуваат енергијата во повеќе полесни потреси што главно не предизвикуваат 

штети, туку ја средуваат растроената утроба на земјата и пак се постига рамнотежа. 

Процесот на смирување може да трае и неколку години. И по скопскиот земјотрес 

настана серија на многубројни поситни удари кои ги вознемируваа граѓаните и 

ги потсетуваа на минатиот ужас. По главниот земјотрес немаше ден а да не се 

почувствуваат повеќе земјотреси. (...) За еден месец се случија 322 земјотреса. 

По земјотресот, во градот, а особено во околните села, почнаа да се шират разни 

суеверни и религиозни толкувања на природните појави. Меѓу постарите генерации, 

а особено меѓу жените, се пренесе вест како божем 26 јули бил ден на летен Св. 

Архангел - душевадец. Се појавија и луѓе кои тврдеа дека божем однапред знаеле кога 

ќе стане земјотресот. Меѓу нив имаше дури и професори кои „научно” пресметале 

дека во јули 1963 год. ќе стане голема катастрофа. Поради тоа на Пленумот на ЦК 

на Сојузот на комунистите на Македонија кој се одржа на 10. VIII. во Титов Велес, во 

својот реферат другарот Крсте Црвенковски укажа на извесни погрешни толкувања 

на природните појави и на поединечни шовинистички застранувања и рече дека 

раководствата на општествено-политагчките организации недоволно будно ги 

следеле и ги сузбивале овие појави.

Меѓутоа, покрај овие суеверни гласови, низ градот почнаа да кружат прикажувања 

како луѓето за момент се спасиле или како за момент влегле во несреќа. Се 

прикажуваа подвизите на војниците, на милиционерите, на пожарникарите, 

на рударите и другите лица од спасувачките екипи кои често по цена на својот 

живот ги спасуваа затрупаните. Се прикажуваше за човекот-комунист на кого 

целото семејство му загинало, а тој бил во таа улица најприсебен и најпожртвуван 

во спасувањето на другите. Се прикажуваше дека таванот од трпезаријата 

Така во Ѓорче петров нема 
ниедна станбена зграда 
во сосема исправна 
состојба. во оваа општина 
околу 600 згради се толку 
оштетени, што во нив не е 
можно да се живее.
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во касарната се урнал токму во моментот кога од неа излегле 500 војници, а 

построени чекале други 500 да влезат; за управникот на скопскиот затвор кој во 

тој момент ги истерал затворениците во двор на 

стрижење; за експресниот воз кој задоцнил 

и стасал во скопската железничка станица 

по катастрофата; за таткото кој умирајќи под 

урнатините ги учел своите три деца како да 

викаат и да удираат цигла оц цигла за да ги 

чујат спасителите; за човекот кој под урнатините 

ги нашол мртви своите четири деца и жената, а 

го откопале само кученцето живо, па го гушнал 

затоа што тоа било единственото нешто штo му 

останало од неговиот дом; за скопските крадци кои 

не сакале да крадат од отворени дуќани и сл.

По земјотресот некои лица си направија аквариум, бидејќи чуле дека во Јапонија 

се чуваат во аквариуми рипчиња кои го претчувствуваат земјотресот.

на стариот пат кон Ѓорче 
петров, а особено на делот 
кај градската плажа се 
јавија повеќе пукнатини од 
околу 200 метри, а ширина 
од 1-10 сантиметри. во 
вториот дел на градскиот 
парк исто така се појавија 
повеќе пукнатини.
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кој ја иСпраТил прваТа веСТ 
за зеМјоТреСоТ 
и нејзиниоТ одѕив во СвеТоТ

за тоа кој ја испратил првата вест за земјотресот има повеќе 
претпоставки. поради тоа што уредите за врска беа значително 
оштетени во градот, светот прилично доцна се информира  
за скопската трагедија.

 

 

 

За тоа кој ја испратил првата вест за земјотресот 

во Скопје има повеќе претпоставки. Поради тоа 

што уредите за врска беа значително оштетени во 

градот, светот прилично доцна се информира за 

скопската трагедија. По сѐ изгледа дека првата вест 

ја испратиле луѓе од Армијата. Во 6 часот и 40 минути на 26 јули капетанот од 

I класа Петар Јовиќ, благодарејќи на искуството на минатогодишната поплава, 

кога исто така прв го известил Белград за неа, тој уште возбуден од земјотресот, 

необлечен, се стрчал во својата команда и преку радио-врска го известил 

дежурниот во воената команда во Приштина. Тој ја испратил следнава телеграма: 

„Кај нас е катастрофален земјотрес. Итно испратете санитетски екипи”. Радио-

Приштина прва ја емитуваше веста за земјотресот во Скопје околу 7 часот, 

што значи близу два часа по настанот. Исто така и мајорот Миодраг Станкиќ 

претендира дека прв ја испратил веста за земјотресот. Штом станал земјотресот, 

тој се стрчал во својата единица. По патот се обидел преку поштата да ја објави 

веста, но уредите биле неисправни. На првиот телефонски столб се приклучил на 

меѓународната линија и воспоставил врска со Приштина. Веднаш потоа мајорот 

Валентин Перишиќ и поручникот Владо Николиќ воспоставиле радио врска, а 

капетанот од I класа Доминик Велиниќ и Трпко Трпковски - телефонска врска со 

Државниот секретаријат за народна одбрана.

радио-приштина прва 
ја емитуваше веста за 
земјотресот во Скопје 
околу 7 часот, што значи 
близу два часа по настанот.



21

Исто така и луѓето од ПТТ претпријатие сметаат дека околу 6,30 први воспоставиле 

телефонска врска со Приштина, иако зградата на поштата и уредите биле многу 

разурнати. Веќе во 7,30 часот тие воспоставиле врска и со Белград, но преку 

Приштина. Околу 9 часот истиот ден од електричниот столб пред гимназијата 

„Јосип Броз Тито” поштарите воспоставија и директна врска со Белград. Само 

половина час потоа Републичкиот штаб за одбрана од елементарни непогоди го 

предаде својот прв извештај по телефон, надвор од Скопје.

И скопскиот аеродром презеде мерки што побргу да се извести Белград. Бидејќи 

уредите на аеродромот беа онеспособени, беше замолен пилотот на еден 

холандски авион кој тој ден во 4,50 часот пристигна со товар еднодневни пилиња 

за „Стокооп” да го извиди градот и веднаш да ги извести сите контроли во воздухот 

и радиостаниците за земјотресот. Оваа вест беше примена не само од Белград, 

туку и од Атина, Виена, Загреб и Будимпешта.

По сѐ изгледа дека Армијата, поштата и аеродромот истовремено барале начин 

да го известат Белград и светот за скопската катастрофа. Во 5,17 престана гласот 

на Радио-Скопје. Многу лица од провинција, кои го почувствувале земјотресот, 

кога виделе дека се прекина емисијата на Радио-Скопје, се посомневале дека 

земјотресот го зафатил Скопје. Четири часа по катастрофалниот земјотрес, во 

9,30 часот Радио-станицата Скопје ја продолжи својата програма. Бидејќи не се 

располагаше со најосновни средства, првите вести мораа претходно да бидат 

снимени на магнетофон, па потоа да се емитуваат. Потоа, програмата се одвиваше 

со помош на подвижна кола на Радио-телевизија Белград.

Први фотографски и телевизиски снимки 

направил американскиот фото-репортер 

Сам Ноцела. Тој спиел во хотелот „Турист”. 

Разбуден од земјотресот, имал време само да 

ја грабне камерата и да избега надвор. Веќе во 

5,20 ги снимил првите потресни фотографии кои 

потоа ги објави во француското списание „Пари-

Мач” и на француската телевизија. Службениците 

на Радио-телевизија Скопје Драги Новаковиќ и 

Перо Стојановски низ скршениот прозорец на 

зградата извлекле две камери и почнале да снимаат 

низ градот. Напладне, на 26 јули, во Белград беше испратена првата пратка 

снимени материјали, кои уште истата вечер беа емитувани преку југословенската 

телевизија, а беа позајмени и на други телевизиски студија во светот.

први фотографски и 
телевизиски снимки 
направил американскиот 
фото-репортер Сам ноцела. 
Тој спиел во хотелот 
„Турист”. разбуден од 
земјотресот, имал време 
само да ја грабне камерата 
и да избега надвор.
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„Скопје беше град во 
кој од година на година 
можеше подобро од кој 
било крај на југославија 
да се следи сестраниот 
напредок на социјалистичка 
југославија”.

Уште првите денови во Скопје допатуваа околу 100 домашни и 30 странски 

новинари. Први дојдоа дописниците што имаат седиште во Белград, а потоа и други 

специјални известувачи и фоторепортери. Италијанската радио-телзвизија РАИ 

испрати екипа од пет лица. Дојдоа и дописници оц најголемите светски агенции, 

АП, АФП, од американскиге радио мрежи Ејбиси, Енбиси, Сибиес; известувачи на 

БИ-БИ-СИ; на „Минхенер Меркур”, „Дагенс нихетер” и ,.Шгокхолмс тидинген” од 

Стокхолм, „Билдцајтунг” од Минхен, ,.Унита” од Милано; „Млада фронта” од Прага 

и др. Домашните и странските новинари ги распнаа своите шатори во малиот парк 

пред болницата.

Уште истиот ден во 8 часот париските весници ја 

донесоа веста за скопската катастрофа. „Пари-прес” 

ја донесе веста на првата страница под наслов: 

„Еден исто толку јак потрес како оној од Агадир го 

разурна југословенскиот град Скопје со 270.000 

жители. Земјотресот однесе околу 2.000 жртви. 

Хотелот „Македонија” кој беше полн со туристи - 

е наполно разурнат”. Весникот „Франс-соар” на 

првата страница објави фотографија на центарот 

на Скопје со наслов „Овој град веќе не постои”. Над фотографијата со крупни букви 

стои: „Триста француски туристи се сохранети под урнатините на еден хотел”. 

Весникот „Трибун д› Лoзан” од 27 јули соопшти дека Скопје е 80% разурнато и дека 

има 10.000 мртви и 100.000 без покрив”. Објави напоредно и две фотографии, 

на старо и ново Скопје, проследени со коментар: „По војната Скопје беше речиси 

одново изградено”. Парискиот „Франс опсервер” на уводната страница пишуваше: 

„Скопје беше град во кој од година на година можеше подобро од кој било крај 

на Југославија да се следи сестраниот напредок на социјалистичка Југославија”. 

Целиот западноевропски и американски печат им даде предно место на вестите 

од Скопје.

Печатот на социјалистичките земји јавуваше за Титовата посета, за акцијата за 

расчистување и спасување на преживеаните, за евакуацијата и др.

Печатот на азиските и африканските земји исто така со крупни наслови ја пренесе 

веста за Скопје. Во целиот светски печат се изразуваше сочувство и се нудеше 

помош. Неколку дена низ етерот се разнесуваа вестите за положбата во Скопје.
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СпаСување на заТрупаниТе
за улогата на армијата, милицијата, храбрите поединци...

Спасувањето на затрупаните започна веднаш по уривањето на зградите. Први 

што им укажаа помош на затрупанита беа комшиите. Иако и самите шокирани од 

земјотресот, најдени на улица по долна, ноќна облека, започнаа да укажуваат прва 

помош. Храбро влегуваа во урнатините и правеа обиди да ги спасуваат своите 

комшии, блиски, роднини, пријатели, познати, а често и тие комшии со кои не ретко 

се караа било поради децата, било поради несредени станбени услови или од какви 

било други причини. Tea беше спонтана помош, со голи раце против бетон, камен 

и железо. Потоа се појавија првите крампови, железни шипки и друг алат донесен 

од комшилакот. Заедно со граѓаните први во спасувањето беа и милиционерите 

кои во тој момент се најдоа на должност во својот реон. Бев очевидец, кога во 

една разурната куќа еден голем бетонски блок беше така паднал, што под него се 

гледаше живо цело семејство, но немаа место од каде да излезат. Неколку граѓани 

и еден милиционер кои дотрчаа бгз никаков алат, ги подметнаа своите плеќи и ја 

подигнаа бетонската плоча за околу 20 сантиметри и под неа подметнаа камења 

и други бетонски блокови и така направија излез од каде што излезе семејството.

Меѓутоа, за разлика од граѓаните кои спонтано укажуваа помош, први што 

организирано интервенираа беа луѓето од Армијата, од Секретаријатот за 

внатрешни работи, луѓето од противпожарната служба, a подоцна им се приклучија 

рударските и други екипи дојдени од сите краишта на Југославија.

Штом ѕидовите престанаа да пукаат и таваните да паѓаат, луѓето од СВР веднаш 

дојдоа пред зградите на РСВР и СВР, односно пред нивните урнатини. Единаесет 

само не дојдоа и тие веќе никогаш нема да се јават на должност а други десетина се 

тешко повредени. Во урнатините најдоа смрт и 40 членови од нивните семејства. 

На сите службеници кои 15-20 минути по катастрофата беа пред зградите на 

секретаријатите им се доделија задачи и во 5,45 часот се појде во акција. 
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Околу 90°/о службеници кои беа на годишен одмор се вратија во Скопје до 12 

часот истиот ден. Вечерта или другиот ден пристигнаа и тие што беа подалеку.

 Другиот ден пристигнаа помошни екипи од СВР на Врање, Лесковац, Ниш, Приштина 

и други места. Луѓето од СВР прво мислеа на спасувањето на граѓаните, а не на 

своите разорени домови и онесреќени семејства. Многу лица дотрчаа искрвавени, 

но не чекаа да ги преврзат. Појдоа во акција и дури утредента се појавија со 

преврзани глави, гради, нозе и раце. Некои паѓале во несвест од исцрпеност, но 

не дозволувале да ги однесат од работните места. Никој не помислувал на одмор, 

на сон. Кога пред зградата на РСВР се доделуваа првите задолженија не се знаеше 

кој дел од градот најмногу настрадал и во која разурната куќа има преживеани. 

Сепак, службениците на СВР се најдоа на најтешките места, таму каде што помошта 

беше најпотребна. Спасуваа ранети, откопуваа преживеани, расчистуваа урнатини, 

вадеа мртви и ги идентификуваа.

Сообраќајната милиција вложи големи напори да го нормализира сообраќајот 

во градот. На екипите кои доаѓаа во помош, за да стигнат до местата каде што 

беа потребни, требаше да им се обезбеди премин низ урнатините на затрупаните 

улици. Веќе првиот ден многу улици беа проодни за возилата што доаѓаа. На 

странците кои за време на катастрофата се најдоа во Скопје органите на СВР 

им укажаа сестрана помош. Наместо загубените и уништените пасоши им се 

дадоа нови патни исправи и им се обезбеди превоз. Многу деца и мајки, многу 

граѓани што ја преживееја морничавата средба со смртта под урнатините се 

спасија благодарејќи на самопожртвуваноста на луѓето во сини униформи, или на 

неуниформираните припадници на СВР.

Покрај нив и луѓето од противпожарната 

служба беа уште во првите часови таму каде 

што беа најнеопходни. Тие не само што ги 

гасеа пожарите кои се јавија во градот, 

туку спасуваа и животи. Нивните возила и 

опрема први се најдоа на најзагрозените 

места. Уште првиот ден на скопските 

противпожарникари им дојдоа во помош 

повеќе екипи од околните градови, а вториот ден во градот имаше 106 возила и 

1000 луѓе од противпожарната служба на многу градови од земјата.

Непосредно по катастрофата сите припадници на Армијата, а посебно на 

СКОПСКИОТ гарнизон коишто и самите го преживееја катастрофалниот потрес, 

прибрано, смело и најорганизирано им притекнаа во помош на жителите на градот. 

Сатисфакцијата за таа 
анонимност можеби ќе се најде 
во оние трогателни средби на 
спасителите и спасените или 
во едно долго пријателство и 
заемно паметење. Многу луѓе се 
братимеа со своите спасители.
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Најнапред тоа беа офицери кои самоиницијативно, од своите комшии, познати или 

минувачи собираа и формираа свои „спасувачки баталјони” и им се ставаа на чело. 

Само 30 минути пo катастрофата војниците од касарните со своите старешини ја 

почнаа организираната борба за спасување на затрупаните. Само првиот ден, 

младите луѓе со војничка униформа од сите краишта на нашата земја спасија 

322 животи. Во таа акција дојде повторно до израз солидарноста и братството 

на нашите народи. Војниците покажаа самопрегор, пожртвуваност, снаодливост 

и лично јунаштво. Некои од нив ѝ се беа противставиле и на разузданата водна 

стихија која во ноември 1962 година го опустоши грацот на Вардар. „Вие сте 

среќен народ, имате прекрасна армија” - рече еден американски новинар што по 

повод катастрофата дојде во Скопје да го известува својот весник. Тој не можеше 

да поверува дека припадниците на Армијата само по половина час од несреќата 

беа над урнатините. Секој пример на спасување беше своевиден подвиг и никогаш 

никој не ќе може да ги запише сите имиња на оние војници кои својот живот го 

излагаа на опасност за животот на другите. Сатисфакцијата за таа анонимност 

можеби ќе се најде во оние трогателни средби на спасителите и спасените или 

во едно долго пријателство и заемно паметење. Многу луѓе се братимеа со своите 

спасители. (...)

Во првите моменти околу 4.600 војници од Скопскиот гарнизон работеа на 

спасување, а потоа им се приклучија и војници од Кумановскиот и Тетовскиот 

гарнизон. Армијата работеше на 32 најтешки објекти: на плоштадот „Слобода”, 

кај хотелите „Македонија” и „Скопје”, во „Карпош” и др. Сигурно никoj на овој 

свет не сфаќа поарно што значи човек да биде затрупан под земја како рударите. 

Рударите имаат свои стари обичаи. Еден од нив е: никојпат да не се прекинува 

спасувањето, ако за тоа уште има надеж. Затоа уште првиот ден дојдоа на помош 

рударски екипи и минери речиси од сите поважни центри во Југославија: 36 

рудари и 50 минери од борскиот рудник, рудари од Костолац рудари од „Рембас” 

кај Ресавица, специјална група со тешка механизација и опрема за спасување од 

Бановиќи, рудари од Трепча, Радуша, Злетово и други.

Во спасувањето се вклучија екипи оц многу градови, Куманово, Тетово, Титов 

Велес, Врање, Приштина, Лесковац и други. Реки возила со трудбеници од сите 

краишта доаѓаа во градот и се ставаа во служба на штабовите за борба против 

елеменгарните непогоди. Од Белград, од Загреб, од Автопатот и од Крагуевац 

пристигнаа неколку композиции со градежни машини: булдожери, кипери, багери, 

дигалки, камиони, специјални работилници, швајс-апарати, дупчалки и слично. 
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На 27 јули во Скопје допатуваа и две студентски бригади од Автопатот „Мирче Ацев” и 

„Мите Богоески”. Тие не ја завршија третата декада од својата смена, туку веднаш се 

упатија во настраданиот град. Составот од преку 200 бригадири се упати кон својата 

лоцирана населба погоре од „Карпош II”. „Со три автобуси тргнавме за Скопје. Нема 

никогаш да ја заборавам разделбата со бригадирите. Сите бригади се построија и ни 

изразија сочувство. Во овој момент ги немаше традиционалните песни и поздрави, 

туку разделба со прегратки солзи, нема - без глас. По патеките бригадите ја прекинаа 

работата за да ни изразат сочувство” - расправаше еден од бригадирите. 

Првите радио вести и телевизиски 

слики облетеа околу земјата носејќи ја 

низ етерот страшната вистина за Скопје. 

Светот дозна за тешката катастрофа. 

Веќе истиот ден крвта на непознатиот 

странски граѓанин од некоја непозната 

земја го спаси животот на некој непознат 

скопјанец. Од Франција дојде специјална 

екипа на „агадирци” - како што ги наречуваа 

во Скопје - со специјален апарат за прислушкување кој ги откриваше затрупаните 

и таму каде што се мислеше дека ги нема. Апаратот реагираше на најмал шум, дури 

и само на чукањето на срцето.

На 27 јули излезе наредба од Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 

на СРМ во која се задолжуваа сите машки лица од 18-55 години на подрачјето на 

град Скопје, Тетово, Куманово и Титов Велес да учествуваат во расчистувањето 

на урнатините и спасувањето на загрозените лица. Сопствениците и корисниците 

на сите превозни и технички средства таквите да ги стават на располагање на 

Градскиот штаб за отстранување на општата опасност во Скопје.

Многубројни екипи под бреговите на урнатините ги бараа преостанатите човечки 

здивови. Можеби во каменот и бетонот уште некое срце не престанало да чука? Од 

под урнатините се слушаа писоци и повици за помош, СОС до секој жив на овој свет. 

Работните бригади деноноќно работеа дури и под светлината на автомобилските 

фарови да го спасат она што се уште може, да се спаси. Во некои згради екипите 

најдуваа пригмечени мајки што ги држеа во прегратките своите деца. Од многу 

куќи се вадеа комплетни мртви семејства. Првиот ден едно лице сретна еден свој 

пријател и го праша како се? Одмавна со рака. Ништо не прозбори. He можеше 

да зборува. По неколку минути одвај проговори: „Сите мои се мртви. Шестмина. 

Мајка ми, татко ми, брат ми, снаата и две внучиња...

од Франција дојде специјална 
екипа на „агадирци” - како 
што ги наречуваа во Скопје 
- со специјален апарат за 
прислушкување кој ги откриваше 
затрупаните и таму каде што се 
мислеше дека ги нема.
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На оние кои се јавуваа под урнатините се правеа напори да им се обезбеди воздух 

до целосното спасување. Пред урнатините, каде што работеа екипите од Штип, 

Тетово, Ниш и други градови пристигаа цистерни со вода за пиење.

Во првите 10 дена од земјотресот го обиколував 

градот прибележувајќи го сето она што мислев 

дека ќе ми затреба за овој труд. Имав случаи да 

видам како на преживеаните им е направен отвор, 

но тие вкочени не излегуваа, „како да им се пресекле 

нозете”, а потоа кога ќе ги извадеа, бегаа како луди 

заборавајќи дури и да им се заблагодарат на своите 

спасители. Имав можност да видам и обратен случај. 

Од хотелот „Македонија” извлекоа една дваесетгодишна девојка. Веќe облечена. 

Излезе со насмевка, ја стресе правта од себе, го бакна првиот војник и смеејќи се 

кокетно, како ништо да не било, тргна кон Плоштадот каде што седна во една кола 

со странска регистрација. Се прашував: дали е оваа девојка толку храбра или пак 

уште не е свесна за да може да сфати од каква опасност се спасила?

За време на земјотресот во хотелот „Македонија” се наоѓаа околу 200 луѓе. 

Четвртината од нив беа странци. На 25 јули во Скопје допатуваа 152 странски 

државјани од кои 50 беа сместени во хотелот „Македонија”, 50 во „Инвалидскиот 

дом”, 50 во камп-куќички и двајца во „Карпош II”. Настрадаа само дел од оние што 

беа сместени во хотелот „Македонија” и во „Карпош II”. Од странските државјани 

најмногу беа Французи. Посебна група од Републичкиот штаб беше задолжена за 

организацијата на спасувањето на странските гости.

Пред хотелот „Македонија” се наоѓаа двајца воени лекари чија задача беше да 

дежураат и да укажат прва помош на евентуално извадените живи, а распаднатите 

трупови да ги полеат со хлор, и да го дезинфекцираат местото и поблиската 

околина од каде што е изваден трупот. Војниците од единиците на полковникот 

М.У., заштитени со гас-маски и со изолациони нараквици, ги расчистуваа 

урнатините и се пробиваа кон собите на хотелот. Но собите ги најдоа празни. По 

сѐ изгледа дека гостите ги напуштиле собите и се стрчале да излезат. Меѓутоа, 

во ходниците биле затрупани и таму загинале најголем број. Тие што пропаднале 

во барот, кој беше сместен во подрумот, останале живи и беа спасени. Меѓу 

другите таму беше спасен и брачниот пар Жакмер од Белгија. Екипата рудари од 

Костолац, и екипата од Планинскиот сојуз на Србија, испотени и испрашени, веќе 

три дена работеле на урнатините. Одненадеж од подрумот чуле слаби гласови. 

Под раководството на еден инженер, екипите веднаш на тротоарот ископале дупка 

имав случаи да видам 
како на преживеаните 
им е направен отвор, 
но тие вкочени не 
излегуваа, „како да им 
се пресекле нозете”.
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во правец на подрумот. По 4 часа неколку лица од екипите влегле во подрумот-

бар. Тука бил полн мрак. Се служеле со батериски ламби. Под слабата светлина се 

наѕирале скршени бетонски носачи, пропаднати подови, од сите страни железо, 

бетон, штици и скршени маси и столови. Членот од екипата кој одел напред, 

возбуден наеднаш рекол: „Најдовме човечка нога, пригмечена но топла. Изгледа 

дека човекот е жив, но телото не се гледа”. „Дали сте живи?” - прашал еден од 

спасителите. „Ние сме овде” се чул женски глас на француски јазик. „Ние сме 

Белгијанци”. Било тоа изненадување: се јавил женски глас, а ногата била машка. 

„Сами ли сте?” прашал еден од спасителите на француски. „Не, со мене е мажот 

ми” - одговорила жената. „Дали е и тој жив? „Да” - одговорила. „Што беше ова, 

вулкан, земјотрес или атомска бомба?” - запрашал овој пат машкиот глас. Лекарот 

од екипата му одговорил дека бил земјотрес. Co дигалка му ја ослободиле ногата 

која била многу повредена, но тој не офкал. По еден час работа во подрумот 

младата Сизи Жакмер, речиси неповредена беше изнесена. Таа одвај можеше да 

му се насмевне на насобраниот напод и падна во бессознание. При вадењето на 

Жан Жакмер издробените делови на зградата го пополнија тунелот што го ископаа 

рударите. Затоа борбата за неговото спасување продолжи уште неколку часа. 

„Благодарам - им рече на спасителите кога го извлекоа надвор - знаев дека ќе 

дојдете. Под урнатините останав педесет часа”. Рече дека е биолог и дека дошол 

во нашата земја да ги проучува музејските вредности. Кога го изнесоа на светлина, 

радосно им мавна на собраните луѓе, а потоа го однесоа во болница.
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Еве уште едно раскажување како било спасено од истиот хотел едно лице од селото 

Соколарци, Кочанско: „Земјотресот ме затече на спиење во собата 329, на трети 

кат. При првиот удар видов како врз мене паѓа таванот. Ги ставив рацете на лицето 

и тоа многу ми помогна. Вториот потрес беше посилен. Тогаш врз креветот падна 

ѕидот што гледаше кон Плоштадот. Бев затрупан, но не пригмечен. Од носот ми 

течеше крв. Во таква состојба се наоѓав сѐ додека спасувачката екипа не ме извади 

од урнатините. Иако бев во незавидна положба, сепак бев сосема присебен. Дури 

на спасувачите им соопштив од која страна да пристапат кон отстранување на 

ѕидот за да не ме повредат. Во собата веднаш до мене, имаше странско семејство. 

Ми се чини дека беше четиричлено. Некое време слушав тапи удари в ѕид. Бараа 

помош. Но, наскоро ударите престанаа”. Еден војник кој работеше на урнатините 

од хотелот „Македонија” расправаше: „Еден ден пред катастрофата пристигна 

мајка ми во посета. Бев цел ден со неа и вечерта побаравме соба за ноќевање на 

мајка ми во хотелот „Македонија”. Но, сѐ било полно. Потоа го молевме портирот 

од хотелот „Скопје”, но залудно. И таму беше пополнето. Одвај мајка ми ја сместив 

во хотелот „Турист”, a јас заминав в касарна. Утрото рано извлекував мртви, ранети 

и живи од хо- телот „Македонија”. Бев како во треска. Во овој хотел извлекував 

мртви, а мислев на мојата мајка. По некое време дознав дека и хотелот „Скопје” 

е разурнат. Me опфати тага. Почнав 

да плачам. Си замислував како 

други војници ја откопуваат мојата 

мајка. Дури подоцна дознав дека 

„Турист” не се урнал. Тогаш, сиот во 

солзи, со поголем елан, се нафрлив 

врз паднатите ѕидови. Плачев и 

работев”.

Од хотелот „Македонија” екипите спасија само 42 лица. Меѓу нив имаше Французи, 

Швајцарци, Американци, Белгијанци, Данци, Германци, Грци и Ирачани.

Во другиот разурнат хотел „Скопје” работеа четири десетини. Беше десет часот, 27 

јули. Тешка симфонија од пискотници, удари на лопати и казми, брмчење на мотори 

од камиони и дигалки, довикување на војници. Жолт прав се лепеше по испотените 

вој- нички блузи. Една бабичка му пријде на офицерот. Носеше цел грст лимони и 

му рече: „Подели им ги на војниците, на дечињава”. Околу 30 војници со тешка мака 

подигнаа еден бетонски блок. Набрзо молк. Под него од еден куп на малтер и тули се 

покажа рака на загинат човек. Само едно неописливо лелекање ја наруши тишината. 

Тоа беше гласот на жената П.Н.: „Мажот ми, леле, мажот ми”. Одвај успеавме да 

разбереме, секој збор чиниш се губеше во нејзиното грло, задавена од порој солзи. 

„Си замислував како други војници 
ја откопуваат мојата мајка. дури 
подоцна дознав дека „Турист” не 
се урнал. Тогаш, сиот во солзи, 
со поголем елан, се нафрлив врз 
паднатите ѕидови. плачев и работев”.
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Две-три момчиња во војнички униформи 

претпазливо почнаа да ги растргнуваат 

тулите. Воздухот стана неснослив. Ни 

белите марами од газа што на војниците 

им беа дадени, ниту гас-маските не 

можеа да го сопрат непријатниот мирис. 

Набргу и целото тело беше извлечено од 

урнатините. Потемнето, модро и некако неприродно големо - надуено. Телото беше 

голо. Рацете му беа на местото каде што некогаш била главата. Ја повикаа жената 

од паркчето што лелекаше. He можеше да оди. Ја подигнаа на раце и ја донесоа 

до лешот. He сакаше да погледа. Co сила ѝ ги оттргнаа рацете од очите. Достатно 

беше само еден миг и жената писна... „Не, тоа не е мажот ми”... Одново лелекање... 

„Ако не биде изваден и денес, којзнае дали нешто ќе остане од него”. Ја одвлекоа. 

Лешот беше натоварен на камион што возеше на гро-бишта. Воздухот и натаму беше 

неснослив. Веројатно меѓу луѓето што ги затубија животите под урнатините на овој 

хотел сѐ уште се наоѓа неоткопан мажот ѝ на П.Н.

Плоштадот „Слобода”, целиот е урнатини. Тоа е најпотресната слика на Скопје. 

Пристигнуваат првите камиони со војска. Еден војник се затрчува и се нафрла врз 

урнатините. Неговиот брат е таму некаде длабоко во урнатините. Копа со своите 

раце, фрла тули, создава некаков отвор, се провира внатре. Тула по тула. Ќе го 

најде ли својот брат? Од урнатините допираат гласови, молба за помош. Земјата и 

натаму се потресува, но никој не помислува да се повлече од купиштата. Потоа од 

некаков тесен тунел се појавува војникот. Зад себе го влече својот брат со искршени 

нозе. Жив... Војникот е целиот облеан со крв, а облеката тукуречи партали. Потоа 

војникот со иста пожртвуваност продолжи да спасува други.

Една мајка - името не е важно - со едниот син некако излегла од урнатините на 

плоштадот „Слобода”. Другиот, тригодишен син и татко му се внатре. „Помош” - вика 

жената во комбинезон. Приоѓа еден граѓанин. Непознат. Се завлекува во дупката. 

Над него одозгора стравично стојат надвиснатите блокови од некогашната зграда. 

Педа по педа се пробива внатре. Воспоставува врска со затрупаните. Живи се. 

Малиот, тригодишен е, се слуша како невино вели: „Чичко, не пуштај ми прашина”. 

Тој е во своето искривено креветче, одделен од својот татко. Половина час потоа 

тој е надвор. И вели: „Таму е тато”. Граѓанинот пак се спушта низ „јаже” што го 

прават војниците од нивните врзани каиши. По еден час излегува спасителот со 

онесреќениот татко. Жив е. Има доста рани по телото, но жив е. Ова семејство 

дури тогаш се сети дека внатре е и свекрвата. Нов напор. На крајот едно семејство 

е спасено.

„пред мене - ѕид. детето беше од 
другата страна. ѕидот напукнат. 
пукнатината ја проширував и се 
провлекував. детето тогаш пак се јави: 
„еве ме, тука сум, чичко војник”. а тоа 
„тука сум” беше толку близу, што до 
него патував уште 6 часа”.
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Веднаш по земјотресот артилерискиот мајор П.Б. отрча во својата единица, 

присобра околу 200 војници и со нив на плоштадот „Слобода” почна да расчистува 

урнатини. Првиот ден војниците под негова команда извлекоа 52 живи граѓани. 

Војниците спроти земјотресот имаа вежба. Но, сепак тие 24 часа без одмор и без 

храна ги спасуваа онесреќените. Само од овој блок извадија 60 мртви.

Група војници - Босанци од Тетовскиот гарнизон - работат на 11, 12 и 13 зграда во 

„Карпош II”. Тоа беа првите часови кога механизацијата уште не беше пристигнала. 

Војниците беа предупредени да се чуваат од 

нови потреси. Но, предупредувањата останаа 

попусто. Нивната единствена мисла беше да 

се спасат што повеќе човечки животи. „Ако 

ова се случеше во нашиот роден крај, секој 

Југословен ќе го направеше истото што сега 

го правиме ние”, - одговорија тие. 

„Карпош II”, зграда 11. Мртви 34. Зградата имаше 3 влеза, 150 стана. Луѓето во 

оваа зграда страдаа во приземјето, првиот и вториот кат. Другите три ката не се 

поштедени, меѓутоа, жителите од горните катови се живи. Бројот на ранетите е 

голем. Зградата имаше 5 ката, а сега има 3. Два ката пропаднаа в земја. За напорите 

околу спасувањето во оваа зграда раскажуваше разводникот М.О.: „Од подрумот 

доаѓаше детско плачење. Старешините ме предупредија да не одам долу, бидејќи и 

самиот можам да загинам. Ги молев и ми дозволија. Се провлеков низ еден отвор. 

Одев низ некои ходници. Потоа пак низ отвор надолу. Беше темно, а околу мене 

насекаде урнатини. Го осветлував патот со батериска ламба. Некаде од длабочина 

се јави детето, му реков да не се плаши, дека сум војник и дека нѐ има многу. 

Се влечев во правец на гласот. Пред мене - ѕид;. Детето беше од другата страна. 

Ѕидот напукнат. Пукнатината ја проширував и се провлекував. Детето тогаш пак 

се јави: „Еве ме, тука сум, чичко војник”. А тоа „тука сум” беше толку близу, што 

до него патував уште 6 часа. Детето не можсше ни да се помрдне. My велев да ми 

ја подаде раката, а тоа ми одговори дека не може. Продолжив да работам. Почна 

да паѓа голема прашина. Детето ми вели: „Оф, ти ме удави, чичко војник”. My ја 

ослободив раката и ме гушна. Потоа и другата. Ме гушна со двете раце. Јас се 

повлекувам назад и него го влечам. На излезот го прифатија моите другари. Од 

болница дојде кај мене, во посета, заедно со стрико му. Ми ја дадоа за спомен 

неговата слика.”

Во соседство, зграда 12. Војници извлекуваат мртво осумгодишно девојче, го 

завиткуваат во чаршав и го ставаат на камион. „Heмој уште да поаѓаш” - му 

„ако ова се случеше во нашиот 
роден крај, секој југословен ќе 
го направеше истото што сега го 
правиме ние”.
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викаат на шоферот. „Сега ќе ја извадиме и баба ѝ на Виолета”. Една сосетка го 

покри лицето и рече: „Ах, Виолета и баба ѝ”. Потоа сосетката ја раскажуваше 

посебната трагедија на Виолета. Mајка ѝ умре при породувањето, потоа и 

татко ѝ во сообраќајна несреќа. Остана сама со баба ѝ од која никојпат не се 

раздвојуваше. „Поради тоа беше омилена и сожалувана од нас комшиите” - го 

заврши раскажувањето сосетката.

„Карпош II”, зграда 13. Најнесреќната зграда во градот. Од оваа зграда е извлечен 

само еден неповреден. Извлекоа 195 мртви и 102 ранети. Војници и рудари од 

Пробиштип копаат. Тажна руда... мртви... мртви...
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Под еден блок пригмечен човек со бела коса, гушнат со девојче. Татко и ќерка. 

Гушнати како во клешти. Ковчегот е мал, не ги збира. Две жени од урнатините 

носат шифоњер. „Земете го, мој е. Сохранете ги. Тука ќе ги збере” - им вели на 

рударите. Други пак војници длабоко во урнатините се цели 5 часа. Командирот 

им наредува да се повлечат, а тие и понатака со дупчалка го пробиваа ѕидот за 

да поминат од другата страна од каде што се слушаа лелеци. Тоа им беше првата 

наредба која тие не ја извршија. Кога го пробија ѕидот, еден војник викна во 

темнината: „Бабо, кај си, јави се”. „Не сум јас баба, јас сум млада” - навредено 

одговори младата жена. 

Кога ја извлекоа, се онесвести. Во истата 

зграда други двајца војници дојдоа до 

едно момче кое беше пригмечено меѓу 

две бетонски плочи. Кога ги виде, им 

рече: „Не оставајте ме, браќа, дајте ми го 

револверот да се отепам”. Но, тие не го 

слушаа, по седум часа го извлекоа. Ранет, но 

жив.

Аголот на улиците „Булевар ЈНА” и „Гуро Ѓаковиќ”. Урнатини во должина од 100 

метри. Co екипата раководи мајорот Ј.Б. Ј.Б., кој со својата чета не се истава 

52 часа. Од оваа зграда извадија 80 мртви. Тука откопуваше војникот Л.K. од 

Пула, кој во полна темнина влезе во урнатините. Над него се одронувал малтер 

и стаклена волна од изолацијата што му го нагризуваше од пот навлаженото тело. 

По 12-часовно откопување наишол на една старица со својата 17-годишна внука, 

гимназистка. Срцето посилно му зачукало. Верувал дека спасил две суштества. 

Радоста му траеше само еден ден. Утредента отиде во болница да ја посети бабата 

и гимназистката. Бабата го дочека со плачење и со зборовите: „Сабајлево умре 

внука ми”. „Срцево ме заболе. Ми се чинеше дека умрела мојата сестра. А беше 

толку млада. Цел живот пред неа. И убава...” - заврши војникот.

Куќата на улица „Орце Николов” што се наоѓаше над аптеката „Илинден”, која во 

катастрофата речиси беше срамнета со земјата, цели 30 часа по несреќата даваше 

само една констатација: сѐ што имало внатре е мртво. Оттука беа извадени 56 

мртви. Никој не се надеваше дека некоја душа може уште да живее во овој крш. 

Меѓутоа, за големо изненадување, пo 3 часа излегоа живи три деца. Најстариот 

И.Д. имаше 20 години. За него весниците и порано пишувале. Тој беше еден од 

оние луѓе кои во поплавата покажаа вонредно залагање. Им помогна на повеќе 

од 20 граѓани. И овој пат остана присебен. Веднаш по затрупувањето воспоставил 

кога го пробија ѕидот, еден војник 
викна во темнината: „Бабо, кај 
си, јави се”. „не сум јас баба, јас 
сум млада” - навредено одговори 
младата жена. кога ја извлекоа, 
се онесвести.
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врска со татко му кој бил во другата соба и кој му јавил за смртта на неговата мајка. 

Двата негови брата биле во неговата соба. Почнал да копа, да се пробива, педа по 

педа, постојано одржувајќи врска со браќата кои иделе по него. Отпрвин копал со 

раце, а потоа нашол некое железо и го забрзал копањето. По 30 часа непрестајно 

копање, здогледал светлина. Почнал да вика и луѓето однадвор веднаш му пришле. 

Застанал на нозе како ништо да не му се случило. По него излегле и неговите два 

брата. Родителите им ги откопаа мртви.

На овие урнатини работат и двајца браќа, и двајцата поручници. Едниот со служба 

во Скопје, а другиот во Крушевац. Веднаш по земјотресот поручникот од Скопје со 

својата единица дојде во помош во улица „Орце Николов”. Неговиот брат, штом 

ја чул веста за трагедијата, дојде во Скопје за да види што станува со неговиот 

брат. Го најде работејќи на урнатините. По поздравот и тој се придружил кон 

единицата на неговиот брат. Тула по тула, камен по камен и се покажува отвор. 

Викаат: „Има ли некој жив?” „Чичко, чичко, тука сум” - се слуша од длабочината. 

„Како ти е, душо?”. „Гладна сум”. Браќата ѝ се приближуваа. Меѓу нив има полно 

штици и греди. Ги стружат со рачна пила и отвораат мала дупка. Низ дупката 

на девојчето му ја даваат ламбата да ја држи, да им свети, а тие го прошируваат 

отворот. Потоа девојчето ја подаде прво левата, па десната рака, малку се извитка 

на страна и полека излезе. Браќата го креваат девојчето угоре. Живо и здраво. 

Околу 1.000 луѓе кои беа насобрани ги поздравија браќата поручници со аплауз 

и благодарност.

Улица „Гоце Делчев”. Четврти ден по катастрофата. Пред урнатините има сѐ 

помалку луѓе кои чeкаат војниците, рударите и пожарникарите да им извадат некoј 

близок. На тротоарот седи само Б.К. зараснат во брада. Цигарата веќе му догорува, 

а друга вади од кутија. Седи и 

чека од урнатините војниците да 

му го извлечат и четвртото дете 

за да го испрати до гробишта, таму 

каде што во текот на претходните 

три дена ги испрати трите деца и 

својата жена. Седи и пишува писмо: 

„Им се заблагодарувам на другарите 

од В.П. 5348 за пoжртвуваноста и 

самопрегорната работа за време на земјотресот во Скопје. Го молам раководството 

на единицата да ги пронајде 200.000 динари и рамноправно да им ги подели на 

сите борци кои не ги штедеа животите за да ми го спасат семејството”.

улица „карл Маркс”, 27 јули. од 
четирикатната зграда извлекоа жив 
младич и тоа токму во оној момент 
кога стаса маршал Тито. Маршалот 
застана и беше длабоко трогнат кога 
виде дека младичот што го носеа му 
мавта со рака во знак на поздрав.
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Улица „Карл Маркс”, 27 јули. 

Од четирикатната зграда 

извлекоа жив младич и тоа 

токму во оној момент кога 

стаса маршал Тито. Маршалот 

застана и беше длабоко 

трогнат кога виде дека младичот 

што го носеа му мавта со рака во знак на поздрав. Маршалот се приближи до 

урнатините од каде што се креваа облаци од прав. „Луѓе, кислород уфрлете внатре, 

можеби има и живи, вака ќе се задушат од правот”, - се обрна претседателот до 

спасувачките екипи.

Улица „Ленински Комсомол”, 26 јули, 6,55 часот. Трча босоного и уплашено 

10-годишно девојче. Ги прескокнува урнатините и вика: „Другари војници, тука 

има затрупано семејство! Помагајте!” Девет војници со копачи, бонсеци и лопати се 

упатија кон куќата. Се провлекуваат низ паднатите греди во демолираната спална. 

Двајца мртви. Смртта ги погодила, како и многу други, в кревет. Во соседната соба, 

уште еден, детски труп. Тоа беше третата жртва од истото семејство.

Железничка станица. Зградата преполовена. Стрелките на железничкиот часовник 

застанале на 5,17 часот. Војници, граѓани, ученици и сите оние што се нашле на 

тоа место копаа за да им помогнат на затрупаните кои бараа вода и спас. Двајца 

милиционери влегуваат под армираниот бетон и извлекуваат тројца тешко 

повредени патници.

Аголот на улица „Наум Наумовски” и „Осма ударна бригада”, отспротива на 

познатата „Арапска куќа”, 26 јули, 7 часот. Војници се распоредиле по групи. Една 

група влегува во демолираната спална. Маж и жена - мртви. До нив едногодишно 

девојче. Будно. He плаче. Кога ги виде војниците, ги подаде своите рачички кон 

нив. Еден војник го подигна, а тоа со сета сила го гушна, инстинктивно чувствувајќи 

дека тука му е спасот. Кога го изнесе, војникот ѝ го подаде на една санитетска 

екипа. Но, девојчето не го пушташе. Го оттргнаа и тоа тогаш се расплака.

Улица „Водњанска”. Беше петокатница, а долу самопослуга. Сите девет семејства 

мртви. Таа вечер ја прославуваа годишнината од вселувањето во зградата.

Улица „Народен фронт”. Низ отвор од 20 сантиметри влечејќи се на мев, еден 

зад друг влегоа двајца војници и во темнината напипаа жива рака што грчевито 

ги стегна. Во тој момент се слушна татнеж. Низ отворот чуја повик: „Земјотрес! 

Маж и жена - мртви. до нив едногодишно 
девојче. Будно. He плаче. кога ги виде 
војниците, ги подаде своите рачички кон 
нив. еден војник го подигна, а тоа со сета 
сила го гушна, инстинктивно чувствувајќи 
дека тука му е спасот.
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Излегувајте!” Двајцата храбри војници останаа како приковани. Влечејќи го 

затрупаниот човек, сантиметар по сантиметар го извлекоа надвор.

Семејство од Егејска Македонија. Ноќта меѓу 25 и 26 јули имаа веселба. Тој ден 

дошле и двата сина од странство. По 16 години за првпат целото семејство било 

заедно. Но, и за последен пат. Извадија живо само едно девојче: „Мајка ми, чичко?” 

Молк. „А татко ми?” Молк. „Сестрите, чичко?” Молк. „А браќата?” Пак молк.

Друго тричлено семејство. Спасителите извлекоа маж и неговата жена. Таа го побара 

својот единец. Оние што ја извлекле не знаеле што да ѝ одговорат. Шестгодишниот 

Д. веќе не беше меѓу живите. И мајката неколку дена постојано стои крај својот 

згаснат дом и тапо, безизразно гледа во празнината, 

токму на она место каде што пред катастрофата 

стоеше нејзиниот дом. Додека булдожерите го 

прочистуваа местото каде што загина нејзиниот 

син, таа почна да трча кон луѓето кои бараа 

лешеви и ги молеше да пронајдат барем 

некоја играчка за спомен од затрупаниот син. 

 

По многу години чекање, едно семејство 

доби стан од својата установа. На 25 јули 

се вселија. Во новоградба. Луѓето беа среќни. Ноќта меѓу 25 и 26 јули веселба. 

Роднините и пријателите им дојдоа да им го честитаат новиот стан. Во 4 часот, на 

26 јули ги испратија последните гости. Во 5,17 часот од ова семејство немаше жив 

ниту еден.

Една жена ѝ расправа на друга: „Ете, жива сум. Ама сме настрадале. Три деца ми 

загинаа. Од три, пет и девет години... Уште едно ми остана. Ама не сум само јас 

мајка што изгубила деца. Колку се? Насекаде мртви! Само од нашата зграда колку 

извадија...” Очите ѝ се суви. Три деца мртви, а таа наоѓа сили во тоа што вели дека 

не е само таа мајка што изгубила деца.

Од левата страна на Вардар, во стариот дел на Скопје имаше исто така многу 

изурнати куќи до темел. Бидејќи тоа беа мали приземни згради, не се презедоа 

организирани мерки за расчистување. Тука спасувањето беше преоставено на 

комшиите, на граѓаните и доброволците, кои само од Сули-ан извадија 17 мртви. 

Отпрвин се веруваше дека во овој дел на градот нема многу мртви, но наскоро се 

потврди дека и таму бројот на жртвите не е мал.

додека булдожерите го 
прочистуваа местото каде 
што загина нејзиниот син, таа 
почна да трча кон луѓето кои 
бараа лешеви и ги молеше да 
пронајдат барем некоја играчка 
за спомен од затрупаниот син.
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Многу настрадани се 
закопуваат без никаква 
придружба, бидејќи нив 
немало кој да ги испрати 
- целото семејство 
загинало.

На петтиот ден од земјотресот француската стручна група „Агадирци” со 

специјални апарати за прислушкување установи дека под урнатините нема 

веќе преживеани. По оваа констатација не се работеше веќе толку внимателно, 

туку главно со механизација, a се вадеа само трупови. Сите трупови поминуваа 

низ службата за идентификација која ги прегледуваше, бараше кај нив особени 

белези, предмети, документи и друго. Секој труп беше сликан, се земаа отисоци од 

прстите, делови од облеката и предмети најдени во неговата близина. За секого 

се отвораше посебен картон и се вршеше личен опис. Се применуваа и судско-

медицински методи. Поради тоа не изгледа чудно што некои членови од оваа 

служба халуцинираат. Сонуваат како им паѓа врз глава брдо од трупови, на соне ги 

бројат смачканите трупови и сл. Од службата за идентификација труповите одеа во 

мртовечницата каде што четворица службеници со административна педантност ја 

регистрираа колоната на смртта.

Бутел. Масовна гробница. Тројца од оние што закопуваат 

паѓаат жолти. Некои од доброволните гробари бегаат. 

Други се пријавуваат. И за закопот треба помош. Од 

внатрешноста се испраќаат две младински бригади. 

Младинците ќе видат што е тоа масовна смрт. Дојдоа 

од Автопатот, но и тие не се доволно. Донесуваат 

булдожери. Се копаат ровови долги по 30 метра 

и тука се сложуваат ковчезите, еден зад друг. Над 

гробот обична штица на која со молив е напишано името и презимето на закопаниот, 

доколку е идентификуван. На многу штици е напишано: „Непознато дете”, 

„Непознат маж од околу 30 години” и сл. Потрагична слика не може да се замисли. 

Многу настрадани се закопуваат без никаква придружба, бидејќи нив немало кој 

да ги испрати - целото семејство загинало. Камиони полни со трупови доаѓаат. Во 

еден ров, едно по друго шест гроба. Сите имаат исти презимиња. Семејна гробница. 

Бутел е единствен и најоригинален споменик во светот. Споменик на загинатите 

скопјани - парчиња бетон од урнатите згради, формирани во вид на саркофаг. 

Екипите за спасување успеаја да извлечат од урнатините 2.458 лица. Во земјотресот 

вкупно се ранети 3.383 лица. Како тешки раненици во здравните станици се 

задржани 883 лица, a 2.500 пo укажаната помош се пуштени. Од 883 тешко ранети, 

во болниците умреа 33 лица. Во земјотресот вкупно загинаа 1.070 лица. Овде се 

пресметани само оние што поминаа низ службата за идентификација и кои умреа 

во болниците. Сосема мал број не помина низ службата за идентификација. Тоа 

беа главно трупови откопани од левата страна на Вардар, чии семејства сами 

си ги закопаа блиските. Речиси половината од вкупните жртви се од општина 

„Идадија” - 479 жители. Bo градот ќе имаше многу повеќе жртви да не беа луѓето 
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на годишни одмори, а учениците и студентите да беа во своите училници. Бројот 

на жртвите ќе беше зголемен ако припадниците на ЈНА не притекнеа во помош. 

На Пленумот на ЦК на СКМ одржан на 10 август во Титов Велес, во својот реферат 

другарот Крсте Црвенковски се заблагодари за оваа помош и рече дека сестраното 

ангажирање на ЈНА чии единици дење и ноќе работеа на спасувањето на луѓето 

од под урнатините, на нивното расчистување и обезбедување, сметајќи ја тука и 

исхраната на населението, претставува неоценлива помош.
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прва поМош за ранеТиТе
имав можност да видам кога работниците од рудникот 
костолац, на 27 јули, пред бившиот хотел „Македонија” го 
врзаа еден лекар за нозе и така со главата надолу го спуштија 
низ малиот отвор в подрум до повредениот портир.

Додека на урнатините припадниците на армијата и граѓаните водеа борба против 

бетонот за да се извлече секој жив, во болниците и здравните станици лекарите 

и помошниот порсонал водеа немилосрдна борба за спасување на секој човечки 

живот. Во страшните утрински часови на тој ден, тоа беше само „брза помош”. 

Но токму таа им ги спаси животите на многу луѓе. Карактеристично е дека уште 

првиот ден по несреќата само по неколку часа на територијата на градот почнаа 

со работа 29 постојани здравсгвени пунктови и 10 мобилни здравствени станици, 

така што беше обезбедена не само основна заштита и помош на ранетите, туку 

и поширока здравствена заштита за целокупното население. Како резултат на 

тоа за кратко време беа прегледани над 10.000 лица, а во болниците од полски 

тип беа лекувани околу 500 лица од општи и близу 200 лица од разни заразни 

болести. Од сите пунктови во градот најважни беа следните три: Клиничката 

болница, Воената болница и Градската бзлница. Покрај тоа екипи од лекари ги 

обиколуваа урнатините и на штотуку 

извадените или на оние кои уште 

биле под урнатините им укажуваа 

прва помош вовлекувајќи се под 

надвиснатите бетонски блокови. Имав 

можност да видам кога работниците 

од рудникот Костолац, на 27 јули, пред 

Co разни средства од сите наши 
републики пристигнуваа лекарски 
екипи, санитетски материјал, крвна 
плазма и друго.
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бившиот хотел „Македонија” го врзаа еден лекар за нозе и така со главата надолу 

го спуштија низ малиот отвор в подрум до повредениот портир на кого му даде 

инјекција за поткрепување.

Воената болница којашто и самата беше оштетена, па и самата требаше да се 

евакуира, брзо ги прифаги онесреќените и им укажа итна помош. Началникот на 

Хируршкото одделение за рекордно време ја направи првата операција на отворено 

поле со инструментите кои беа изнесени од разурнатата зграда. Најмногу работа 

имаа рентгенолозите и трауматолозите. Воената болница даде помош на 2000 

ранети, а околу 1940 ранети и болни беа евакуирани со средствата на армијата во 

разни болници во земјата.

Кругот на Клиничката болница на Медицинскиот факултет тие денови беше 

преполн од повредени. Болните кои беа во зградите се изнесоа надвор, под 

шатори. Сликата во дворот на скопската бзлница беше: крв, завои, писоци, 

осакатеност. Три мртовечници полни. Две за идентификувани, а третата (дотогаш 

беше перална) за неидентификувани. Обезличени трупови, измешано пригмечено 

месо и здробени коски, а околу нив илјадници муви.
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Кога се исполнија скопските болници, ранетите беа евакуирани прво во блиските 

места и во здравствените пунктови како Бардовци, Катлановска Бања, Куманово, 

Тетово, Титов Велес, Врање, Врањска Бања: а потоа и во далечните места: Ниш, 

Белград, Загреб, Љубљана и други. Ранетите во овие градови се пренесуваа со 

колите за брза помош, со камиони, со колите на стопанските организации, со колите 

на армијата, со авиони, холикоптери и друго. Сета земја - од Љубљана до Битола, 

стана огромна болница. Југословенското воено и цивилно воздухопловство ги 

стави на располагање своите средства и луѓе. Co разни средства од сите наши 

републики пристигнуваа лекарски екипи, санитетски материјал, крвна плазма и 

друго. Санитетски екипи испратија следниве градови: Белград, Нови Сад, Лесковац, 

Суботица, Зрењанин, Приштина. Аранѓеловац, Призрен, Ќуприја, Светозарево, 

Шабац, Ниш, Врање, Загреб, Риека, Сараево, Мостар, Љубљана, Бања Лука, Титоград, 

Краљево, Пула, Марибор, Дубровник, Ваљево, Ужице, Цеље и Зеница. Посебно од 

Македонија од сите градови уште првиот ден поитаа лекарски екипи. Сите краишта 

и многу градови од целата наша земја му иодадоа рака на Скопје. Југославија тие 

денови беше обвиена со безмерна жалост. Во многу градови во СФРЈ, тој ден се 

појавија залепени плакати по улиците со следнава содржина: „Трагедијата која 

ова утро го снајде Скопје бара од вас човечка солидарност. Да им ги спасиме 

животите на многубројните ранети со давање крв. Да дадеме крв и да ги спасиме 

животите на нашите браќа и сестри. Поитајте. He чекајте ни миг.” 

Поединци, цели семејства, гарнизони, работни 

колективи ја прекинуваа работата и колективно 

одеа пред заводите за трансфузија на крв и ја 

нудеа својата. Во некои места пред заводите за 

трансфузија граѓаните формираа долги колони 

чекајќи на ред да ја дацат својата крв. Поради 

големиот одѕив некои граѓани мораа да бидат 

одбиени. Целата 3eмјa стана на нозе во желбата да му помогне на Скопје. Најјарко 

дојде до израз братството и единството на југословенските народи.

Bo најкритичните моменти и странската гомош беше од неограничена корист. 

Од 26-30 јули во Скопје се најдоа преку 400 хирурзи од земјата и од странство. 

Лекарски екипи испратија: Грција, Бугарија, Западна Германија, Полска, Франција, 

Австрија, Шведска, САД. Од странските екипи прва дојде грчката, која ја испрати 

грчкиот Црвен крст. Таа дојде на 27 јули со специјален санитетски воз и со 

комплетна хируршка бапница. Потоа дојдоа екипите од Бугарија, Германија и 

Полска. Само на 26 јули, на Сурчинскиот аеродром слетаа 40 авиони од странство, 

а другите атерираа на скопскиот аеродром. Тие донесуваа: завоен материјал, 

Целата 3eмјa стана на нозе 
во желбата да му помогне на 
Скопје. најјарко дојде до израз 
братството и единството на 
југословенските народи.
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екипи, храна, кревети, антибиотици, носила, ќебиња, лекови, чај, кафе, шишиња 

со сува и течна плазма и друго. Околу 80 земји од разни краишта на светот му 

дадоа прва помош на Скопје. Овде треба посебно 

да се спомене помошта од САД. На 27 јули 

вечерта на Сурчинскиот аеродром атерираа 

27 „Глобмастери” - најголеми транспортни 

авиони на американската армија кои долетаа 

од Рамштајн. Од утробите на авионите излегса 

30 возила „Џемсови”, 230 луѓе, комплетна 

полска болница со 200 кревети, a по потреба 

можеше да се зголеми за уште 200. Од 

аеродромот „Џемсовите” веднаш тргнаа за 

Куманово, каде што болницата се лоцира. По „Глобмастерите” во Сурчин слета и 

Боинг” кој донесе 16.000 килограми лекови и ќебиња - помош на американскиот 

Црвен крст - а кој долета директно од Америка. Два часа по пристигањето во 

Куманово, болницата почна да ги прима ранетите. Екипата остана 15 дена. Низ 

неа минаа 125 повредени скопјани, направени се 35 потешки хируршки зафати, 

225 импровизации и други интервенции, околу 600 лабораториски анализи и 

рентгенски снимки. На одењето американската армија му ја подари болницата 

на скопскиот Црвен крст. Болницата располага со операциона сала, комплетна 

лабораторија, тријажно одделение, оделение за претходна подготовка пред 

операција, кујна, перална и сопствен агрегат за електрично осветление.

Во трагедијата на Скопје, на практика се покажа меѓународната солидарност. 

Навистина, несреќите ги обединуваат народите.

лекарски екипи испратија: 
Грција, Бугарија, западна 
Германија, полска, Франција, 
австрија, шведска, Сад. од 
странските екипи прва дојде 
грчката, која ја испрати грчкиот 
Црвен крст.
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преживеаниТе и  
очевидЦиТе раСкажувааТ

низ градот кружат фантастични приказни за оние среќни луѓе, 
кои „за влакно” ја избегнале смртта. јасно, постојат приказни 
и за оние несреќни луѓе, кои, исто така „за влакно” влегле во 
смртта. за илустрација ќе наведеме повеќе раскажувања  
на преживеаните и очевидците. 

Низ градот кружат фантастични приказни за оние среќни луѓе, кои „за влакно” ја 

избегнале смртта. Јасно, постојат приказни и за оние несреќни луѓе, кои, исто така 

„за влакно” влегле во смртта. Првите денови тие што останаа живи не говореа 

многу за тоа како го доживеале земјотресот. Подоцна секој можеше да раскаже 

по една необична приказна за своето спасување. Некои, ако истрчале брзо од 

зградите ќе биле поклопени од покривните конструкции и ќерамидите кои паѓаа. 

Другите истрчале навреме, пред да се урне делот на зградата во кој пред малку 

спиеле. Третите по земјотресот се симнувале одозгора со помош на јажиња, или 

исповрзани чаршави. Заради илустрација ќе наведеме повеќе раскажувања на 

преживеаните и очевидците.

*

Ноќта меѓу 25 и 26 јули. Еден човек со своите пријатели до 3 часот играл карти. 

Откако ги испратил гостите, мртов уморен легнал да спие и заспал како заклан. 

Се пробудил во 10 часот. Ги отвора очите и го гледа ѕидот распукан, а таванот 

извиткан и слегнат надолу. Си помислил дека сонува. Се растресува и свестен 

е дека е буден. Ја подига ролетната и го отвора прозорецот. Отспротива гледа 

паднати куќи. По улиците трчаат луѓе, камиони, дигалки... Онака сонлив го прашал 

првиот минувач: „Што е тоа? Што станало?”
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*

Во една касарна првата смена го завршувала појадокот, а втората во кругот чекала 

да влезе во трпезаријата. Околу 200 други војници кои штотуку биле дојдени од 

ноќна вежба спиеле. Дежурниот по телефон го предавал утринскиот рапорт. На 

првиот потрес ја фрлил слушалката, излегол во кругот, им викнал на војниците 

да избегаат од зградите, а на трубачот му наредил да свири за тревога. Сонливи, 

војниците истрчаа надвор, а оние што биле надвор се стрчале во зградата по оружје. 

Дежурниот ги спречил и пред влезот на зградата поставил стража. Прозивка. Сите 

се на број. Од куќите во непосредна близина на касарната се слушаат гласови за 

помош. Дежурниот упатува 2-3 десетини во помош. Другите чекаат во готовност. 

Од градот стигнуваат старешините. Единиците се готови да тргнат во помош.

*

Тоа утро во една зграда сите спиеле. 

Само еден прозорец бил осветлен. Еден 

инженер работел. Кога куќата почнала 

да се урива, инженерот ја ставил ќерката 

на душек и заедно со постелата ја фрлил 

од прозорец. Од четврти кат. Девојчето 

паднало на еден полковник, кој не можел да ја задржи и таа се лизнала на 

асфалтот. Падот бил ублажен. Девојчето беше повредено, но живо. Инженерот, 

неговата жена и неговиот син загинале.

*

Дошол некој од провинција и отишол во хотел „Скопје”. Пополнил формулар, ја 

оставил личната карта и излегол да се прошета. Но, овде-онде, човекот добро се 

напил и она што му останало во сеќавањего било тоа дека неговиот хотел е прв 

ако се доаѓа од железничката станица. Така и било. Човекот, враќајќи се ноќта во 

пијана состојба, прв хотел на кој наишол од станицата бил „Бристол”. Влегол во 

него и си го нашол бројот на собата (на онаа од „Скопје”). Влегол внатре и заспал. 

Во хотелот „Скопје” беше најдена неговата легитимација и по весниците и радиото 

беше огласен дека е мртов. Мораше човекот да предаде телеграма дома дека е 

жив. Сѐ поради алкохолот...

*

За паркетарот од хотелот „Македонија” појавата на глувци околу 4,30 часот била 

само разбудување од сон. Но, цела сурија глувци во паничен бег ја напуштале 

кога куќата почнала да се урива, 
инженерот ја ставил ќерката на 
душек и заедно со постелата ја 
фрлил од прозорец. од четврти кат.
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зградата. Паркетарот не бил ни суеверен, 

ни набожен, но излегол надвор од „с’клет”. 

Потоа бил сведок на катастрофата.

*

...Легнал човекот, но со мисла да не се успие. И 

заспал. Кога се разбудил, часовникот покажувал 6 

часот. Рипнал од кревет и отрчал на работа. Всушност, неговиот часовник отишол 

напред за еден час. Малку потоа зградата се урнала до темел...

*

Тринаесетгодишната ученичка J.H. потресот ја тргнал од сон. Скокнала да види што 

станува. Но прозорецот бил затрупан, горните катови веќе биле урнати. Уплашена 

побегнала во аголот и легнала на подот, меѓу шифоњерот и каучот, кои потоа го 

задржале таванот. Се нашла во тесен простор, таванот бил само 20 сантиметри 

над неа. Почнала да вика, но урнатините го заробиле нејзиниот глас. Поминувале 

часови. Некое време била будна, потоа заспала. Кога се разбудила сетила дека е 

жедна. Грлото ѝ горело, јазикот ѝ бил сув, а устата полна со прав. Поминал петокот, 

саботата, неделата и дури во понеделникот чула дека се копа над неа. Бетонската 

плоча почнала да се спушта, ја опфатило страв и почнала да вика. Спасителите 

ја чуле и потоа направиле отвор од каде што ѝ дале вода. Кога ја извлекле, ја 

прашале дали знае колку време била затрупана. Одговорила: „Мислам, неколку 

часа”. Меѓутоа, под урнатините била 77 часа.

*

Во редакцијата „Нова Македонија” А. А., телеграфист во ЖТП, испратил писмо 

во кое ги опишува своите 45 минути поминати под урнатините на железничката 

станица. „Спроти земјотресот вечерта го примив дежурството, околу 5,10 часот 

примив две телеграми за диспечерите. Штотуку излегов од вратата на диспечерот, 

Дирекцијата почна да се тресе. Го чув гласот на диспечерот: „Бегајте, земјотрес”. 

Вратата за која се држев се откачи и јас од вториот кат почнав да паѓам. Колку 

што можев, почнав да викам за помош. Гласот мој, како што ми рече подоцна 

диспечерот, се слушал само неколку секунди и се изгубил во длабочините. Бев 

затрупан и целиот воден. Претпоставував дека е тоа пот, но подоцна забележав 

дека сум целиот крвав. Од една страна, видов, дека допира светлина. Почнав со 

рацете да расчистувам. Кога веќе помислив да се откажам од натамошно копање, 

нешто падна врз мене и светлината ми го заслепи видот. Се наоѓав на првиот 

за паркетарот од хотелот 
„Македонија” појавата на 
глувци околу 4,30 часот била 
само разбудување од сон. но, 
цела сурија глувци во паничен 
бег ја напуштале зградата.
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железнички перон. Станав. Крвта течеше од секаде... Благодарение на еден 

непознат шофер, стигнав дома. Жената и децата вчудоневидени ме гледаа. Откако 

прозборив, почнаа да пискаат. Дури тогаш ме познале.

*

Од урнатините на една зграда во улица „Иван Милутиновиќ” извлекоа 17 настрадани, 

17 луѓе што го завршија заедничкиот живот, како што заеднички живееја. Под ист 

покрив, со еднакви радости и грижи. Под урнатините лежи уште една старица... Три 

долги дни и две уште подолги ноќи се наоѓа под урнатините. Без вода и леб. Co толку 

воздух колку да го одржи голиот живот. Урнатините ги расчистуваат припадници 

на ЈНА, рудари од Костолац, од Титов Велес... Покрај урнатините стои П. Т. Чека 

рударите да ја извадат мајка му. Лицето му е брадосано. Во рацете држи рассечени 

лимони и шишиња пиво... „Земете, другари, освежите се” - им вели на рударите и 

војниците. Од под урнатините излегува еден рудар и му вели: „Разговарав со мајка 

ти. Здрава е. Вели дека овие дни јадела домати што попаѓале во близината”. Дури во 

понеделникот во 21 часот старицата е извлечена. На воздух. На живот...

*

„...На кревет бевме јас, мојот маж и мојата едногодишна ќерка. Зградата се урна 

и врз нас падна таванот. Така останавме. Подоцна со булдожер отворија простор 

и почнаа да нѐ откопуваат. Мажот ми го извлекоа и како потешко повреден беше 

префрлен во болница. Јас имам само гребеници. Меѓутоа, детето не издржа. Се 

задуши. Ми умре во прегратка. Чувствував како се ладеше...

*

Пет деца сами спиеле во станот. Родителите им биле во Крива Паланка. Децата се 

најдоа затрупани. Најстарата сестра што не била повредена почнала да ги вади 

своите браќа и сестри. Две деца биле живи, а другите две ги извадила мртви.

*

„Во моментот на несреќата се наоѓавме в кревет. Одеднаш креветот се затресе, а 

бетонската плоча ни дојде само неколку сантиметри 

над нашите тела. Обидите на другар ми да се 

пробива беа залудни. Не ни остануваше ништо 

друго освен да чекаме. Живеевме во новоградба 

за која сметавме дека е солидно градена. Си 

мислевме, штом нашата зграда паднала, тогаш 

во градот нема останато здрава куќа. По 33 

часа бевме извадени без никакви повреди”.

живеевме во новоградба за 
која сметавме дека е солидно 
градена. Си мислевме, штом 
нашата зграда паднала, тогаш 
во градот нема останато 
здрава куќа.
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*

„...По првиот потрес се најдов надвор од куќата. Но, во паниката се сетив дека 

тригодишното дете од ќерка ми се наоѓа внатре. Без размислување влегов во 

собата. Земјата наново се затресе и за миг се најдов затрупана над детето кое беше 

покриено од паднатиот малтер. Започнав да го откопувам и видов дека е живо. 

Утредента нѐ откопаа...

*

Десетгодишниот ученик Г. А. од потресот скокнал од креветот и се скрил под масата 

и таа му го спасила животот. Масата ги издржала бетонските урнатини. Гладен и 

жеден, од никаде светлина. Почнал да плаче, но набргу видел дека плачењето ништо 

не користи. Сам во темнината како во кафез. Потоа заспал. Се пробудил од удари. 

Штом ги чул, пак почнал да плаче, од радост. По 11 часа го извадиле.

*

Во куќата бев сама, мајка ми штотуку излезе. Силниот потрес ме кутна од кревет, 

а тешката бетонска плоча се задржа на една масивна фотелја и неколку столови. 

Во густата прашина и тоталната темница почнав да лазам за да испитам дали има 

можност да се извлечам од урнатините. Co шипката на некогашниот лустер почнав 

да проверувам каде има излез. Наидов на место од каде што допираше малку 

светлина, а чув и гласови. Долго викав но никој не ми се јавуваше. Потоа, низ 

отворот ја протнав шипката. Војниците го виделе како мрда крајот од шипката и 

ме спасиле”.
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Кога војниците дојдоа во хотелот „Македонија”, чуле повик за помош на француски 

јазик. Меѓу две бетонски плочи, две Францускињи. Едната мртва, другата бара 

помош. Еден водник ѝ даде вода и ја тешеше. Војникот не се иставаше од неа, 

додека другите војници итно работеа да ја ослободат од бетонската прегратка. На 

Францускињата најтешко ѝ било што го чувствувала ледениот стисок на својата 

мртва пријателка која умирајќи ја фатила и така се вкочанила. Ѝ дадоа инјекција 

за да издржи. Ја тешеа. Но смртта беше појака. По 11 часови страшна агонија 

непознатата Францускиња умре. Војниците успеаја да ја откопаат мртва, и тоа 

дури другиот ден.

*

...Три добри другари од една улица. Сите петнаесетгодишни. Во трагичното утро 

се урна куќата на едниот и тој остана под урнатините. Куќите на другите двајца не 

паднаа. Тие се најдоа на улица и штом видоа дека другарот им е затрупан, почнаа 

да откопуваат. Родителите викаа по нив да се тргнат од урнатините. Но тие не 

слушаа. Се пикаа низ мали и тесни 

отвори и го пронајдоа својот другар, 

ранет и крвав го извлекоа надвор. 

Војниците уште не беа стасале.

*

Ја извлекоа од урнатините и ја однесоа 

во болница. Таму ѝ кажаа дека нејзиниот 

маж и двете деца ѝ загинале и дека ги 

закопале. Отиде во Бутел. Ги најде нивните 

гробишта. Еден до друг, а нивните имиња и презимиња напишани на штица. Потоа 

замина за Куманово. Сите ја сожалуваа. Знаеја дека семејството ѝ загинало. Луѓето 

ја гледаа како стои во центарот на градот и ги дочекува сите автобуси и камиони 

со бегалци од Скопје. Ни самата не знаела што и кого чека. Еден ден како и обично 

чекаше и незаинтересирано гледаше во новодојдените. Наеднаш мајчиното срце 

појако зачука. Виде една црномурно девојче. Отрча кон него и го прегрна. „Ќерко” 

- викна и се обесвести. Кога ја освестија ја сети вистинската мајчина радост. Таа 

пронајде дел од своето семејство, дел од својот живот.

*

Несреќата го снајде во хотелот „Скопје”. По првиот потрес, скокнал од првиот кат 

и останал неповреден. Покрај ѕидот на хотелот видел мртва жена, a покрај неа 

Тие се најдоа на улица и штом 
видоа дека другарот им е затрупан, 
почнаа да откопуваат. родителите 
викаа по нив да се тргнат од 
урнатините. но тие не слушаа. Се 
пикаа низ мали и тесни отвори и 
го пронајдоа својот другар, ранет и 
крвав го извлекоа надвор.
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девојче кое викало: „Мамо, мамо”. Отрчал да го земе. Уште не стигнал до неа, кога 

земјата повторно се затресла и урнатините ги покриле обајцата. Разделени еден 

од друг шест часа останале под урнатините. Кога војниците го спасија девојчето 

и сакаа да го поведат, тоа почна да се трга и да вика: „Тука има уште еден чичко, 

спасете го”. Девојчето не си одеше додека „чичкото” не го извадија. Потоа ја 

извадија и мајка ѝ мртва. „Чичкото” го праша девојчето како се вика нејзиниот 

татко. Таа на српски јазик бистро одговори: „Јас немав татко, а сега мама загина”. 

Чичкото ја поведе и на војниците им рече: „Благодарам што нѐ спасивте. Девојчето 

ќе го земам, ќе биде моја ќерка, ќе го посинам, јас и така немам деца”. И „чичкото” 

замина со девојчето.

*

Мајка. Ги ширеше рацете кон својата ќерка. A 

девојчето писка: „Не, тоа не е мајка ми. Мојата 

мајка е убава, има бело лице”. „Срце мое. Јас 

сум мајка ти!” - ѝ велеше раскрвавената жена. 

Девојчето ги покриваше очите, избезумено од 

страв.

*

„Јас го јавнав тато и низ црево за полевање на улици се спуштивме. Од четврти 

кат. He. Од втори. Ние живеевме на четврти кат, ама куќата наша пропадна в земја 

за два ката” - весело и темпераментно расправаше малиот Г.

*

Еден наш книжевник го напишал следниов дијалог:

 » Овде сум. Копајте.

 » Идеме. Има ли уште некој?

 » He знам. Мрак е. He можам да се движам.

 » Викај. Пеј. Да знаеме каде да копаме.

 » Добро. Бомба ли беше?

 » Земјотрес.

 » Добро. Сега ќе викам. Господи, мајката твоја да...

*

Лицето К. со двете деца тргнало на одмор. Само една минута пред катастрофалниот 

земјотрес децата истрчале од холот на железничката станица на перон. Таткото 

лут потрчал по немирните деца. Меѓутоа, не стигнал да ги искара. Страшен тресок. 

И место карање, децата добиле родителски бакнежи.

Мајка. Ги ширеше рацете кон 
својата ќерка. A девојчето 
писка: „не, тоа не е мајка ми. 
Мојата мајка е убава, има 
бело лице”.
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*

„...Бев в соба со двете внучиња. Штом почна да тресе, скокнав да ги грабнам 

внучињата. He стасав до нив. Падна таванот. Греди, тули, железа и малтер ме 

пристиснаа и не можев да мрднам. А внучињата пиштат. Како преплашени 

врапчиња се счучуриле во аголот. Низ греди ги гледав прегрнати и исплашени, но 

живи и здрави...”

*

Од урнатините извадија средовечен човек. Погледот бесцелно му луташе, а 

зборовите му беа бесмислени. „Не, ќерка ми не ја давам. Ќе ја чувам, два, три дена 

во визба. Таму е ладно но не ја давам”. Тој остана жив. А паметот му остана таму 

каде што беше и двегодишната ќерка.

*

Војниците извлекуваат маж и жена мртви. Потоа пелени..Пелени... Па нивното 

доенче, мртво, машко. Доенчето никој не ќе го крсти Живко.

Затрупан и мисли: „Бомба беше. Војна, бездруго. Ете, се слушаат тенкови, татнежи 

и пукање”. Во мракот никој не знае лека тоа се тешки дигалки, булдожери и први 

минирања.

*

Кога болничките згради почнаа да се 

тресат и да пукаат, болните, па дури и тие 

кои тешко можеа да се движат, истрчаа. Во 

ходниците и на скалите настана турканица. 

Поздравите се туркаат напред. Некои 

паѓаат, преку нив поминуваат други. 

Некои скокнаа од високите прозори и 

кон старите болки си додадоа нови.

*

Работничка. Се најде во својата фабрика. Наеднаш се’ околу неа се урна. Таа 

ранета, крвава. Излезе на улица. Насекаде урнатини. Се сети дека нејзиниот маж 

и децата се на 14-от кат. Поулаве. Косата разбушавена. На улица застанаа пред 

еден човек со мотор: „Гази ме да бидам мртва, или носи ме во „Карпош II”. Кога го 

здогледа 14-от кат, од радост за малку што не падна од моторот.

„јас го јавнав тато и низ црево за 
полевање на улици се спуштивме. 
од четврти кат. He. од втори. ние 
живеевме на четврти кат, ама 
куќата наша пропадна в земја за 
два ката” - весело и темпераментно 
расправаше малиот Г.
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*

Две сестри. Затрупани во подрум. Рударите од Злетово 16 часа водат драматична 

борба за нивниот живот. Тие го слушаа нивниот говор: „Лило, ако преживееш, бакни 

го тато. Јас умирам”. За тоа време, додека рударите сантиметар по сантиметар 

напредуваа, нивниот татко беспомошен седеше и чекаше во паркот. Дочека да ја 

види жива само едната ќерка, Лила. Другата беше мртва. Лила го бакна таткото. 

Попладнето и Лила умре од повреда на ‘рбетот.

*

Како сте? Живи, здрави? 

- He прашувај. Сите мои загинаа! 

Така е денес во Скопје. Така на секој 

чекор. Меѓу сите луѓе.

 

*

Се слуша тенок детски глас. На шаторот од каде што доаѓа гласот пишува: 

„Гинеколошко”. Дете доаѓа на свет. Денес, на 26 јули. Прв живот по толку смрти. 

Машко. Мајка му предлага да се крсти Треско, за спомен на денешниот ден. 

Животот победува и си тече понатака.

како сте? живи, здрави?
- He прашувај. Сите мои загинаа!
Така е денес во Скопје. Така на 
секој чекор. Меѓу сите луѓе.
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живоТоТ во шаТорСкиТе наСелБи
Се ископаа септички јами и се изградија полски клозети кои 
неколку пати дневно се хлорираа. за домаќинките се донесоа 
корита и се определи место каде ќе можат да перат.

Ноќе градот е пуст. Вонредна состојба, како 

во војна. По улиците темнина, урнатини и 

пустелија - нигде човек да сретнеш. Само 

милиционери го чуваат мртвиот град. Тоа е 

денес Скопје - европска Хирошима. Хирошима 

во мирот. И дење е Скопје празно. По балконите цвеќињата свенале. Нема кој да 

ги залее. Пред влезот на многу куќи, на искршените врати, на испуканите ѕидови 

или на прагог со патент запнати ливчиња. На едно ливче пишува: „Мамице, жива 

сум и здрава. Се наоѓам во „Тавталиџе” шатор бр. 12”. На друго: „Перо, Никола. 

Сите сме во шатори, во паркот, близу до споменикот на Гоце Делчев. He влегувајте 

в куќа”. И други пораки со слична содржина. На овој начин луѓето ги известуваа 

своите блиски дека се здрави и каде се наоѓаат. Луѓето го напуштија градот и се 

собраа по парковите и тревниците. Некои од куќите или од урнатините успеале да 

извадат јоргани, душеци и ќебиња. Првите ноќи многу луѓе спиеја на гола земја 

или ги поминаа на нозе. И тука прва во помош пристигна Армијата. Веднаш по 

земјотресот, единиците на ЈНА, со свои шатори и камионски циради организираа 

сместување за 43.000 лица. Почнаа да формираат шаторски логори. Покрај шатори, 

тие обезбедија и постели и полски кујни. Армијата обезбеди 22.927 шатори, циради 

и шаторски крила, 17.500 ќебиња, 6.130 душеци и сламарици, 235 казани и полски 

кујни. Потоа почнаа да пристигнуваат шатори и постели од земјата и од странство. 

Сите фабрики за шатори во Југославија, своите резерви од шатори ги испратија во 

Скопје. Почнаа да долетуваат и авиони од странство, полни со ќебиња, како помош 

луѓето од шаторските населби, 
особено ќе ја паметат ноќта 
меѓу 4 и 5 и меѓу 10 и 11 
октомври. по земјотресот  
тоа беа најстрашни ноќи. 
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од Црвениот крст од тие земји. Советски авион, 

кој донесе 250 големи шатори за сместување 

на 5.000 лица, слета директно на скопскиот 

аеродром. Потоа шведски, полски, германски 

и др. Парковите и тревниците околу Скопје се 

шаренееја од разни бои и од разни облици на 

шаторите. Се гледаа бели, тркалести шатори, 

со турски полумесец, со советска петокрака, 

најлонски шатори од Полска и сл.

Луѓето го напуштија градот и се преселија во шаторските населби, на 

периферијата од градот. Таму јадеа, спиеја и работеа. Установите, претпријатијата 

и општествените организации исто така се сместија под шатори, каде што ја 

продолжија својата дејност.

Луѓето добиваа бесплатна храна од војничките казани. Ја јадеа на трева, иа 

клупи или стоејќи. По два-три дена во по некоја шаторска населба се подигнаа 

импровизирани мензи. Храната се делеше бесплатно 11 дена. Од 6. VIII. за храната 

се плаќаше симболична цена: 20 дин. за појадок, a пo 50 дин. за ручек и вечера. 

Освен во шаторските населби, кујни се организираа и по маалата. Овие маалски 

кујни го снабдуваа со храна населението кое не беше сместено во шаторските 

населби, туку пред своите куќи каде што имаше направено импровизирани колиби 

од штици, гранки, тер-папир, шатори и др.

парковите и тревниците 
околу Скопје се шаренееја од 
разни бои и од разни облици 
на шаторите. Се гледаа бели, 
тркалести шатори, со турски 
полумесец, со советска 
петокрака, најлонски шатори 
од полска и сл.
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Шаторските населби беа организирани врз основа на општественото 

самоуправување. Методите на општественото самоуправување што луѓето ги 

усвоија во станбените задруги, претпријатијата и установите беа пренесени и во 

шаторските населби. Најголем општествен орган беше Советот на населбата кој се 

состоеше од 10-15 члена. Претседателот на Советот беше именуван од Општинското 

собрание, а другите членови ги делегираа општествено-политичките организации 

од населбата. Советот на населбата беше поделен на комисии: за исхрана, хигиена, 

евиденција, информации на граѓаните и сл. Секој поголем шатор си имаше свој 

куќен (шаторски) совет, кој ги решаваше истите проблеми како и во вистинските 

куќи. Општествено-политичките организации се приспособија кон шаторскиот 

живот и во населбите формираа организации на Сојузот на комунистите, на Сојузот 

на младината, на Социјалистичкиот сојуз и женските организации. Општествено-

политичките организации почнаа да живеат организиран живот во шаторските 

населби во кои се грижеа за идеолошко-политичкото воспитување, за правилното 

толкување и информирање на настаните во врска со земјотресот, ги информираа 

жителите за иастаните во земјата и во странство, како и за настаните во населбата; 

се грижеа за културно-забавниот живот, за хигиената и уредувањето на населбите. 

Општествено-политичките организации одиграа важна улога во организирањето 

на шаторските населби.

Bo шаторските населби веднаш се презедоа 

мерки за срганизирање на хигиената. Отпрвин 

во населбите вода се донесуваше со цистерни, 

а потоа беа инсталирани чешми, а некаде и 

тушеви со бојлери. Се ископаа септички јами 

и се изградија полски клозети кои неколку 

пати дневно се хлорираа. За домаќинките се 

донесоа корита и се определи место каде ќе 

можат да перат. Голема заслуга имаа санитарно-хигиенските органи кои често 

логорите ги прскаа со ДДТ и успееја да ги уништат мувите и комарците кои 

претставуваа опасност за зараза. Тие вакцинираа 90% од жителите на логорот 

против дизентерија, тифус, паратифус и тетанус.

Секоја населба беше снабдена со разгласна станица преку која се издаваа разни 

наредби и информации или таа се вклучуваше во редовната програма на Радио-

Скопје и така жителите имаа можност да слушаат вести, информации и др. Затоа, 

околу звучниците секојпат имаше луѓе. Секој сакаше да чуе што повеќе. Многу 

луѓе имаа свои транзистори. Се голташе и се коментираше секој збор на спикерот, 

а особено кога се читаше списокот на загинатите. Мнозина не си одеа додека не 

Се ископаа септички јами и 
се изградија полски клозети 
кои неколку пати дневно се 
хлорираа. за домаќинките се 
донесоа корита и се определи 
место каде ќе можат да перат.
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ги чуеја понеколку пати имињата на загинатите. He беше реткост, кота ќе се чуеше 

некое име, да се проследи со плачење.

Поштата бргу се приспособи кон настанатата ситуација и во шаторските населби 

отвори свои пунктови. Во градот се организираа 4 пошти, под шатори. За општина 

„Идадија” поштата беше во Градскиот парк. Во паркчето зад Малцинскиот театар, 

за општина „Кале”. Во населбата „Автокоманда” за општината „Саат Кула”. Во 

дворот на училиштето „Кузман Јосифовски-Питу” за општината „Кисела Вода”. 

Поштарите прво ја носеа поштата на означените адреси, а ако пред куќите не беа 

адресантите, писмата ги носеа во шаторските населби, или во своите пунктови 

каде што граѓаните доаѓаа и ги подигаа.

Кај шаторите набргу се направија 

импровизирани продавници за 

разни прехранбени и индустриски 

продукти. И занаетчиите отворија свои 

работилници. Најмногу имаше бербери и 

чевлари. По неколку дена немаше повеќе 

неизбричени, како во првите денови. Во 

берберските „дуќани”, под отворено небо, под некое дрво или во шатор, луѓето се 

бричеа. Веќе, почнаа да мислат и на својата надворешност.

Во некои шаторски населби беа обележани „улиците”, на пр. улица „Кочо Рацин”, 

„Плоштад Маршал Тито”, „Гробљанска” и др., а од едната до другата страна на 

„улицата” распнат коноп на кој се суши долна облека. Женските милиции на 

населбата се грижеа за редот и хигиената на населбата, а младинските милиции 

формираа стража околу логорот или работни бригади кои го уредуваа логорот, 

подигаа шатори, копаа септички јами, правеа одводни канали за случај на 

дожд и сл. Во некои населби се одвојуваше по еден шатор за дневен престој на 

претшколските деца, во друг шатор беа децата од школска возраст. Co децата беа 

ангажирани просветните работници.

Животот под шатори беше поднослив додека беше убаво времето. Но штом 

настапија есенски и зимски дождливи и студени денови, престојот под шатори 

и дење, а камо ли ноќе, беше се’ потежок. Шаторите пропуштаа и студ и влага. 

Наутро, кога се стануваше, покривачот и алиштата беа влажни од влага, а луѓето, 

и покрај добриот покривач, премрзнати од студ. Луѓето од шаторските населби, 

особено ќе ја паметат ноќта меѓу 4 и 5 и меѓу 10 и 11 октомври. По земјотресот тоа 

беа најстрашни ноќи. Дожд врнеше непрестано неколку дена, проследен со силен, 

студен ветер и грмежи. Водата влезе во шаторите и ги навлажи постелите. Луѓето 

по неколку дена немаше повеќе 
неизбричени, како во првите 
денови. во берберските „дуќани”, 
под отворено небо, под некое дрво 
или во шатор, луѓето се бричеа.
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ноќта ја поминуваа на нозе, или во борба со 

водната стихија. Некои шатори летаа во воздух, а 

некои пливаа во водата. И земјотресите таа ноќ 

беа посилни. Неколку куќи во градот се урнаа. 

Особено настрадаа шаторските населби „Парк”, 

„Тафталиџе”, „Чаир”, „Бутел”, „Драчево” 

и „Ѓорче Петров”. Благодарејќи на брзата 

интервенција и пожртвуваноста на луѓето, 

освен материјални штети и давење на добиток, други штети не беа забележани. 

Шаторите го пропуштаа дождот бидејќи повеќето беа летни туристички шатори, 

додека воените шатори, а особено советските, приспособени за сурова клима, 

го задржаа дождот. Потоа почнаа да се делат пластични покривачи што не 

пропуштаат дожд за покривање на шаторите.

Bo Скопје беа формирани 27 шаторски логори-населби и тоа: во општина „Идадија” 

5, во општина „Кисела Вода” 8, во „Кале” 8, во „Саат Кула” 3 и ВО околијата 3. Тука 

не се пресметани разни шаторски населби при стопанските организации, кои ги 

имаше многу.

Bo општината „Идадија” ги имаше следните шаторски населби: „Парк”, 

„Тафталиџе”, „Водно” „Треска” и „11 ноември”. Првите три беа поголеми, а 

другите две беа локални и со помал број луѓе. Најголема беше населбата „Парк”, 

која имаше околу 10.000 жители. Од нив 5.000 беа на храна во населбата. Co храна 

ги снабдуваа кујните од Сојузна Република Германија. Населбата. беше сместена 

шаторите го пропуштаа 
дождот бидејќи повеќето беа 
летни туристички шатори, 
додека воените шатори, 
а особено советските, 
приспособени за сурова 
клима, го задржаа дождот.
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во првиот, вториот и третиот дел на паркот. 

Таа беше поделена на блокови, а шаторите 

беа. нумерирани. По големите дождови оваа 

населба се расформира, нејзините жители 

поминаа во населбите „Водно”, „Тафталиџе”, 

а на некои им беше дозволено шаторите да ги 

постават пред своите куќи.

Друга голема населба беше „Тафталиџе” со околу 2700 лица, главно од „Карпош” 

и „Треска”. Во населбата имаше 23 новородени. Во студените денови шаторите се 

загреваа со електрични греалки.

Населбата „Водно” беше лоцирана на падините на Водно со околу 4.000 жители: 

2.000 граѓани од Скопје и околу 2.000 лица: од екипите што дојдоа во помош на 

Скопје. Населбата располагаше со бања, со 1.000 капења дневно. Во оваа населба 

имаше 70 социјално загрозени лица на кои им се делеше храна и облека бесплатно.

Во општината „Кисела Вода” ги имаше следните населби: „Аеродром-Вардар”, 

„Црниче”, „Дом на слепите”, ,,Браќа Миладиновци”, „Стакларница”, „Острово”, 

„Роберт Гајдиќ” и на игралиштето „Милиционер”. Најголемата и најдобро 

организираната населба во оваа општина беше „Аеродром-Вардар” која во 

почетокот имаше 700 лица, а потоа порасна на 4.970. Се формира во близина 

на цивилниот аеродром. Оваа населба почна да се уредува на 26 јули во 9 часот 

и попладнето беше готова. Истиот ден почна да се дели топла храна. Потоа за 

поголемите семејства се подигнаа бараки. Тука се сместија жителите на „Маџар 

Маало”, „Пролет” и „Ново Маало”. Но, оваа населба два пати се преместуваше. 

Првиот пат од цивилниот аеродром во дворот на училиштето „Владимир Назор”, 

а вториот пат, од дворот на ова училиште во населбата „Острово” со која се 

спои. Населбата „Острово” беше најхигиенската населба во Скопје. За тоа треба 

да им се заблагодари на градежните претпријатија „Пелагонија” и „Монтер” 

кои ископаа и уредија санитарни јазли, изградија две батерии со 16 славини, 

приклучија водоводна мрежа, соѕидаа неколку казани и бањи со бојлери, па дури 

тогаш дозволија населбата да се насели. Отпрвин имаше 800, a no спојувањето со 

„Аеродром- Вардар” над 4.000 лица.

Во општината „Кале” се наоѓаа следните населби: „Француски гробишта”, „Чаир”, 

,,Васил Главинов”, „Даме Груев”, „Кале”, „Бит-Пазар”, „Сајмиште” и „Бутел”. 

Најголема беше населбата „Француски гробишта” со околу 9.194 жители. 

Населбите „Васил Главинов”, „Даме Груев” беа во дворовите на истоимените 

училишта. Во оваа општина беа организирани 4 кујни, и по 2 населби се хранеа од 

најголема беше населбата 
„парк”, која имаше околу 
10.000 жители. од нив 5.000 
беа на храна во населбата.
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една кујна. Сите 4 кујни делеа храна за околу 28.000 лица, колку што ги имаше во 

сите 8 населби.

Во општината „Саат Кула” ги имаше следните населби: „Чаир”, „Гази Баба” и 

„Автокоманда”. Во секоја од овие населби отпрвин имаше по околу 4.000 лица. 

Потоа тие пораснаа: „Автокоманда” со околу 12.000, „Гази Баба” со 7.800 и „Чаир” 

со 5.000 лица. Во „Чаир” храна приготвуваа кујните од Германската Демократска 

Република. Во логорот „Гази Баба” имаше доста новородени. Предлагаа, женските 

деца да ги крстат „Шаторка”, за спомен дека биле родени во шатор.

Bo населбите „Кале” и „Саат Кула” имаше многу социјално загрозени лица на кои 

им се делеше бесплатно храна и облека.

Покрај овие „општински” населби, имаше и 

околу 20 други, мали населби, организирани од 

стопанските организации. Во кругот на своето 

претпријатие или фабрика се собираа работници 

и нивните семејства. Такви населби организираа 

следните претпријатија: Металскиот завод 

„Тито”, фабриката за стакло, Железарницата, 

фабриката за производство на автокаросерии „11 Октомври”. Претпријатијата 

„Комуна” и „Коце Металец” се здружија и формираа заедничка населба. Заедничка 

населба имаа и колективите „Македонски фолклор”, „Европа”, „Алкалоид”, 

Парната пиварница, Керамичката индустрија - Скопје и Градското автомобилско 

сообраќајно претпријатие.

Во скопската околија беа формирани само 3 шаторски населби: во Петровец, 

Ѓорче Петров и Драчево.

Co поправката на оштетените згради и со изградбата на монтажните куќи, 

постепено луѓето се вселуваа во нив и го напуштаа шаторскиот живот. Така, 

шаторските населби до 31. XII. 1963 год. постепено се расформираа.

Co поправката на оштетените 
згради и со изградбата на 
монтажните куќи, постепено 
луѓето се вселуваа во нив и го 
напуштаа шаторскиот живот.
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евакуаЦија на  
неакТивноТо наСеление

непосредно по катастрофата од Скопје се евакуираа околу 
130.000 граѓани, главно жени, деца, старци и дел од активното 
население кое, спротивно на наредбата, привремено  
се евакуира.

Уште на 26 јули 1963 год. Републичкиот штаб за одбрана од елементарни непогоди 

издаде наредба: да се евакуираат децата, мајките со деца, болните, старците и лица 

со физички и психички недостатоци, т.е. неактивното население на градот, а децата 

од Скопје што се наоѓаат на одмор да останат во одморалиштата до натамошна 

наредба. За да биде евакуирањето што поорганизирано, се формира Одделение 

за народна одбрана при Градското собрание, кое беше сместено на игралиштето 

„Работнички”. Ова Одделение беше одговорно за евакуацијата. Се пристапи кон 

евакуација, бидејќи во Скопје секој момент можеа да се појават епидемиолошки 

заболувања, затоа што станбениот фонд беше разурнат и неактивното население 

немаше каде да се смести, а шатори во прво време немаше достатно, но и да ги 

имаше, за децата и старците не беше здравствено препорачливо да живеат под 

шатори, а и требаше да се отстранат сите оние што во тој момент претставуваа товар 

на градот. Затоа, евакуацијата на неактивното население беше задолжителна.

Сите патишта кои водеа во Скопје и од Скопје 

беа пренатрупани со возила. Додека долги 

механизирани колони, носејќи разни машини 

и опрема толку потребна на настраданиот 

град, се движеа кон Скопје, градот го напуштаа 

необични карвани. Илјадници автобуси, камиони, 

автомобили, мотоцикли, велосипеди, КОЊСКИ и воловски запреги, КОЛИЧКИ 

и пешаци како река го напуштаа Скопје упатувајќи се во сите правци. Стотици 

немаше населено место во 
југославија што не ги отвори 
вратите за сместување на 
иастраданите од Скопје.
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композиции, полни со најмилите и најсаканите - децата, заминаа на исток, запад, 

север и југ. Немаше населено место во Југославија што не ги отвори вратите за 

сместување на иастраданите од Скопје. Целата земја се чувствуваше како едно 

срце, дишеше со еден пулс, мислеше со една мисла: да му помогне на Скопје. Децата 

од Скопје станаа жители на целата земја. Во многу краеви и места низ целата наша 

земја се заангажираа низа објекти: одморалишта, лекувалишта, интернати и сл. Во 

нив главно беа сместени деца или мајки со деца до 7 години. Во првите денови по 

катастрофата се исели и еден дел од активното население. Некои се засолнаа од 

градот привремено, некои отидоа заедно со семејствата, и откако ги сместија, се 

вратија. Така, непосредно по катастрофата од Скопје се евакуираа околу 130.000 

граѓани, главно жени, деца, старци и дел од активното население кое, спротивно 

на наредбата, привремено се евакуира. Во градот остана способното население 

да работи на расчистувањето на урнатините и на отстранувањето на другите 

последици од катастрофалниот земјотрес. Во тие денови, во градот воопшто не 

можеше да се види дете. За оној дел од активното население кое спротивно на 

наредбата го напушти Скопје се презедоа санкции во смисла да им се откаже 

службата до колку за кратко време не се јават на должност. Тенденција беше во 

градот да се врати сето активно население. Градското собрание и општествено-

политичките фактори не сакаа да прекинат секаква врска со она население кое 

подолго време требаше да остане надвор од Скопје. Напротив, се презедоа 

сите мерки скопјаните и во другите градови да останат скопјани, да одржуваат 

постојана врска со градот и секогаш да бидат готови да се вратат во Скопје штом 

за тоа се создадат услови.

До општинските штабови за помош на настраданите пристигнуваа многу понуди на 

граѓаните кои беа готови на кој било начин да им укажат помош на евакуираните 

скопјани. Многу стопански организации, друштва, клубови и поединци се нудеа 

да прифатат евакуирани давајќи им на располагање соби или цели станови. Во 

писмото од еден инвалид од Панчево пишува: „Ви испраќам пакет со детски 

чевли, џемпер, фустан и др. 

Како првоборец и воен инвалид 

решив веднаш да дадам своја 

крв. Примам едно семејство од 

4 члена во својот стан (една 

соба) со слободно користење 

на кујната и др. Мене ми се 

драги сите наши луѓе, па вие 

предвидете кого треба да 

жителите од село Галичник на општа 
конференција решиле да ги отворат своите 
домови за сместување на 100 семејства од 
Скопје. едно учителско семејство од Цеље 
бара да му се упатат две семејства на стан и 
обезбедување на неограничено време. Така 
од сите краишта од земјата.



64

примам и јавете ми каде се наоѓа тоа семејство за да отидам и да го преселам во 

својот дом”. Еден работник од Трстеник пишува: „Немајќи можност да помогнам 

со директна работа во отстранувањето на несреќата, ве молам барем да ми 

испратите едно семејство на сместување кај мене”. Жителите од село Галичник 

на општа конференција решиле да ги отворат своите домови за сместување на 100 

семејства од Скопје. Едно учителско семејство од Цеље бара да му се упатат две 

семејства на стан и обезбедување на неограничено време. Така од сите краишта од 

земјата. Покрај понуди на стан, имаше, и тоа уште повеќе, понуди за згрижување 

на децата, на мајки со деца или за усвојување на деца што останале без родители. 

Некои бараа на определено време да ги школуваат децата нагласувајќи дека ќе 

им набават книги на македонски јазик. Во писмото од еден работник од Бихаќ се 

вели: „Оженет сум, а деца немам. Добро сум сместен, материјално стојам добро и 

ве молам да ми испратите на издржување едно семејство од 3 члена или пак 2-3 

деца што останаа без родители за постојано или привремено. Ќе ги издржувам и 

за нив родителски ќе се грижам”. Еден првоборец од Жабно кај Крижевац пишува: 

„Од трагедијата на Скопје многу сум потресен. Be молам да ми доделите некое 

дете што останало без родители, на усвојување преку суд. Ние ќе го школуваме 

и ќе му го оставиме во наследство целиот наш имот”. Едно семејство од Цетиње 

пишува: „Готови сме да прифатиме 2 деца што останаа без родители, по можност 

да бидат брат и сестра. Ние не сме за тоа да им се промени името и презимето, 

туку децата да знаат кои им биле татко и мајка”. Еден службеник од Јасеновац кај 

Сисак пишува: „Ве молам да ме известите дали имате дете без родители. Готов сум 

веднаш да го примам. Ова го чинам затоа што и јас сум доживеал слични моменти, 

кога како млад бев прогонуван од непријателот, ги минав логорите и не знам 
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за свои родители и дом...” Една ученичка од VII одделение од Валево пишува: 

„Разговарав со мајка ми и татко ми и се договоривме да побараме една другарка 

од 12-14 год. да се смести кај нас и заедно со мене, да го посетува училиштето, се 

дотогаш дури не и се укаже можност да се врати назад. За тоа не бараме никаков 

надомест”. Еден геометар од Богатиќ уште како дете живеел во Скопје, го засакал 

овој град и бара на усвојување едно дете. Така од сите републики, од сите краишта 

на нашата земја.

Во шаторските населби сѐ е готово за да се евакуираат децата. „Децата за 

евакуација да се јават. По малку поаѓаме на пат” - гласно довикуваше човекот што 

го држеше списокот во рацете, влегуваше од шатор во шатор и ги собираше децата. 

Настана вриеж. Се гушкаа родителите со децата, ги гушкаа комшиите, блиските... 

Во очите на жените светкаат солзи. Разделба. „До гледање сине, чувај се” - овие 

последни поуки се слушаа на секој чекор. Децата се построија во две редици. Некои 

плачат, особено девојчињата, a од машките некои плачат, а други, кои порано веќе 

биле на летување, скокаат и се веселат што им се укажала можност да патуваат. 

Тажни колони на деца, жени и старци со врзулки преку рамо, со куфери и кошници 

ВО раце итаат од рано утро кон железничката станица, или се качуваат во камиони 

и автобуси. На разурнатата железничка станица возови полни со оние што треба 

да тргнат. На перонот полно луѓе, главно деца и родители. На еден перон, мајката 

ја теши својата постара ќерка која за првпат се одвојува од неа: „Не плачи... He 

си само ти. Гледаш, Верка е помала од тебе а не плаче. Сите твои другарки од 

целиот град ги носат. Таму ќе ви биде поубаво... Па... пишете и на мајка ... Да ми 

ја чуваш Верка, ти си голема... Ајде, доста... престани, качувајте се...” Мајката се 

прави дека е тврда, но кога возот тргна, од нејзините очи потекоа солзи што ја 

наросија косичката на малото дете што го држеше во рацете. Таа само помина 

со раката преку детската коса и се загледа некаде далеку... Возовите не одеа по 

никаков возен ред. Кога ќе се наполнеше со бегалци, службеникот даваше знак и 

возовите тргнуваа. Родителите плачеа, а плачеа и децата. На разурнатиот перон, 

родителите останаа со раката во воздухот, поздравувајќи ги. Секое дете знаеше 

дека тате и мама нема да се вратат во својата куќа, зашто таа веќе не постои. 

Малите бегалци тргнаа во другите градови-

пријатели. Од возот се слушаа тажни, 

тенки детски гласови. Ја пееја песната 

„Тешка беше нашата разделба... Зад 

нив остана пустелија. Останаа детските 

игралишта што се затрупани со бетон и 

тули, лулашките што се лулеат сами. Под 

Мајката се прави дека е тврда, 
но кога возот тргна, од нејзините 
очи потекоа солзи што ја наросија 
косичката на малото дете што го 
држеше во рацете.
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урнатините останаа нивните 

играчки и училишни тетратки. 

Го видоа своето училиште 

урнато, или, како гори во пламен. 

Го видоа скршено училишното 

ѕвонче и стариот служител што 

плачеше пред распуканите скали.

На сите попатни станици малите скопјани ги чекаа претставници на Црвениот 

крст и маса граѓани, кои им нудеа топол чај и лимон, топли крофни и друга храна. 

На децата и девојчињата кои не беа доволно облечени, т. е. кои беа само во 

пижами, во кошули или боси, им се даваа нови алишта и чевли. На повредените 

им се даваше лекарска помош. Граѓаните им делеа чоколада, карамели, бисквити и 

друго. Во сите градови и села каде што возовите поминуваа, децата гледаа како на 

сите јавни и општествени згради се веат црни и национални знамиња на половина 

копје. На една железничка станица еден воз чекаше на вкрстување. По неколку 

минути во станицата влезе моторен воз полн со деца. Кондуктерот од првиот воз 

се наведна преку прозорец, погледа во правец на моторниот воз и рече: „Децата 

од Скопје ги евакуираат”. Во тој момент, од прозорецот на соседниот воз се чу 

извик: „Тате! Татеее!” Две деца мавтаа со рацете и викаа: „Татеее”. Кондуктерот 

замрзна, се претвори во камен. Тука, покрај него беа неговите две деца, што ги 

оставил во Скопје пред да го прими дежурството. „Никола!” - викна кондуктерот. 

„Петре!” Но моторниот воз тргна. Во заглушено чукање на тркалата се изгубија 

слабите детски гласови. Кондуктерот уште неколку моменти стоеше на отворениот 

прозорец со протегнати раце во правец на децата и потоа заплака. Плачеше како 

најнесреќен човек на светот: „Дечиња мои... таткини јагниња...”

Од излезот на скопската станица, скопските деца не беа веќе само СКОПСКИ, 

тоа беа деца на целата нација. Во, Лесковачка околија беа згрижени - 5.585, во 

Крагуевачка - 9.666, во Кралевачка - 3.500, во Смедеревска - 248 итн. Во цела CP 

Србија - 34.419 лица.

Во Загреб, Риека, Сплит, Осиек, во Преко кај Задар, во Водице кај Шибеник, во 

женскиот дом кај Карловац, во Српске Моравице и по целото Хрватско Приморје 

на гостите им беа откажани многу летувалишта и интернати за да се прифатат 

скопските деца.

Феријалниот сојуз на Словенија ги стави на располагање сите капацитети на своите 

домови. Скопските деца беа во Солкан кај Нова Горица, во Љубљана, во Марибор, 

Цеље, Копар, Изола, Зидани Мост и др. Црвениот крст на Црна гора овозможи да се 

на една железничка станица целиот 
насобран свет се стрча кон излезите на 
вагоните од каде што слегуваа децата. 
Ги креваа на раце, им даваа подароци, ги 
прегрнуваа, ги бацуваа и плачеа. 
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сместат голем број деца на Црногорското Приморје. Скопските деца беа гости на 

Цетиње, Титоград, Никшиќ, Бар, Рисан, Иванград, Жабљак и др.

Околиите на Босна и Херцеговина прифатија 11.000 лица од Скопје. Сараево, 

Бихаќ, Бања Лука, Илиџа и др. топло ги пречекаа СКОПСКИТЕ деца. Се разбира 

дека најмногу евакуирани лица имаше во Македонија, а особено во соседните 

и блиските градови на Скопје. Во Тетовско беа евакуирани околу 10.000, во 

Титовелешко 8.793, во Кумановско над 12.000, во Битолско 8.000, во Кочанско 

2.000, во Штипско околу 18.000, ВО Струмичко 2.000, во Валандовско 167 семејства 

ити. Сите објекти на Феријалниот сојуз во СРМ беа ставени на располатање на 

настраданите. И скопските околни села се наполнија од евакуирани скопјани.

Пречекот на скопските деца во сите места на 

Југославија беше трогателен. На станиците 

децата ги чекаа претставници на Црвениот 

крст, на женските организации, ученици од 

сите училишта во градот со своите учители, како 

и маса граѓани. На една железничка станица 

целиот насобран свет се стрча кон излезите на 

вагоните од каде што слегуваа децата. Ги креваа 

на раце, им даваа подароци, ги прегрнуваа, ги бацуваа и плачеа како тој насобран 

народ да претставуваше една фамилија што се среќава по долго време, за да ја 

исплаче заедничката несреќа. Од станица децата ги водеа во нивните привремени 

куќи, прво на јадење, па на капење, потоа ги облекуваа во чиста, нова облека и ги 

ставаа да починат.

Децата и мајките со деца беа сместени во општествени објекти: интернати, 

училишта, летувалишта, хотели, разни детски установи и сл. Насекаде прифаќањето 

беше со раширени раце. Сојузниот секретаријат за здравство донесе решение сите 

евакуирани мајки со деца и деца да бидат подложени на задолжителен лекарски 

преглед. Во домовите децата имаа своја дневна програма. Стануваа во 7 часот. 

Секое дете имаше свој кревет, пижама, крпа за бришење, сапун, четка и паста за 

заби. Појадуваа во 8 часот. До 10 часот играа и се шетаа по околијата. Во 10 часот 

ужинаа и до 13 часот пак го минуваа времето во безгрижна игра или се капеа 

ако беа покрај морето. Во 13 часот ручаа, а потоа починуваа до 16 часот. Во 16 

часот пак јадење. До вечерта пишуваа писма, играа шах, седеа во читалната или 

заеднички одеа на кино или некоја приредба. 

од станица децата ги водеа 
во нивните привремени 
куќи, прво на јадење, па на 
капење, потоа ги облекуваа 
во чиста, нова облека и ги 
ставаа да починат.
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По вечерата гледаа телевизиска 

програма. Само не ги гледаа 

оние емисии кои го прикажуваа 

разурнатото Скопје, зашто тогаш 

воспитувачите ги исклучувале 

телевизорите, за да не се 

потсетуваат децата на крв, смрт 

и ужас. Сѐ се чинеше децата да 

се повратат од првобитниот шок. Првите дни, децата молчеа. Co страв влегуваа 

во зградите, a имаше и такви кои плачеа и не сакаа да влезат. Првата ноќ одвај 

заспаа. Креветот може и случајно да се затресе и одеднаш - СКОК. Можеби се 

тресе земјата? Но, полека децата забораваа. Побргу забораваа машките, особено 

кога им се даваше топка да играат, додека девојчињата беа почувствителни и им 

требаше повеќе време за да се вклопат во детската игра. Граѓаните, или децата 

од односниот град, со своите родители или сами, речиси секој ден ги посетуваа 

скопските деца, им донесуваа подароци, облека, играчки, спортски реквизити, 

бисквити, бонбони, чоколади и др. Често доаѓаа граѓани за да ги земат скопските 

деца или мајките со деца во својот дом, на гости, за да ја почувствуваат топлината 

на домашното огниште. Многу жени, членки на женските организации, доаѓаа 

во домовите за да ги исперат, испеглаат и закрпат децата кои, иако тажни, беа 

сепак деца, понекогаш немирни, ги валкаа алиштата и ги кинеа... Од управите на 

интернатите децата добија хартија, марки и пликови за да им пишуваат на своите 

родители. Во своите писма децата ја изразуваа жалоста за својот разурнат град. 

Една ученичка пишува: „Ние стигнавме во Загреб. Hѐ сместија во интернатот. Ни 

дадоа пижами, четки за заби, крпи за бришење, по две рала алишта и кондури. 

По патот добро минавме. Во Земун ни дадоа вечера”. Или: „Драги чичко Баки. 

My пишав на тато да ми прати панталони, но сега не ми требаат, бидејќи ми дадоа 

алишта, чевли и пари со кои си купив пликови и марки за да ти иишам”. Едно 

скопско дете од Словенија пишува: „Тате, ако од урнатините успееш да го извадиш 

кафезот, канаринката пушти ја...” Од Сплит еден ученик пишува: „Драга мамо. По 

патот убаво поминавме. Во Белград ни дадоа чај и мекици, а во другите станици 

храна и по шише лимунада. Тројцата сме заедно. Ацета не го тепаме, туку го 

вардиме други деца да не го тепаат...” Или: „Тато, овде сѐ ни дават, па дури и 

играчки. Ако имаш телевизор, гледај секогаш, овде ме снимија...” 

Една ученичка, сместена во интернатот „Махмуд Бушатлија” во Сараево ѝ пишува 

на својата другарка-скопјанка што е сместена во Словенија: „Драга Драгице... 

Ако водиш дневник и ако за твојата улица во него си запишала „Улица на болот”, 

по вечерата гледаа телевизиска 
програма. Само не ги гледаа 
оние емисии кои го прикажуваа 
разурнатото Скопје, зашто тогаш 
воспитувачите ги исклучувале 
телевизорите, за да не се потсетуваат 
децата на крв, смрт и ужас.
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навистина, во твојата улица ќе го 
нема старото чевларско дуќанче, 
ниту рунтавиот Џими врзан за 
дуњата. но затоа ќе имаш ново 
училиште и нова библиотека 
и сè ново, дури и ти ќе се 
почувствуваш некако нова...

избриши го тоа и напиши: „Авенија на 

братството”. И така Драгице - еден ден 

ти во твојот дневник ќе запишеш: „Се 

вратив во мојот нов град...” Навистина, 

во твојата улица ќе го нема старото 

чевларско дуќанче, ниту рунтавиот Џими 

врзан за дуњата. Но затоа ќе имаш ново 

училиште и нова библиотека и сѐ ново, 

дури и ти ќе се почувствуваш некако нова...” 

Ученикот К. од Црна Гора пишува на своите родители дека ги примиле одлично и 

дека се чувствуваат како дома, „но не урната дома”. Во писмото тој се интересира 

како поминаа животните во зоолошката градина, а посебно како е мајмунот 

Мики. Родителите му одговориле: „Мораме да те разжалостиме, но мајмунот Мики 

настрада. За време на земјотресот преградниот ѕид се урнал и мајмунот се нашол 

во шепите на пумата која го изела... Чуварите ни раскажуваа како многу животни 

околу полноќ на 26 јули почнале да реват и тоа необично силно. Можеби нивниот 

инстинкт ја почувствувал катастрофата. Први почнале да завиваат динго и кучето 

бернардинец. Потоа им се придружиле и другите животни. Нилскиот коњ последен 

се јавил ...”

Во евакуација не отидоа само децата меѓу 7-15 години, туку и мајките што имаа 

деца до 7 години, како и старците и болните. Сите болни од скопските болници 

беа евакуирани во блиските градови. Така Општата околиска болница беше 

преселена во Врање и Врањска Бања, Инфективната клиника во Катлановска 

Бања, Хируршката во Титов Велес, Куманово, Прилеп и Тетово, Детската во Тетово, 

Очната во Битола, Интерната во Приштина и Штип, Ортопедската во Битола, 

Стсматолошката во Битола, Оториноларингологијата во Ниш, Институтот за ТБЦ 

во Јасеново, Нервната клиника во Ниш, Венерологијата во Ниш и Гинекологијата 

во Ниш. Во кругот на клиничкиот двор се наоѓаа само импровизирани клиники 

кои ги примаа случаите и ги транспортираа во соодветните здравни установи во 

Македонија, односно Србија. Во овие клиники се наоѓаа околу 2.200 болни лица.

По еден месец некои од евакуираните почнаа да се враќаат, иако во Скопје за 

нив уште немаше услови за живот. Причините за враќање беа алармните гласови 

дека божем ќе се делеле станови пред сѐ на оние семејства што се наоѓаат во 

Скопје, а евакуираните ќе чекаат да добијат стан подоцна. Некои родители 

самоиницијативно ги вратија децата и ги сместија во шаторските населби, бидејќи 

веруваа дека тоа ќе им биде јак аргумент што побргу да им се додели стан во 

монтажните населби кои веќе почнаа да се градат. И некои стопански организации 
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донесоа одлуки мајките со деца да се јават на работа зашто во противен случај 

ќе им биде раскинат работниот однос, иако Градското собрание на сите работни 

организации им препорачуваше да не ги повикуваат мајките со деца. За враќањето 

на децата придонесоа и алармните гласови дека божем секој родител ќе плател по 

20.000 динари месечно издршка за секое евакуирано дете. Поради сето ова, еден 

месец по катастрофата во Скопје имаше околу 15.000 деца и околу 75% мајки со 

деца, а постепено и другите се враќаа.

Организираната евакуација започна на 26 јули, a заврши на 9 август, и регистрира 

вкупно околу 105.000 евакуирани граѓани, од кои 63.200 се евакуираа во СРМ и 

41.743 во другите републики. Меѓутоа, самоиницијативно уште десетици илјади 

граѓани го напуштија градот. Нивниот точен број не е познат. Од 41.743 евакуирани 

граѓани, во Србија отидоа 33.970, во Хрватска 3.877, во Словенија 2.725, во Босна и 

Херцеговина и во Црна Гора 1.171. Од овие 105.000 евакуирани скопјани во јавни 

згради беа сместени 27.000 лица, од кои повеќето беа деца, а во приватни куќи 

околу 78.000 лица, главно семејства. Се смета дека самоиницијативно, кај свои 

роднини и пријатели се евакуирале уште околу 45.000 лица, или вкупно 150.000 

лица. Се знае дека пред земјотресот во градот имаше околу 220.000 граѓани, а 

непосредно по земјотресот во него останаа околу 70.000, но со враќањето на 

евакуираните оваа цифра од ден на ден рапидно растеше.

Евакуацијата тешко се одрази и на малите гратчиња во внатрешноста на Македонија, 

пред сѐ поради скудниот станбен фонд, а и поради снабдувањето, макар што за таа 

цел се вршеше дотур на прехранбени производи и во овие градови.

Луѓето од нашата република како и од другите братски републики покажаа 

благородна солидарност и хуманизам. Овде-онде се појавија луѓе кои не сакаа да 

примат евакуирани лица во својот стан. Такви појави имаше само во оние градови 

на Македонија каде што се евакуираа голем број скопјани. Поради големиот број 

на евакуираните, органите на власта во овие градови мораа да ги сместуваат 

скопјаните и во оние семејства каде што сопствениците не беа јавени доброволно 

да примат евакуирани лица. Така, во Битола, органите на власта на една скопјанка 

ѝдале адреса и ја упатиле таму да се смести. Иако било ноќ, станарите не 

ѝотвориле. Жената со малолетно дете преспала цела ноќ на тротоарот, и дури 

утредента ја сместиле во друго поблагородно семејство. Кога една жена со две 

деца дошла на означената адреса во Прилеп, сопственикот на станот ја однел во 

визба и грубо ѝрекол: „Ако не сакаш, оди кај што знаеш”. Слично нешто имало и во 

Куманово. Поради недобро згрижување, во Штип неколку стотини жени со деца, по 

дожд тргнале на железничката станица да се вратат во Скопје. Некои се вратиле, 
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а на некои, одговорните органи им ги зеле билетите кои бесправно им ги издало 

некое неовластено техничко лице. Ги вратиле и ги сместиле во интернати. Вакви и 

слични случаи не се регистрирани во другите републики. Таму беа евакуирани мал 

број граѓани и тие беа сместувани во јавни згради. Исклучок прави Србија, каде 

што приличен број евакуирани скопјани (организирано евакуирани во Србија 

беа 33.970 души, а околу 10.000 отишле самоиницијативно. Вкупно околу 44.000 

лица), беа сместени и по приватни куќи, но само во оние каде што сопствениците 

доброволно се јавуваа да приберат евакуирани лица. И во Македонија, вакви 

немили случаи беа голема реткост. Таквите нехумани лица беа осудувани од 

своите сограѓани, кои и последниот слободен простор несебично го ставаа на 

располагање. И во поглед на привремената евакуација дојде до израз хуманизмот 

и братската солидарност меѓу југословенските народи.
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шТеТиТе шТо Ги  
направи зеМјоТреСоТ

крсте Црвенковски: колку е тоа тежок удар за стопанството на 
Македонија најдобро го објаснува податокот дека скопското 
стопанство учествуваше со 40% во стопанските  
фондови на републиката. 

Оштетувања вО станбениОт фОнд

На 26 јули Скопје изгледаше како да е бомбардирано. На сите страни разурнати 

куќи. Оние згради што не беа паднати, или беа навалени, или нивните ѕидови беа 

распукани. Имаше згради кои не паднале, но преградните ѕидови се урнале и од 

улица се гледаше мебелот. Некои згради не беа урнати, но затоа пропаднале за еден 

или два ката в земја. Имаше згради чии два ката се слеале во еден затрупувајќи ги 

жителите од двата ката. Земјотресот не ги собори сите згради во Скопје. Главно се 

распаднаа зградите од средна големина, од 2-5 ката, што беа градени со цигла, како 

и приземните згради во стариот дел на Скопје, градени од неотпорен материјал. 

Солитерите покрај Вардар и другите високи згради во „Карпош”, кои беа градени 

во рам конструкција од армиран бетон, главно не паднаа и така не затрупаа луѓе, 

макар што и тие се многу оштетени. Оние згради кои немаа вертикални армирани 

столбови, туку само хоризонтални бетонски плочи, а такви во Скопје имаше 

најмногу, сосема се урнаа и бетонските плочи со својата тежина ги пригмечија 

нивните жители. Граѓаните што беа на пазар или на улица, кога дојдоа пред 

своите куќи, најдоа само громада од камење, железо и бетон. Тоа беа моменти на 

голема несреќа и бол. Најмногу настрадаа општините „Кале” и „Саат Кула” каде 

што станбениот фонд е речиси уништен 100%. Општина „Идадија” исто така многу 

настрада, бидејќи голем број згради се урнати, но има и доста поштедени. Во 
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општината „Кисела Вода” има значителни штети 

и некои згради се паднати, но се смета дека оваа 

општина најмалку настрада во земјотресот. 

Од вкупната станбена површина во Скопје 

која изнесуваше 1.630.000 м2, или од вкупно 

36.500 станови што претставува 33,5% од 

вкупниот станбен фонд во Македонија, ќе може да се поправат и тоа со крајни 

напори на градежната оператива од сите братски републики само 9.639 стана. 

Ова значи дека близу 80% од станбениот фонд на Скопје е уништен и дека околу 

180.000 луѓе останаа без покрив. Оние згради кои не паднаа, но беа толку многу 

разурнати и склони на паѓање, беа минирани и урнати уште во првите денови по 

земјотресот, бидејќи претставуваа опасност за минувачите.

Градскиот штаб за борба против елементарни непогоди отпечати плакати кои 

беа закачени по куќите со натпис „Забранета употреба на објектот”. Ретки беа 

зградите без такви плакати.

Но, кога дојде есен и почнаа дождливи и студени денови, некои семејства и покрај 

опасноста влегоа во своите уште непоправени домови, па се искачија дури и на 15 

кат, иако одвреме навреме се чувствуваа потреси.

ова значи дека близу 80% од 
станбениот фонд на Скопје е 
уништен и дека околу 180.000 
луѓе останаа без покрив.
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штети вО индустријата
Во прво време се сметаше дека индустриските објекти во градот многу не 

настрадаа. Дури кога се изврши стручен преглед се установи дека и во индустријата 

штетите се огромни. „Од 45 поголеми индустриски претпријатија, колку што ги има 

во Скопје, во 14 се наполно уништени градежните објекти или се онеспособени за 

подолго време, 13 претпријатија се делумно оштетени, додека сѐ на сѐ 18 фабрики 

бараат помали поправки. Колку е тоа тежок удар за столанството на Македонија 

најдобро го објаснува податокот дека скопското стопанство учествуваше со 40% во 

стопанските фондови на Републиката” - рече другарот Крсте Црвенковски во својот 

реферат на Пленумот на ЦК на Сојузот на комунистите на Македонија одржан на 

10. VIII. 1963 год. во Титов Велес. Во областа на индустријата огромни разорувања 

претрпеа како градежните објекти, така и основните средства и опремата. Низа 

фабрики се сосема оштетени, а добар дел претрпеа значителни загуби. Околу 6 

индустриски претпријатија претрпеа сериозен удар во одделните постројки кои 

треба да се набават од странство. Земјотресот со своите катастрофални последици 

го парализира во основа целокупниот стопански живот на градот, а Републиката 

ќе ги чувствува последиците речиси една деценија. Скопската индустрија претрпе 

загуба во висина од 8,5 милијарди динари. Некои претпријатија се толку оштетени, 

што во денешните услови се поставува прашањето дали постои економска 

оправданост за нивното обновување и опстанок - рече во својот реферат другарот 

Црвенковски. Огромни загуби има текстилната индустрија. Текстилната фабрика 

„Кузман Јосифовски-Питу” е речиси најоштетената фабрика во Скопје. Кај неа 

се разурнати и градежните објекти 

и опремата. Разурната е погонската 

хала, трафостаницата, котларницата, 

урнати се двата оџака, а текстилните 

машини се исто така значително 

оштетени. Целокупната загуба во оваа 

фабрика се цени на околу 1,5 милијарда 

динари.

Големи загуби претрпе и фабриката „Македонски фолклор”. Во неа не ќе биде 

можно да се обнови работата во скоро време и затоа се обезбеди екипа за 

демонтирање на предилницата.

Зградата на фабриката за конфекција „Прогрес” е многу оштетена, но машинскиот 

парк е главно сочуван.

земјотресот со своите 
катастрофални последици го 
парализира во основа целокупниот 
стопански живот на градот, а 
републиката ќе ги чувствува 
последиците речиси една деценија.
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И во металната индустрија има 

значителни оштетувања. Така металското 

претпријатие „Коце Металец” претрпе 

директна загуба од близу 70 милиони 

динари. Халата за производство на 

лимени конструкции е наполно уништена. 

Оштетувања има и кај другите простории 

и во опремата. Металскиот завод „Тито” не 

претрпе големи загуби освен во леарницата. 

Првите денови по земјотресот се сметаше дека Железарницата не претрпе штети. 

Но една екипа стручњаци од Институтот за испитување на материјали утврди дека 

бетонските носечки столбови се пукнати и дека се поместени ротационите печки. 

Сепак, овие загуби не се големи. Кожарницата „Гоце Делчев” и фабриката за чевли 

„Водно” претрпеа сериозни оштетувања во градежните објекти, но, машините и 

инсталациите им се сочуваа. Исто така помина и Тутуновиот комбинат со загуби 

од 700 милиони, како и Графичкиот завод „Гоце Делчев” со штета над 400 милиони 

динари. Рудникот за хром „Радуша” не претрпе разурнување, но затоа остана 

без стручен кадар: од сите инженери само еден остана жив. Фабриката за бои и 

лакови „Пролетер”, фабриката за сапун и козметички производи „Цветан Димов”, 

фабриката за стакло и стаклена волна, Електрохемискиот комбинат „Билјана”, 

Фабриката за синтетички влакна и ацетилен „Наум Наумовски-Борче”, фабриката 

за цемент „Усје” и „Лепенец”, фабриката за бетонски конструкции „Карпош”, 

фабриката за мебел „Треска” и Термо-електричната централа „Маџари” претрпеа 

незначителни штети и по неколку дена почнаа со работа. Работниците беа пак 

први што влегоа под покрив. Стравот од потресите на вознемирената почва беше 

совладан прво од колективите на производните претпријатија, а седум колективи 

не ја прекинаа својата работа ни на 26 јули.

штети вО сООбраќајОт
Од катастрофалниот земјотрес во Скопје железничкиот, патниот, поштенско-

телефонско-телеграфскиот и воздушниот сообраќај претрпеа штета од околу 

9 милијарди динари. Сообраќајот претрпе најголеми штети поради целосно 

уништување на железничката станица, a делум беа разурнати и товарната станица 

и ложилницата. Во железничката станица беа уништени и најнеопходните уреди 

за одвивање на сообраќајот, но тоа железничарите не ги збуни. Co импровизирани 

уреди, некои извлечени од урнатините, за неколку часа службата почна да работи, 

сместена во неколку патнички коли. Патничкиот сообраќај во тие моменти одигра 

пошта I беше толку демолирана 
што неколку стручни лица и 
една рударска екипа одвај 
ја задржаа во „вертикална” 
положба додека да се 
демонтираат и спасат скапите 
телекомуникациони уреди.
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мошне голема улога организирајќи навреме префрлување на повредените и на 

семејствата што останаа без покрив, како и на помошта што во тој момент му 

беше упатена на Скопје од сите страни на нашата земја и од целиот свет. Беа 

воведени голем број вонредни возови, а исто така се воведоа и вонредни мерки 

- бесплатно превозување на патници и стока. Во првата недела по земјотресот се 

префрлени околу 300.000 патници. Набргу се нормализира патничкиот сообраќај, 

додека товарниот неколку дена беше речиси закрчен од големо количество на 

неистоварена стока. Меѓуградскиот автобуски сообраќај не претрпе големи штети 

и тој брзо се активира.

Градскиот сообраќај неколку дена беше во застој поради тоа што улиците не 

беа расчистени, но наскоро се оспособија 7 градски и сите приградски линии. 

Градскиот сообраќај воведе специјални линии за Тетово, Куманово и Титов Велес 

каде што имаше најголем број евакуирани скопјани.

Поштенскиот сообраќај претрпе особено големи штети. И двете поштенски 

згради настрадаа, а Пошта I беше толку демолирана што неколку стручни лица 

и една рударска екипа одвај ја задржаа во „вертикална” положба додека да се 

демонтираат и спасат скапите телекомуникациони 

уреди што чинат преку 5 милијарди динари. Во 

тоа особено многу придонесоа група рудари кои 

деноноќно работеа на потпирањето на Поштата со 

бандери на рударски начин. За тоа се употребени 

500 бандери.

штети вО тргОвијата, угОстителствОтО и занаетчиствОтО
„Не треба да се заборави дека во Скопје трговијата и угостителството беа 

релативно силно развиени и претставуваа приближно 50% од вкупните активни 

основни средства, 65% од општествениот производ и над 47% од запослените во 

оваа област во СРМ” - рече во својот реферат Љупчо Арсов на Седмата вонредна 

пленарна седница на Главниот одбор на ССРНМ одржана на 17. VIII. во Куманово. 

Пред несреќата градот располагаше со 676 продавници со 34.270 м2 продажбен 

простор. За време на земјотресот наполно беа уништени 83 продавници заедно со 

целокупниот инвентар и стоката која се наоѓаше во нив. Површината од продажбен 

простор што ја зафаќаа овие продавници изнесуваше 4.100 м”. Покрај тоа делум 

беа оштетени 164 продавници со 14.533 м2, или вкупно уништени и оштетени беа 

247 продавници со 18.633 м2. Вкупната штета изнесува 1,5 милијарда динари. 

Магацинскиот простор, исто така, претрпе значителни штети. Градот располагаше 

со 49.899 м2. Уништени се 22 магацини со 7.451 м2, а оштетени 42 магацини со 

во првата недела по 
земјотресот се префрлени 
околу 300.000 патници.
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27.924 м2. Според тоа, вкупната површина од 

магацински простор која во тоа време беше 

неупотреблива изнесуваше 35.464 м2. Штетата 

изразена во динари изнесува: 1.773.000.000 

динари простории и 600.000.000 динари опрема. Работните простории, 

канцелариите и другите административни простории за време на несреќата се 

уништени 80%. Од вкупно 6.321 м2 колку што ги имаше пред 26 јули, наполно 

се уништени 1.042 м2, а тешко оштетени 4.187 м2, или вкупно 5.229 квадратни 

метри, во вредност од 340 милиони динари. Вкупната вредност на штетите со 

уништувањето на продавници, магацини и работно-административни простории 

изнесува 4.213.000.000 динари. Овде е пресметана и сајмишната хала I чијашто 

купола и галерија се уништени. Повеќе трговски организации и покрај тоа што 

претрпеа огромни штети само ден-два пo земјотресот почнаа со работа. Изнесоа 

тезги под настрешници или шаторски крила и му нудеа разна стока на населението.

Од стихијата угостителството исто така претрпе големи штети. Наполно се урнати 

хотел-рестораните „Македонија” и „Скопје”. Хотел-рестораните „Бристол” 

и „Москва” се тешко оштетени, додека кај „Турист” и „Јадран” се потребни 

генерални поправки. Само „Домот на инвалидите” остана неоштетен. Од 19 

угостителски објекти што работеа во режија на претпријатието „Метропол” три 

се наполно уништени, a другите се помалку оштетени. Во „Меркез” од вкупно 34 

само 6 објекти беа способни да ја вршат својата дејност веднаш по земјотресот. 

Другите бараа големи поправки.

За положбата и оштетувањето во занаетчиството другарот Љупчо Арсов, во 

споменатиот реферат, рече: „Во Скопје имаше 1622 занаетчиски организации 

со околу 6.500 запослени во општествениот сектор, или околу 29% од вкупно 

запослените во занаетчиството во Македонија. Занаетчиството учествуваше 

во општествениот сектор со околу 70% и тоа заземаше доминантно место 

во Републиката”. Занаетчиството во општествениот сектор беше главно 

металопреработувачко, електротехничко, водоинсталатерско и друго од 

значење за градежната оператива, за одржување погони во индустријата и во 

станбениот фонд. Индивидуални занаетчии имаше 1.230 и тие беа ориентирани 

кон обезбедување услуги за низа непосредни потреби на секој поединец. Од 

скопското занаетчиство остана само пустелија. Сите работни простории, магацини 

и др. се уништени или неупотребливи за долг период. Се смета дека скопското 

занаетчиство настрада 90%. Голем број самостојни занаетчии останаа на улица, 

дури некои и без средства за егзистенција. Се презедоа мерки за згрижување и 

вклучување во работа на сите занаетчии.

Се смета дека скопското 
занаетчиство настрада 90%.
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штети вО здравнО-хигиенските устанОви
Пред земјотресот во Скопје работеа следниве здравни установи: Здравниот дом 

„Идадија” со 10 амбуланти, школска поликлиника, Детски, Женски и Кожно-

венеричен диспанзер. Во нив се лекуваа 52.000 осигуреници. Здравниот дом 

„Кале” располагаше со 4 амбуланти школски и детски диспанзер и 2 детски 

амбуланти. Тука се лекуваа 18.000 осигуреници. Здравниот дом „Саат Кула” имаше 

7 амбуланти и диспанзери за 36.000 осигуреници.

Покрај овие, во градот работеа и 

амбулантите на ДСВР и ЖТП и 8 здравни 

станици во стопанските организации. 

Вака организираната здравна служба во 

прилична мера ги задоволуваше потребите. 

Но, земјотресот ги уништи зградите на 

домовите „Кисела Вода”, „Кале” и „Саат Кула”, 

железничарската амбуланта, родилниот дом, 8 

здравни станици и 2 диспанзера. Според нецелосните проценки, во здравството 

е направена штета од 473 милиони динари на згради и 212 милиоии динари од 

уништена опрема. Ова е штетата што ја претрпеа само здравните домови. Инаку, 

заедно со сите здравни установи штетата изнесува околу 4,4 милијарди динари. 

Меѓу другите, тешко е оштетена и зградата за Брза помош. Состојбата на здравните 

институции беше таква што тие долго време даваа лекарска помош и нега во 

сосема ненормални услови - под шатор. Уништени беа и скапи уреди и опрема во 

клиниките и другите здравни установи.

И аптекарската служба има претрпено прилични штети: 1 милијарда, од кои 800 

милиони од уништени лекови.

Навистина беше апсурд град од 200.000 жители да има само 3 јавни бањи и тоа 

сместени во стари турски амами. Ho, по катастрофата и тие се наполно уништени.

Претпријатието „Градска чистота” задолжено за комуналната хигиена претрпе 

штета од околу 43 милиони динари.

штети вО Областа на прОсветата, науката и културата
Школството во скопската катаклизма помина слично како и сите други области 

од животот. Огромен дел од училишните капацитети, од основното, средното и 

високото школство претрпеа неверојатни загуби. Пред земјотресот на градското 

подрачје работеа 32 основни училишта со 1015 паралелки и 36.585 ученици. 

во градот работеа вкупно 153 
основни училишта со 1.469 
паралелки и 51.460 ученици. 
по земјотресот останаа само 
3 згради каде што наставата 
можеше веднаш да почне.
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Во околијата работеа 121 основно училиште со 459 паралелки и 14.821 ученик. 

Вкупно во градот работеа 153 основни училишта со 1.469 паралелки и 51.460 

ученици. По земјотресот останаа само 3 згради каде што наставата можеше веднаш 

да почне, 2 беа полесно оштетени, 7 бараа полесни поправки, 9 беа толку оштетени 

што требаше да се извршат проучувања за економската оправданост на нивното 

санирање, a 11 беа сосема уништени. Во околијата беа онеспособени само три 

основни училишта и тоа во селата Белимбегово, Бунарџик и Брезица. Идентична 

беше положбата и со училиштата од II степен. Од 22 училишта со 27 згради во 

кои се школуваа 8.376 ученици, останаа здрави само две со 240 ученички места. 

Покрај овие 2 згради, со помали поправки можеа да се употребат 6 згради, за 4 

поправката беше мошне тешка, a 15 згради беа сосема уништени. Имено, наполно 

се урнаа следниве училишта од II степен: Средно музичко, Градежно-техничкото 

училиште „Здравко Цветковски”, Четврта гимназија и гимназијата „Цветан 

Димов”. Гимназијата „Јосип Броз - Тито”, учителските школи „Никола Карев” и 

„Зеф Љуш Марку”, Средното фискултурно училиште, Трговскиот училишен центар, 

Училиштето за ученици во стопанството „Димитар Влахов”, основното училиште 

„Гоце Делчев” и Училиштето за глувонеми претрпеа такви штети, што веќе не се за 

употреба. Наполно е уништен или не ќе може да се користи за подолго време 70,1% 

од училишниот простор за основните училишта, односно 90,2% во училиштата од 

втор степен. Сета среќа е што во тој момент во училиштата немаше ученици.

Универзитетот во Скопје основан во 

1946 год. се состоеше од 7 факултети, 

односно од 11, колку што требаше да 

има во текот на следната учебна година 

со прераснувања на уште 4 отсеци во 

посебни факултети, со 12.788 студенти 

и 81 институт, завод и лабораторија. Тој 

беше трет југословенски универзитет, изграден со огромни напори и материјални 

вложувања. Штетите што ги претрпе за време на земјотресот се огромни. Градежниот 

фонд и инвентарот на Универзитетот е уништен над 80%. Библиотечниот фонд е 

тешко оштеен, а лабораториската опрема и апаратура уништена 90%. Зградите на 

Филозофскиот, Економскиот, Правниот, Техничкиот и Шумарскиот факултет, како 

и Ректоратот се страшно оштетени. Медицинскиот факултет е оштетен 35%. Сите 

студентски домови и ресторани се руинирани и неупотребливи. Универзитетската 

печатница, опремена со модерни машини, исто така, не беше поштедена. Најважно 

е што на Универзитетот е сочуван наставниот кадар. Повеќе самостојни научни 

институции претрпеа исто така огромни штети. Од вкупно 19 самостојни научни 

навистина беше апсурд град од 
200.000 жители да има само 3 
јавни бањи и тоа сместени во стари 
турски амами. Ho, по катастрофата 
и тие се наполно уништени.
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институции во нашата република, 

16 беа во Скопје. Тешко се оштетени 

и Институтот за технолошки и 

металуршки иследувања, Институтот 

за национална историја, Економскиот 

институт, Сточарскиот институт, 

Институтот за македонски јазик и други.

Особено тешко беше оштетена Народната библиотека која имаше книжен фонд 

од 500.000 примероци, комплетна колекција на микрофилмови на македонски 

ракописи од Средниот век, чии оригинали се чуваат по разни библиотеки во земјата 

и во странство, модерно водени предметни, авторски и децимални каталози, 

книги и брошури од областа на „Македоника”, по еден примерок од секoja книга 

која е печатена во Југославија од 1945 година, многубројни уникати и друго. 

Голем дел од овој книжен фонд е спасен благодарејќи на брзата интервенција 

на младинските бригади кои до 16. VIII. успееја да завршат со расчистувањето 

и книгите да ги префрлат во Даут-пашиниот амам на привремено засолниште. 

Разорени се или тешко оштетени уште зградите на Народниот театар, Малцинскиот 

театар, Младинско-детскиот театар, Филхармонијата на СРМ, Концертната 

дирекција, зградата на ансамблот за народни песни и игри „Танец”, Државната 

архива, Историскиот музеј, Археолошкиот музеј, Републичкиот завод за заштита 

на културно-историските паметници, книгоиздателствата „Кочо Рацин”, „Култура” 

и „Просветно дело”.

Градежниот фонд и инвентарот 
на универзитетот е уништен над 
80%. Библиотечниот фонд е тешко 
оштеен, а лабораториската опрема 
и апаратура уништена 90%.
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Културно-историските паметници кои го красеа Скопје претрпеа големи 

оштетувања. Меѓу најоштетените се смета скопската тврдина „Кале”. Овој симбол 

на Скопје, кој со векови им се противставувал на стихиите, овојпат не можеше да 

ја преживее скопската катастрофа. Високите тврдини, што гордо се издигаа над 

Вардар, на 26 јули се претворија во куп урнатини. Уништени се како ѕидовите од 

турско време, така и ѕидовите од византискиот период. Урнат е еден цел комплекс 

на Куршумли-Ан, а Сули-Ан, Џурчинер-Амам, Казанџилар Џамија, Алаџа Џамија, 

Исхак-бегова Џамија, Султан Муратова Џамија, Мустафа-пашина Џамија, Безистенот, 

тулбињата Ашти Ајак и Гази Баба, црквата Св. 

Спас, Даут-пашин Амам, Чифте Амам, Саат 

Кула, Јаја пашина Џамија, манастирот Св. 

Пантелејмон во Нерези, феудалната кула во 

близината на киното „Балкан”, Чифте-Ан, 

римскиот водовод, црквата Св. Архангел 

во Кучевиште и манастирот Св. Никита се 

значително оштетени.

Од другите културни установи оштетени се уште „Вардар-филм”, „Македонија-

филм”, „Уметничката галерија” и РТВ-Скопје. Од 10 кина, 2 се наполно урнати, а 

другите се значително оштетени. Од 10 сали за физичка култура, 8 се наполно 

уништени, а две ќе можат да се поправат.

Двете зданија, симболи на СКОПСКИОТ плоштад - Домот на ЈНА и Народната 

банка се сосема уништени. Оштетени се и речиси сите јавни згради: на градските 

и републичките претставнички тела, на органите на власта и на општествено-

политичките организации.

 

 

особено тешко беше оштетена 
народната библиотека која 
имаше книжен фонд од 500.000 
примероци, комплетна колекција 
на микрофилмови на македонски 
ракописи од Средниот век.
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раСчиСТување на урнаТиниТе
Советската единица се лоцира близу до селото влае. над 
целиот логор, црвена арка на која поигруваат на ветрот 
две знамиња: „вечно нека живее и цвета дружбата меѓу 
советскиот и југословенскиот народ”.

Службата за расчистување на градот почна да дејствува уште веднаш на 26 јули. 

Се формираа екипи за расчистување, кои работеа без одмор. Понекогаш една 

смена работеше преку цела ноќ. Остатоците од некогашните згради по секоја 

цена мораа да се отстранат, за да се овозможи движењето на возилата. Во 

расчистувањето покрај граѓаните мобилизирани во работни бригади, учествуваа 

и специјални екипи испратени од другите југословенски градови. Првите два 

дена расчистувањето беше повеќе рачно, потоа дојде механизација: багери, 

булдожери, докери, утоварувачи, камиони, дампери, компресори, агрегати, дигалки 

и др. На 27 јули главните сообраќајници веќе беа расчистени и сообраќајот 
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можеше некако да се одвива. На другите 

урнатини расчистувањето продолжи 

неколку месеци. Екипите се нафрлија 

врз урнатините. Често за ситнење на 

големи бетонски блокови употребуваа и 

рударски направи. До колку и тоа не помагаше, се прибегнуваше кон минирање. 

И покрај сета претпазливост, се случуваа и повреди. За таа цел во секој пункт на 

градот беа поставени станици за брза помош. Тешките булдожери, со челичните 

заби ги кинеа остатоците на становите, ги влечеа блоковите, разнесуваа подови, 

смачкани шифоњери, фрижидери, остатоци на некогашната топла стреа. Војниците 

и граѓаните копаа по разурнатите домови и вадеа остатоци на нешта кои до вчера 

беа обележје дека тука се живеело. Од рака на рака одат рамови, искинати слики 

и книги, стари паларии, душеци, алишта, кревети, фотелји, шпорети и сл. Се вадат 

и пари, златни украси и други скапоцености. Сето тоа записнички се предава 

на органите на власта. Милиционерот не дозволува да се пријде до екипите за 

расчистување.

Во некои делови на градот се чувствуваше миризба на распаднати човечки тела. 

Затоа, службата за расчистување ја беше сконцентрисала својата работа на неколку 

објекти каде што се сметаше дека уште има лешеви. Бидејќи механизацијата не 

беше достаточна, се побара помош од другите градови и од Армијата. Единици 

од Командата на скопската област, како и инженерски единици од Крагуевац, 

на 27 јули главните сообраќајници 
веќе беа расчистени и сообраќајот 
можеше некако да се одвива.
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Ниш и Нови Сад дојдоа со специјални 

машини за брзо отстранување на 

тешки бетонски блокови, со камиони, 

автоцистерни, кипери и др. Поголем 

дел од градежните машини од Автопатот 

тргнаа за Скопје. Големите градежни претпријатија од целата земја ја испратија 

својата механизација. Претпријатијата од Белград .,Комграп’’, „Београдски пут”, 

„Партизан” и сараевското претпријатие „Пут”, кое ги изведуваше работите на патот 

Ниш-Димитровград ги упатија сите машини за Скопје. Југословенските рудници ги 

испратија своите рударски машини со стручни екипи за расчистување. Во екипата 

на рудникот Бановиќи, на пример се наоѓаа 8 багеристи, 6 булдожеристи, 4 возачи 

на тешки камиони, бравари, механичари, електричари, и рударски инженери со 

група рудари - специјалисти за работа во затрупани и загадени простории. Екипата 

беше опремена да може да работи без прекин во сите смени и со себе носеше 

опрема за сместување. Голем брзј стручни лица кои доаѓаа во помош на Скопје 

ги користеа своите годишни одмори. Рудниците од Космет, од Љубија, од Радуша, 

од Пробиштип ги испратија своите рудари, кои неколку дена и ноќи, без смена, со 

рефлектори и автомобилски фарови место јаглен и бакар од скопските рудници 

копаа луѓе, често пати по цена на својот живот, а откако ќе ги извадеа лешевите, 

ги расчистуваа урнатините. Дали на оваа земја едни исти луѓе секојпат треба да ги 

работат најтешките и најопасните работи? Слава на сите рудари.

И железничките градежни претпријатија ги испратија своите екипи со дигалки, 

компресори, апарати за сечење метал и друга комплетна опрема што е потребна 

„Градили смо пругу, то нам није 
доста, градићемо Скопје,  
да буде ко Москва”.



87

за расчистување на тешки бетонски блокови. Многу градови ги испратија своите 

пожарникарски екипи со опрема за расчистување на урнатините.

Исто така и три странски земји - Бугарија, Шведска и СССР - испратија механизација 

за расчистување на Скопје. Прва дојде (на 26 јули) екипата од Ќустендил - Бугарија, 

со 126 стручни лица поделени во две работни бригади, со камиони, багери, 

швајс-апарати и друга опрема. Бугарската група ги расчистуваше урнатините на 

железничката станица, хотелот „Скопје”, Југобанка, инженерската зграда на улица 

„8 ударна бригада”, зградата бр. 13 во „Карпош”, на ул. „29 Ноември” и кај Сули-

Ан. Фирмата „Атлас Копко” од Стокхолм - Шведска испрати преку својот застапник 

„Универзал” од Белград 5 комплетни дупчалки од типот „Кобра”, кои се погодни за 

дупчење и разбивање бетонски блокови.

На 5 август дојде во Скопје инженерската единица на советската армија со 500 

војници, 125 булдожери, носачи, дигалки, голем број камиони, сопствена пекарница, 

кино, клуб, бања, 6 електроагрегати и со своја пилана со капацитет од 120 кубни 

метра граѓа на ден. Покрај инженери, единицата имаше свои лекари, хирурзи и 

други специјалисти. Бидејќи беше модерно опремена, советската единица доби 

задача да ги расчистува најголемите урнатини. Испечени од августовското сонце, 

забрадени со маски од газа, зашто правот навистина беше голем, заштитени со 

кожни нараквици, полуголи, советските војници работеа на плоштадот „Слобода”, 

улиците „Ѓуро Гаковиќ”, ,,Орце Николов”, „Булевар ЈНА”, и др. Тие работеа на 

55 објекти во новиот дел на Скопје. 

Покрај тоа учествуваа во евакуацијата 

на семејствата, во мелиорационите 

работи во околината на Скопје, а нивните 

лекари и другиот медицински персонал 

му укажуваа прва помош на населението 

што живеше под шатори. Работата на 

младите војници од пријателската земја се следеше со љубопитство и симпатија 

од граѓаните на Скопје. Нивната единица се лоцира близу до селото Влае, веднаш 

над мостот од левата страна на Вардар. Над целиот логор, црвена арка на која 

поигруваат на ветрот две знамиња, југословенското и советското, а на арката со 

големи букви пишуваше: „Вечно нека живее и цвета дружбата меѓу советскиот и 

југословенскиот народ”.

Голема помош во расчистувањето на урнатините дадоа сојузните и градските 

младински бригади. Сојузната младинска работна акција почна на 5 август, a 

градски младински бригади имаше уште првиот ден по катастрофата. Тие младинци 

на 5 август дојде во Скопје 
инженерската единица на 
советската армија со 500 војници, 
125 булдожери, носачи, дигалки, 
голем број камиони.
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дојдоа токму во деновите кога најмногу беа потребни. Ја донесоа младоста, 

свежината и радоста токму кога таа најмалку ја имаше во Скопје. Донесоа песни 

токму тогаш кога никој во градот не помислуваше на песна. Првата песна по 

јулската катастрофа беше песната на младината:

„...Скопје граде, ти не губи наде, долазе ти савезне бригаде...”

И понатака:

„Зидат ћемо зграде у висине, да се види симбол омладине... ”

Во писмото упатено до сите организации на Сојузот на младината на Југославија 

се вели: „СМЈ пристапува кон организација на сојузна младинска работна акција 

во Скопје. Акцијата ќе почне на 5 август и во првата смена ќе работат две СКОПСКИ 

студентски бригади и уште 10 студентски бригади составени од доброволци од 

јулските смени на Автопатот. Младинските бригади во прво време ќе работат на 

расчистувањето на урнатините, спасувајќи ги материјалните блага на граѓаните 

од разурнатите згради и културните вредности од разни јавни институции. 

Младинските бригади подоцна ќе учествуваат во изградбата на новиот град на 

Вардар. Претседателството на СМЈ соопштува дека со работите на младинските 

работни бригади ќе раководи меѓународна екипа од стручњаци за таков вид 

работа. Во првата смена, поради тежината и сериозноста на работата, ќе работат 

само младинци постари од 18 години кои веќе имаат искуство од младинските 

работни бригади”. Веднаш по ова писмо пристигнаа околу 50 молби од комплетни 

бригаци од Автопатот кои сакаа да учествуваат во акцијата во Скопје. Дојдоа 

младинци од сите наши републики, са знамиња, со песни:

Bratje solzi otrite, 

Strašni dni pozabite, 

Novo Skopje bo lepše kot prej, 

Nas ne unu~i trpljenje, 

Vstaja novo življenje, 

Hej brigade za Skopje naprej.

Оваа порака и визија на новото Скопје ја донесоа бригадирите на словенечката 

бригада. Полетното, младинско „О-рук” се разнесе низ Скoпје. Работата на 

младинците беше универзална: уриваа уништени згради, расчистуваа урнатини, 

товареа и растоваруваа градежен материјал, помагаа во евакуацијата на 

населението, ги уредуваа шаторските населби, копаа водоводни канали, копаа 

темели за нови монтажни куќи, ги спасуваа книгите од Народната библиотека, ги 

Novo Skopje bo lepše kot prej,
Nas ne unuči trpljenje,

Vstaja novo življenje,
Hej brigade za Skopje naprej.
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составуваа металните конструкции на монтажните згради што дојдоа од Велика 

Британија.

Во првата смена работеа и две студентски бригади од Македонија: „Мите Богоевски” 

и „Стив Наумов”. Отидени да работат на изградбата на Автопатот, тие веднаш се 

вратија за да им pомогнат на своите сограѓани што настрадаа во катастрофата. 

Многумина од нив ги најдоа урнати своите домови, а многумина мораа да стават и 

црни ленти на бригадирската облека.

Кога другарот Тито, заедно со Хрушчов допатува во Скопје, младинците ги дочекаа 

со песната:

„Друже Тито ми ти се кунемо,  

да ћe Скопје бити обновљено”.

Или:

„Градили смо пругу, то нам није доста,  

градићемо Скопје, да буде ко Москва”.

Покрај сојузни бригади, во секоја општина во Скопје се формираа и бригади од 

младинци од таа општина. Во првата смена, во градот беа формирани 23 младински 

постојани бригади со 1640 младинци и тоа: во општината ,,Кисела Вода” 9 бригади, 

во општината „Идадија” 8 бригади, во општината „Саат Кула” и „Кале” по 3 бригади. 

Овие бригади беа составени главно од ученици и беа сместени во младинските 

населби, со сбезбедено спиење и храна. Покрај овие, се формираа уште 34 други 

бригади со 2.150 младинци кои се хранеа и спиеја во кругот на своето семејство, 

а работеа каде што имаше потреба. Некои од овие бригади си ги градеа своите 

нови монтажни училишта. Младинците од стопанските срганизации работеа на 

санирањето на работните објекти. Во спасувањето на машините и стоката, во 

оспособувањето на фабричките хали, работничката младина покажа примерно 

залагање. За своето учество во расчистувањето на урнатините и изградбата на 

ново Скопје бригадирите добиваа специјални значки со запис: „Скопје, 26 јули 

1963 година”.

За расчистување на урнатините беа формирани и 7 работни бригади преку Сојузот 

на синдикатите. Во нив зедоа учество 470 граѓани. И ССРН формира 2 бригади со 

300 граѓани. Овие бригади во расчистувањето на градот дадоа 240.000 доброволни 

работни часови.

„друже Тито ми ти се кунемо,  
да ћe Скопје бити обновљено”.
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СпаСување на опшТеСТвениоТ  
и личниоТ иМоТ

„не праќај го детето внатре, мори бабо. Гледаш каква ти е 
куќата.” но младичот го пречекори прозорецот и по неколку 
минути пак се врати преку прозорецот сиот правлив:  
„повели, мајко! Токму ли се парите?”

 

спасување на ОпштествениОт и личниОт имОт  
Од разурнатите устанОви и куќи

Установите и работните организации од своите службеници и работници 

организираа работни групи за спасување на општествениот имот што се наоѓаше 

во разурнатите или распуканите згради. Таму каде што службениците од односната 

усганова не беа достатни, во помош им доаѓаа младински работни бригали или 

рудари. Овие групи влегуваа во распуканите 

згради, често под ризик на својог живот и 

оттаму извлекуваа мебел, опрема, архива и 

сето она што имаше материјална вредност. 

Некои групи покажаа натчовечки 

напори и храброст во спасувањето на 

општествениот имот. Така, поштенските 

службеници и група рудари неколку дена 

водеа борба и успеаја да ги спасат скапоцените телекомуникациони уреди од 

„Пошта I”. Службениците од РТВ-Скопје успеаја да ги спасат скапите РTB уреди и 

да ги пренесат во Маџари, a железничарите ја извадија сета опрема, што можеше да 

се спаси од разурнатата железничка станица и привремено ја сместија во вагони. 

Овие групи го спасија речиси целиот книжен фонд на Народната библиотека, 

архивскиот фонд од Државната архива, скапоцени музејски предмети од разни 

музеи, опрема, мебел и архиви од многу установи и стопански организации.

поштенските службеници и 
група рудари неколку дена водеа 
борба и успеаја да ги спасат 
скапоцените телекомуникациони 
уреди од „пошта I”.
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Исто така и најголем дел од личниот имот на граѓаните на Скопје беше многу 

уништен. Сето она што едно семејство со години го создаваше, сега мораше 

повторно да го набавува. Колку луѓе се радуваа на својата покуќнина што со 

труд и пот ја заработиле: на фрижидерот, на електричниот шпорет, на спалната 

и сл. Кај некои луѓе, а особено кај повозрасните се јави страв од утрешнината 

и бесперспективност во животот, бидејќи сметаа дека ќе немаат време да го 

надоместат изгубеното. Покрај тоа, во Скопје почнаа да се шират гласови дека 

куќите ќе се уривале заедно со покуќнината. По повод овие вести, претседателот 

на Градското собрание Благој Попов изјави дека личниот имот на граѓаните 

организирано ќе се спасува. Нема да се спасува единствено во случај ако 

објектите се оштетени до толкава мера што претставуваат опасност за животот на 

луѓето. Станарите и сопствениците на личниот имот благовремено ќе се известат 

за минирањето и уривањето на поодделни згради за да имаат време да ја извадат 

покуќнината, а други специјални екипи ќе ги демонтираат сочуваните бојлери, 

кади, лавабоа, врати, прозорци, антени, паркети, и сл., па дури тогаш зградата ќе 

се руши. Покрај организираните младински бригади и самите граѓани со помош 

на своите роднини, пријатели и комшии се трудеа од некогашните домови да го 

извлечат сето она што останало здраво. 



95

Имаше безброј примери каде што и 

непознати луѓе, случајни минувачи помагаа 

во спасувањето на личниот имот. Имав 

можност да видам повеќе такви примери: 

еден случаен минувач, Босанец, сам му се 

понуди на едно семејство да му помогне; 

кога му беа понудени пари, тој ги одби. 

„Тоа сега вам ви треба. Кутрите. Мило ми 

е што ви помогнав”. На друго место една старица му вели на еден дваесетгодишен 

младич, кој поминуваше покрај нејзиниот наполу разурнат дом: „Синко, ќе влезеш 

ли малку во нашава куќа за да ми извадиш некои работи?” „Ќе влезам, мајко. Што 

треба да извадам” - одговори момчето и погледна кон разнишаната куќа. „Таму, во 

кујната, е креветчето мое... Ќе го видиш, си стои така... во ќошето, под душекот има 

едно крпче со пари. Да ми го донесеш, жив ти младоста... Еден повозрасен минувач, 

се вмеша во разговорот: „Не праќај го детето внатре, мори бабо. Гледаш каква ти е 

куќата”. Но младичот, го пречекори прозорецот и по неколку минути пак се врати 

преку прозорецот сиот правлив: „Повели, мајко! Токму ли се?” Старата го отвори 

крпчето и рече: „Сполај ти синко. Се’ е тука. Еве земи. ..” И му подаде пет илјади 

динари. „Не треба таква работа, мајко” - вели момчето, се тресе од правта и заминува. 

„Биди жив... биди жив...” - шепоти зад него старицата. Во една друга улица, едно 

семејство се пазареше со еден амал, од третиот кат на тешко оштетената куќа низ 

прозорец да ги фрли двата душека и двата јоргана, колку да не спијат на тврда 

земја. Амалот ги прегледа скалите полни со стакло и малтер, ја гледаше фасадата на 

куќата и прислушкуваше како да се прашува: ќе има ли пак земјотрес? Си го мереше 

својот сопствен страв. „Не смеам, брате. Имам деца.” А човекот вршеше притисок: 

„Колку пари сакаш?” Амалот долго се мислеше. Ја извади својата голема црвена 

шамија, го избриша правливото и испотено чело. Стравот го мереше со динари. Во 

спогодбата се вмеша една старица од соседството. Некоја ведра и храбра жена која 

не веруваше во Св. Архангел-душевадник. „Дајте ми ги клучевите” - рече бабата. 

Се качи на третиот кат и по неколку минути низ прозорец ги исфрли душеците и 

јорганите. Амалот си отиде, а присутните мажи се посрамија.

Извадените нешта од оштетените куќи некои луѓе со камиони ги пренесуваа во 

соседните градови кај свои роднини и пријатели. Други ги пренесоа во соседните 

села каде што изнајмија по една соба и тука ги сместија работите како во магацин. 

Оние што немаа каде да ги однесат, ги оставаа на улица покриени со шаторски крила, 

циради или линолеум. Само да бидат под покрив. Макар малку да бидат заштитени 

од сонцето, дождот и виулиците. Тие пљачки така стоеја на улица со месеци.

еден случаен минувач, Босанец, 
сам му се понуди на едно 
семејство да му помогне; кога му 
беа понудени пари, тој ги одби. 
„Тоа сега вам ви треба. кутрите. 
Мило ми е што ви помогнав”.
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БорБа проТив епидеМии и 
орГанизирање здравна зашТиТа

по сите големи катастрофи, најголемата опасност доаѓа од 
појавата на епидемии, кои често можат да предизвикаат 
поголем број жртви отколку самите катастрофи. 

Многу ретко се случило во вакви катастрофи да не се појави епидемија. Всушност, 

како по некое правило, по сите големи катастрофи, најголемата опасност доаѓа 

од појавата на епидемии, кои често можат да предизвикаат поголем број жртви 

отколку самите катастрофи. Здравната служба во Македонија, од земјотресот 

наваму, покажа ефикасно дејствување и благодарение на брзината со која се 

пријде, се спречи појавата на каква и да е епидемија. Тука треба да се спомене 

и помошта што на скопската здравна служба ѝја укажаа здравните служби од 

другите градови во Македонија, од другите републики и од странство. Петнаесет 

епидемиолошки екипи со повеќе од 175 членови се најдоа во разурнатиот град за да 

ги преземат првите мерки против заразните заболувања. Хигиено-епидемиолошки 

екипи дојдоа од: Титов Велес, Тетово, Битола, Прилеп, Гостивар, Куманово, Врање, 

Приштина, Лесковац, Ниш, Белград, Нови Сад, Загреб, Пеќ, Сараево, Суботица, 

Сомбор, Зрењанин, Титоград и Мостар. Вакви екипи дојдоа од ЈНА, од Сојузниот 

завод за здравна заштита и од Стопанската авијација. Епидемиолошки екипи 

испратија и Бугарија, Грција, Турција, Германија и Австрија. Овие екипи вложија 

големи напори како во Скопје, така и во внатрешноста на Републиката, за да 

се спречат евентуалните заразни заболувања. Тие извршија дезинфекција и 

дезинсекција на разурнатите објекти, ВО шаторските населби и секаде каде што 

постоеше латентна спасност од загадување. Во шаторските населби се формираа 

санитетски пунктови, а во Катлановска Бања, болница за заразни болести. 

Санитарните екипи секојдневно ја хлорираа водата што се употробуваше за пиење. 
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Исто така ги контролираа и прехранбените продукти. Ги казнуваа оние стопански 

претпријатија што продаваа расипани прехранбени продукти кои се расипале од 

долго лежење во вагоните и магацините, или продаваа расипана сгока извадена 

од урнатините. 

Овие екипи забранија 

употреба на локални извори, 

чешми, бунари и слично, и му 

препорачаа на граѓанството 

сите садови што се извадија 

од урнатините пред употреба 

да ги провријат. По наредба на овие екипи во шаторските населби се спроведе 

чиста вода од водоводот, се ископаа јами за отпадни материјали кои секој ден 

се хлорираа, се контролираше храната што се делеше; се дезинфекцираа со 

хлорно варно млеко местата каде што се ископуваа трупови. Овие екипи издадоа 

наредба да се спроведат најенергични хигиенски мерки, во пунктовите каде 

што се собира повеќе народ да се ископаат нужници, сите кучиња и мачки без 

сопственици да се отепаат, а нивните трупови да се закопаат и полеат со хлорно 

варно млеко, населението да не се приближува до нужничките и други септички 

јами, буништа и загадени места, мртвите долго да не се задржуваат туку веднаш да 

се пренесуваат до Клиничката болница, во мртовечницата или на гробишта; сите 

лица со покачена температура, проливи, како и сите оние што покажуваат какви 

било знаци на заболување веднаш да се јават до најблискиот медицински пункт. 

Тие исто така наредија територијата на градот и гробиштата „Бутел” со авион да 

се прскаат со емулзија - аеросол ДДТ за да се уништат мувите и комарците кои 

претставуваа опасност за појава на заразни заболувања. Важка заштитна мерка 

беше и вакцинирањето на граѓанството против тафус, паратифус и тетанус. Само 

во Скопје беа вакцинирани над 60.000 луѓе, а децата и мајките со деца примија 

вакцина во местата каде што беа евакуирани. Сите овие мерки придонесоа во 

Скопје и околијата да не се забележи ни еден случај на заразно заболување.

 

петнаесет епидемиолошки екипи со повеќе 
од 175 членови се најдоа во разурнатиот 
град за да ги преземат првите мерки против 
заразните заболувања.
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СнаБдувањеТо на ГрадоТ
плашејќи се од недостиг на леб, некои купуваа поголеми 
количества и така создаваа резерва за неколку дена. првите два 
дена по земјотресот снабдувањето со леб беше прилично тешко.

Веднаш по земјотресот, уништените 

продавници, магацини и утостителски 

капацитети го направија безизлезен 

проблемот за исхраната на населението. 

Снабдувањето на градот беше наполно 

прекинато. И оние продавници кои не беа многу оштетени, првите неколку дена не беа 

отворени. Благодарејќи на одделни организации и органи, како на ЈНА, на Црвениот 

крст, на помошта од другите градови на СРМ и другите републики и странство, во 

голема мера се успеа брзо да се обезбеди основната исхрана на населението. 

Основниот прехранбен продукт, лебот, уште истиот ден до 8 часот го снема од оние 

продавници кои тој ден го продаваа. Веднаш по земјотресот, луѓето нагрнаа на оние 

продавници кои тоа утро беа снабдени со леб. Плашејќи се од недостиг на леб, тие 

купуваа поголеми количества и така создаваа извесна резерва за неколкуте наредни 

дена. Првите два дена по земјотресот снабдувањето со леб беше прилично тешко. 

Затоа веднаш се презедоа мерки и се ангажираа пекарниците на ЈНА и пекарниците 

од Тетово, Гостивар, Куманово, Титов Велес, Штип, Врање, Лесковац, Ниш и Белград. 

Овие градови го снабдуваа Скопје се’ додека не се поправија оштетените пекарници 

во градот. Кога дојде советската инженерска единица, нејзината голема пекарница 

се придружи кон снабдувањето на градот. Во тие денови, таа беше единствена 

пекарница во градот. Штом почна евакуацијата, потрошувачката на лебот во градот 

се намали; во тие денови, во градот се консумираа само 60.000 кгр. леб на ден. За да 

се олесни снабдувањето со леб, во шаторските населби и во другите пунктови каде 

што имаше собрано народ се отворија импровизирани продавници на леб. Особено 

многу придонесоа полските пекарници на леб на ЈНА, кои веднаш по земјотресот се 

ставија на услуга на градот. Благодарејќи на овие мерки, снабдувањето со леб, иако 

во моменти беше тешко, никогаш не беше критично.

Се ангажираа пекарниците на 
јна и пекарниците од Тетово, 
Гостивар, куманово, Титов 
велес, штип, врање, лесковац, 
ниш и Белград.
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Снабдувањето со вода, во првите моменти исто така беше ненормално, бидејќи 

водоводната мрежа беше помалку или повеќе оштетена на целото подрачје на 

градот. Прснаа повеќе цевки, а во реонот на Серава, како и во урнатите згради 

имаше големо одлевање на водата. И тука помогнаа единиците на ЈНА кои веднаш со 

своите цистерни почнаа да го снабдуваат градот со вода. Војниците-возачи беа во 

постојано движење. Co своите цистерни донесуваа во градот околу 350.000 литри 

вода на ден. Водата требаше за пиење, за миење, и перење, за полските пекарници 

на ЈНА и за болниците што ги имаше многу низ градот. Пожарникарските служби 

од соседните градови и од Србија уште истиот ден дојдоа со своите цистерни и 

вршеа дотур на вода. Само од Белград дојдоа 7 пожарникарски цистерни полни 

со вода за пиење. Од другите републики 

веднаш дојдоа и стручњаци за водоводна 

инсталација и уште во првите моменти се 

пристапи кон отстранување на дефектите 

во водоводната мрежа, а тоа придонесе во 

рок од два дена градот да добие вода.

Благодарејќи на братската помош од 

другите републики во стручни лица 

и материјали, како и на помошта на 

електродистрибуцијата од Ќустендил, 

снабдувањето со електрична енергија беше исто така брзо решено. Центарот на 

Скопје во мрак беше само една ноќ. Другиот ден струја добија болниците, Градската 

млекарница, Пиварницата и Железарницата, а третиот ден општините „Идадија” и 

„Кисела Вода” и други стопански организации. Прво се осветли „Плоштадот” и 

шаторските населби, а потоа другите делови на градот. Осветлувањето на градот 

значеше многу и за психозата која настана по земјотресот.

Продажбата на овошје и зеленчук се вршеше на бившите пазари кои останаа 

поштедени од стихијата или на импровизирани тезги кои индивидуалните 

производители, задруги и земјоделски стопанства ги подигнаа во шаторските 

населби. Селаните од околните села ниту еден ден не го оставија Скопје без овошје 

и зеленчук. Дури и на денот на катастрофата, кога ниту еден скопјанец не мислеше 

да оди на пазар, тезгите беа полни со овошје и зеленчук, а особено со пиперки и 

домати. Меѓутоа, покрај тезгите ги немаше продавачите. „Земајте, ова е дар од 

селаните” - велеа селаните кои ги истресуваа своите кошници и се враќаа дома.

Веќе вториот ден во градот беа отворени неколку продавници за прехранбени 

продукти, a пo улиците крстосуваа камиони на Градското млекарство кои 

од другите републики веднаш 
дојдоа и стручњаци за водоводна 
инсталација и уште во првите 
моменти се пристапи кон 
отстранување на дефектите 
во водоводната мрежа, а тоа 
придонесе во рок од два дена 
градот да добие вода.
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продаваа млеко, леб, и бурек. Во 

шаторските населби се отворија околу 

30 импровизирани продавници на бело 

пециво, леб и слаткарски производи. 

Некои продавници за индустриска стока, 

како сапун, крпи за лице, пасти за заби, чорапи, кошули, тутун, конзерви и 

друго, својата стока ја нудеа под натстрешници направени обично пред нивните 

бивши продавници или во шаторските населби. За жалење е фактот шго некои 

неодговорни поединци ги покачуваа цените на прехранбените и индустриските 

производи, поради што органите на власта презедоа мерки за казнување на 

лицата што самоволно ги покачија цените. Се појави дури и препродавање на 

прехранбени продукти и шпекулација со нив. За да се спречи понатамошното 

ширење на оваа појава, се презедоа мерки да се дотурат прехранбени продукти 

од блиските градови. Од Ниш, Куманово, Титов Велес, Тетово, Гостивар, Струмица, 

Кичево и од други поблиски градови почна да пристигнува големо количество 

леб, конзервирана храна и други прехранбени продукти. На повик од Сојузната 

комора некои индустриски и трговски претпријатија од другите републики веднаш 

испратија во Скопје монтажни продавници со стока. Така, Градското млекарство 

од Белград, белградската Тржница и претпријатието „Дунав” во соработка со 

Народниот одбор на Белград, испратија 26 монтажни продавници со персонал и 

стока. Прехранбена и индустриска стока почна да пристига и од сите градови на 

другите републики. И во поглед на исхраната, Армијата одигра решавачка улога 

бидејќи уште првиот ден излезе со своите полски кујни и им делеше на граѓаните 

топла храна од војничките казани. Единиците на ЈНА отворија 7 полски кујни 

во кои делеа бесплатно храна за 50.000 луѓе. Извршниот совет на СРМ издаде 

одлука според која во кругот на фабриките, во шаторските населби и во околните 

села каде што имаше евакуирано население се организира општествена исхрана. 

Храната се приготвуваше во неколку централни места за гpyпa претпријатија кои 

се наоѓаа едни покрај други. На приготвување и сервирање на храната работеа 

главно угостители и персоналот на рестораните чии објекти беа разурнати. За три 

оброка на ден се воведе плаќање од 120 динари. Цената на исхраната се определи 

според реалните трошоци, намалена за вредноста на продуктите добиени од 

бесплатната помош сѐ додека тие не се потрошија. На лицата што беа социјално 

загрозени храната им се делеше бесплатно. Кога се потрошија продуктите 

добиени како помош, цената на исхраната стана комерцијална. На 7 август почна 

да работи партерот на Стоковната куќа со 25 тезги. Така положбата се’ повеќе 

се нормализираше и за релативно кус рок се создадоа најелементарни услови за 

егзистирање.

Меѓутоа, покрај тезгите ги немаше 
продавачите. „земајте, ова е дар 
од селаните” - велеа селаните кои 
ги истресуваа своите кошници и 
се враќаа дома.
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Мерки за уБлажување  
на поСледиЦиТе од зеМјоТреСоТ

вакви наредби и одлуки имаше многу. затоа ќе ги споменеме  
само најважните.

Разни органи на власта, од сојузни до локални, како и општествено-политичките 

организации, веднаш по земјотресот презедоа разни мерки да се ублажат 

последиците од земјотресот и што побргу да се нормализира положбата во 

градот. Во таа смисла тие издадоа разни наредби и одлуки, препораки и прописи. 

Вакви наредби и одлуки имаше многу, толку многу што е невозможно тука сите 

да се набројат. Затоа ќе ги споменеме само најважните. Прва наредба издаде 

Секретаријатот за внатрешни работи на град Скопје и тоа на 26 јули 1963 година. 

Co оваа наредба се забрануваше секакво движење на лица по улиците на градот во 

времето од 19 до 5 часот. Оваа забрана добро дојде за да се спречат немили случаи 

на кражби, бидејќи стоката лежеше расфрлена по тротоарите и улиците, а витрините 

на дуќаните беа испокршени. Меѓутоа, во Скопје немаше појава на кражба освен 

два-три случаи кога крадци се обиделе да украдат чевли, но биле фатени, а народот 

сакал да ги линчува. Стоката неколку дена лежеше по улиците и тротоарите, но никој 

не ја гибаше. И во оваа смисла скопјаните се покажаа на висина.

За поблиску да се запознаат со вистинската положба, во Скопје допатуваа повеќе 

југословенски раководители. Уште првиот ден на местото на несреќата се најде 

другарот Петар Стамболиќ. Наредниот ден пo земјотресот во Скопје допатува и 

другарот Тито, придружен од Александар Ранковиќ, Едвард Кардељ, Мијалко 

Тодоровиќ, Иван Гошњак и други највисоки политички и воени раководители. 

Другарот Тито и неговата придружба ги разгледаа урнатините, а потоа дискутираа 

со политичките раководители на СРМ за мерките што треба да се преземат за 

нормализирање на положбата. Во врска со посетата на другарот Тито, на Пленумот 
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на ЦК на СКМ одржан на 10. VIII. 

во Титов Велес, во својот реферат 

другарот Крсте Црвенковски 

рече: „Како што ви е познато, 

само еден ден по катастрофалниот 

земјотрес другарот Тито и повеќе 

членови на ИК на ЦК на СКЈ и други 

партиски и државни раководители го 

посетија Скопје. За граѓаните на настраданиот град тоа беше голема поддршка и 

охрабрување во тешките часови. Другарот Тито и другите членови на ИК на ЦК 

на СКЈ непосредно се запознаа со катастрофалните размери на разурнувањата... 

Покрај тоа, одржани се први разговори за натамошната иднина на градот. Во духот 

на тие разговори, ИК на ЦК на СКЈ, републичкиот Извршен совет како и Градскиот 

комитет на СКМ и Градското собрание на Скопје ги утврдија основните становишта 

и зафати на концепцијата за радикална обнова и изградба на Скопје”.

На 27-от ден од земјотресот т.е. на 22. VIII. во Скопје повторно допатува другарот 

Тито. Co него беше и првиот секретар на Комунистичката пapтија на Советскиот 

Сојуз и претседател на владата на СССР другарот Никита Сергеевич Хрушчов. Тие ги 

разгледаа урнатините на градот и населбата под шатори во Градскиот парк, каде 

што граѓаните им приредија трогателен пречек.

За обновата и изградбата на Скопје, од најголемо значење се заклучоците од 

проширената седница на ИК на СКЈ одржана под претседателството на другарот 

уште првиот ден на местото на несреќата 
се најде другарот петар Стамболиќ. 
наредниот ден пo земјотресот во Скопје 
допатува и другарот Тито, придружен од 
александар ранковиќ, едвард кардељ, 
Мијалко Тодоровиќ, иван Гошњак.
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Тито на Бриони на 2. VIII. 1963 год. во кои 

меѓу другото се вели:

1.  Да се преземат мерки и да се 

создадат услови за што побрзо 

оспособување на стопанството 

во Скопје.

2.  До крајот на 1963 година да се обезбеди привремено сместување на 

работниците и службениците.

3.  Да се извршат подготовки изградбата на Скопје да заврши колку што е 

можно во пократок рок.

4.  Обновата и изградбата на Скопје можат да бидат решени само со заеднички 

напори на целата општествена заедница.

5.  За обновата и изградбата на Скопје ќе се обезбедат потребни извори на 

средства што ќе се слеваат во кредитен фонд. За таа цел треба што поитно 

да се преземат и мерки за обезбедување помош од страна на другите земји 

и меѓународните организации, како и за ангажирање на странски кредити 

под поволни услови.

6.  Преку разни погодни форми за кредитирање и давање помош да им се 

овозможи на настраданите граѓани да ја обноват својата покуќнина.

7.  My се препорачува на Сојузниот извршен совет да донесе соодветни 

прописи за спроведување на овие заклучоци во живот.

Согласно со овие заклучоци, на 9. VIII. 1963, Сојузниот извршен совет донесе 

неколку нови прописи кои придонесоа да се ублажат последиците од земјотресот 

кај граѓаните, а стопанските организации што побргу да ги совладаат тешкотиите 

и да создадат услови за нормално стопанисување. Сојузниот извршен совет ги 

донесе следните прописи:

1. Одлука за прогласување мораториум на сите ануитети на стопанските 

организации од подрачјето на Скопје за сите кредити и заеми што на овие 

организации им се дадени од средствата на Федерацијата.

2.  Одлука за прогласување мораториум на сите потрошувачки кредити на 

граѓаните од подрачјето на Скопје кои претрпеа штета поради земјотресот. 

Се даваат поволни услови за добивање нови потрошувачки кредити. Рокот 

за отплата на новите потрошувачки кредити ќе биде 6 години со камата 

од 1%, без вложување учество во готови пари. Висината на месечната 

рата ќе изнесува 1/3 од личниот доход. Кредитот може да се користи за 

купување секаква индустриска стока освен за прехранбени продукти. Нови 

за обновата и изградбата на 
Скопје, од најголемо значење 
се заклучоците од проширената 
седница на ик на Скј одржана под 
претседателството на другарот Тито 
на Бриони на 2. VIII. 1963 год.
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потрошувачки кредити можат да подигнат и оние граѓани кои од порано 

имале подигнато потрошувачки кредити, a чие плаќање е сега одложено. 

Оние граѓани кои добиениот кредит ќе го претворат во пари, а потоа ќе 

го вложат на штедна книшка за да остварат камата од 6% ќе бидат гонети. 

Намената на новите кредити е поправка на згради, купување монтажни 

куќи, покуќнина и сл.

3. Одлука за финансирање на изградбата 

за сместување на населението и 

работните организации во Скопје. 

За оваа цел Народната банка на 

Југославијa ѝодобри на Стопанската 

банка на СРМ аванс во вид на кредит 

во износ од 30 милијарди динари за 

изградба на монтажни куќи за сместување на населението.

4.  Одлука за олеснување на увозот на стоките што работните организации и 

граѓаните од Скопје ги примаат бесплатно или ги набавуваат од странство. 

Сите овие стоки се ослободуваат од плаќањето царина и други давачки.

5.  Одлука за одобрување кредити на стопанските организации од Скопје 

за вложувања во основни средства. На овие кредити имаат право оние 

стопански организации чии основни средства се оштетени од земјотресот.

6.  Одлука за одобрување кредити за обртни средства на работните 

организации од Скопје.

7.  Одлука за привремено одлагање на уплатувањата на аконтации во вид на 

камати на фондовите во стопанството, придонеси од доходот на стопанските 

организации и придонеси на вонредни приходи.

8.  Одлука за стопанските организации од подрачјето на Скопје кои не мораат 

да одделуваат задолжителни резерви од фондови во 1963 година, т. е. 

не само што се ослободуваат од обврската за формирање задолжителни 

резерви на своите фондови во 1963 год., туку можат да ги користат и своите 

резерви од 1961 и 1962 година.

9.  Наредба за инвентарисување кај стопанските организиции во Скопје. Овој 

попис има за цел да ја утврди реалната состојба на имотот по претрпеното 

оштетување.

10. Одлука за евидентирање на сите парични средства, добиени од Југославија 

и од странство како помош за отстранување на последиците од земјотресот 

во Скопје.

оние граѓани кои добиениот 
кредит ќе го претворат во пари, 
а потоа ќе го вложат на штедна 
книшка за да остварат камата од 
6% ќе бидат гонети.
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11. Наредба за постапка со штедните влогови на граѓаните на кои штедните 

книшки им исчезнале при земјотресот.

Сите овие одлуки ја олеснија положбата како на стопанските организации, така и 

на граѓаните од Скопје.

На 3. IX. 1963 год. Сојузниот извршен 

совет усвои неколку нацрт-закони 

за ублажување на последиците од 

земјотресот во Скопје и ги упати до 

Сојузната народна скупштина. На 9. IX. 

Сојузната скупштина ги усвои следните 5 законски предлози:

1.  Закон за фонд за обнова и изградба на Скопје. Co овој закон е предвидено 

да се формира фонд за обнова и изградба на Скопје. Фондот би ја 

кредитирал или без обврска за враќање би ја финансирал обновата и 

изградбата на стопански капацитети, на станови, комунални и други 

објекти, на општествениот стандард. На фондот ќе му пристигаат приходи 

од цела Југославија од придонесите од средствата за финансирање од 

материјалните расходи на општата потрошувачка, од бруто личните доходи 

на запослените, од данокот на доход, од дотации, од домашни и странски 

заеми и друго.

2.  Закон за придонес на Фондот за обнова и изградба на Скопје. Придонесите 

на фондот за обнова и изградба на Скопје во 1964 год. ќе се пресметуваат и 

уплатуваат по стопа од 2% од средствата наменети за инвестиции, по стопа 

од 2% на материјалните расходи на општата потрошувачка, по стопа од 1% 

од средствата за лични доходи и по стопа од 2% од основата на данокот на 

доход. Се смета дека од овие извори во 1964 година би биле собрани околу 

64 милијарди динари.

3.  Закон за доделување средства од стопанските резерви на Федерацијата.

4.  Закон за посебно регулирање на прашањата од областа на работните 

односи на подрачјето на Скопје. Co овој закон ќе се регулираат некои 

прашања во врска со засновувањето и престанокот на работниот однос, 

со распоредувањето на работните места во истата или во друга работна 

организација, како и со регулирањето на привремената безработност 

настаната со земјотресот. Во поглед на остварувањето на правата од 

социјално осигурување, сите лица кои настрадаа во зсмјотресот ќе се 

сметаат како несреќа причинета на работно место.

Сите овие мерки придонесоа да 
се создаде поволна база  
за изградба на ново Скопје.
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5.  Закон за народен заем. Ќе се 

распише народен заем за обнова 

и изградба на Скопје во износ 

оц 30 милијарди динари. 

Запишувањето на заемот ќе 

почне на 25. IX. и ќе трае заклучно до 15. X. 1963 година, а уплатата ќе се 

врши наеднаш или во шест месечни рати од 1. X. 1963 година до 10. III. 

1964 година. За износот на заемот се издаваат обврзници кои гласат на име 

на доносителот. Обврзниците носат 6% интерес кој се исплатува на крајот, а 

почнува да тече од 1.1. 1964 година. Заемот треба да се исплати во рок од 7 

години, сметајќи од 1. I. 1964 година. Ануитетите достигаат на 1. II. ceкoјa 

година. Првиот ануитет за исплата доаѓа на 1. II. 1965 година. Правото на 

наплата на ануитетите застарува 5 години по нивното стигнување.

Според овој закон, на 25. IX. 1963 год. во 7 часот изутрина на 90.000 места во цела 

Југославија започна запишувањето на народниот заем за обнова и изградба на 

Скопје. Илјадници граѓани од целата наша земјa повторно ја покажаа солидарноста 

во несреќата. Секој Југословен сметаше за свој долг да уплати по една, две или 

повеќе месечни заработувачки и така се собраа над 40 милијарди динари.

во поглед на остварувањето на 
правата од социјално осигурување, 
сите лица кои настрадаа во 
зсмјотресот ќе се сметаат како 
несреќа причинета на работно место.



111

Проширениот пленум на ЦК на СКМ кој се одржа на 10. VIII. 1963 година во Титов 

Велес дискутираше за мерките и напорите околу решавањето на проблемите 

настанати со земјотресот, а во врска со задачите што произлегуваат од заклучоците 

на ИК на ЦК на СКЈ за обнова и изградба на Скопје. Во својот реферат другарот 

Крсте Црвенковски особено ја подвлече несебичната и братска помош што ни 

ја дадоа другите републики на СФРЈ како во отстранувањето на последиците од 

земјотресот, така и во напорите за обнова и изградба на Скопје. Тој исто така 

ја истакна меѓународната помош на разни влади и организации и рече дека со 

напорите на целата наша заедница за пет години Скопје ќе се изгради во нов и 

модерен град кој ќе биде симбол на братството и единството меѓу југословенските 

народи и симбол на меѓународната солидарност. „Треба да се истакне дека брзото, 

за размерите на една ваква катастрофа, средување на условите за згрижување 

на населението и за задоволување на најитните потреби и пристапувањето 

кон организирани напори за можното нормализирање на животот и работата 

во опустошениот град, беше колку обезбедено со брзите мерки на Извршниот 

совет, Градското и општинските собранија во Скопје, со акциите на општествено-

политичките организации, пред сѐ, на раководствата и организациите на СКМ како, 

и со грижата на органите и кадрите на секретаријатите за внатрешни работи да се 

зачува редот и безбедноста, толку и олеснето со ладнокрвноста, храброто држење 

и граѓанската свест и дисциплина на 

населението” - рече во својот реферат 

другарот Црвенковеки.

И Извршниот совет на СРМ од своја страна 

уште веднаш по земјотресот презеде низа 

мерки и донесе повеќе одлуки, со цел што 

побргу да се нормализира положбата во 

Скопје. Паради обилноста на тие одлуки, ќе споменеме само некои. Уште на 26 јули 

сите републички органи започнаа со работа во кругот на Клубот на пратениците 

во Скопје, бидејќи зградата на Народното собрание беше оштетена. Уште истиот 

ден Извршниот совет се свика на вонредна седница. Се донесе решение да се 

одделат 500 милони динари како прва помош за настраданите и да се формира 

Републички штаб за заштита од елементарни непогоди. Овој штаб понатака одигра 

важна улога во отстранувањето на последиците од земјотресот. На 16. VIII. 1963 

год. Извршниот совет на СРМ усвои неколку одлуки: на работните организании 

настрадани од земјотресот им се одлага плаќањето на ануитетите по кредитите 

дадени од средствата на Републиката за основни средства, за трајни обртни 

средства, за средства за заедничка потрошувачка и за покривање на загубите; 

Секој југословен сметаше за 
свој долг да уплати по една, 
две или повеќе месечни 
заработувачки и така се собраа 
над 40 милијарди динари.
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беше формирана Комисија за евакуација на населението и одлука поправните 

испити да се полагаат по почнувањето на работата во училиштата, а на редовната 

седница на Извршниот совет на СРМ од 10. X. 1963 год. се потврди Одлуката на 

Градското собрание на Скопје за проширување на потесното градежно подрачје на 

главниот град на СРМ. Co оваа одлука скопското подрачје во иднина ќе ги опфаќа 

и атарите на катастарските општини во Ѓорче Петров, Сарај, Бардовци Злокуќани, 

Долно и Горно Оризари, Глумово, Бразда, Шуто Оризари, Бутел, Синѓелиќ, Инџиково, 

Белимбегово, Трубарево, Јурумлери, Маџари, Горно и Долно Лисиче, Драчево, Усје, 

Долно Нерези, Сопиште и Ракотинци.

И одлуките на Градското собрание на град Скопје ја олеснија донекаде положбата 

на граѓаните кои настрадаа во земјотресот. Така уште веднаш по земјотресот 

Градското собрание донесе одлука за доделување прва парична помош на 

настраданите семејства во Скопје во износ од 80-150.000 динари. Општинските 

комисии оваа помош им ја доделија на 1.673 граѓани со вкупно 196.090.000 

динари. На 11. VIII. се одржа комеморативна седница, посветена на жртвите од 

катастрофата. Тој ден Градското собрание ги донесе и следните одлуки:

1.  Одлука за подигање споменик на жртвите што загинаа во земјотресот од 26 

јули 1963 година.

2.  Одлука за именување на еден од плоштадите во ново Скопје со името „26 

јули - ден на солидарноста”.

3. Одлука за формирање градски фонд за стипендии преку кој ќе се 

стипендираат сите деца чии родители загинаа во скопската катастрофа.

На 28. VIII. 1963 година Градското 

собрание донесе Одлука за одлагање 

на плаќањето на станарината и другите 

комунални услуги на подрачјето на 

4 градски општини. Настраданите 

корисници на вода, канализација, 

електрична енергија и услуги на 

Градската чистота во начело се ослободуваат од плаќања на овие услуги. На 18. 

IX. 1963 година Градското собрание оформи Комитет за обнова и изградба на 

град Скопје, кој имаше 40 членови. За претседател на Комитетот избран е Крсте 

Црвенковски, секретар на ЦК на СКМ.

Сите овие мерки, одлуки и прописи придонесоа што побргу да се отстранат 

последиците од земјотресот, да се нормализира положбата во Скопје и да се 

создаде поволна база зa ново Скопје.

Скопје ќе се изгради во нов и 
модерен град кој ќе биде симбол 
на братството и единството меѓу 
југословенските народи и симбол на 
меѓународната солидарност.
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оБнова и изГрадБа на Скопје
пред сè требаше да се реши дали Скопје ќе остане на истото  
место или ќе се дислоцира, т.е. да се испита почвата на Скопје.  
Се презедоа обемни инженерско - сеизмолошки испитувања  
на целото скопско подрачје.

две етапи вО изградбата на скОпје
Согласно со одлуките на ИК на ЦК на СКЈ, за наредните 5 години Скопје треба да 

се изгради така што да претставува модерен град. Во врска со обновата на градот, 

другарот Крсте Црвенковски, во својот реферат на Пленумот на ЦК на СКМ рече: 

„Не се работи само за еден град и за штетите што ги претрпе тој, туку за главниот 

град на Социјалистичка Република Македонија, кој беше и останува, односно мора 

да остане грбник на македонската нација”.

Во изградбата на Скопје ќе учествува целата наша заедница. Меѓутоа, изградбата на 

Скопје нема да го забави стопанскиот развиток на Федерацијата, ниту да го сопре 

зголемувањето на животниот стандард на работните луѓе. Како што споменавме 

понапред, средства ќе се добијат од Фондот за обнова и изградба на Скопје. Во 

овој фонд ќе се слеваат средствата од оданочување на целата потрошувачка 

- инвестициона и лична и така годишно ќе се обезбедат преку 60 милијарди 

динари. Во овој Фонд ќе одат средствата од Народниот заем, од странската помош, 

од странските кредити и дотации. Се предвидува секоја година за оваа цел да се 

обезбедат околу 100 милијарди динари. Само во 1963 год. за обновата на Скопје 

се потрошија околу 70 милијарди динари.

Пред сѐ требаше да се реши дали Скопје ќе остане на истото место или ќе се 

дислоцира, т.е. да се испита почвата на Скопје. Се презедоа обемни инженерско 

- сеизмолошки испитувања на целото скопско подрачје со примена на геолошки, 
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геофизички и геомеханички методи. Во 

овој потфат учествуваа претпријатијата: 

„Геозавод - Скопје”, „Геозавод - Љубљана”, 

„Гео истраживање” од Загреб, „Геоистрага” 

од Сараево, „Електросонд” од Загреб и 

„Истражно” од Титоград. Тие направија околу 

15.000 дупчења, дури на длабочина од 2000 -3000 метри. Од добиените податоци 

се направија геолошки и сеизмички карти кои ќе бидат потребни за изработка 

на урбанистичкиот план на Скопје. Оние места кои на геолошките и сеизмичките 

карти ќе се означат како „неблагопријатни” ќе се остават како зелени оази на 

новиот град. Според добиените податоци од геолошките испитувања, светските 

стручњаци за асеизмичка градба, јапонските професори Муто, Окамото и Хисада, 

како и советскот професор Медведев, се изразија дека Скопје може да остане на 

истото место, дека составот на почвата е добар, но во иднина за секој поголем 

објект претходно треба да се извршат посебни геолошки, хидрогеолошки и 

сеизмички испитувања на почвата на која ќе се гради.

Обновата и изградбата на Скопје се предвидува во две етапи. Првата етапа 

заврши на 31. XII. 1963 година. Во оваа етапа имаше две главни задачи: 1) До 

крајот на 1963 година да се поправат помалку оштетените згради и да се завршат 

започнатите пред земјо-тресот. 2) Да се изградат монтажни куќи во околината 

оние места кои на геолошките 
и сеизмичките карти ќе се 
означат како „неблагопријатни” 
ќе се остават како зелени оази 
на новиот град.
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на Скопје во кои ќе се смести населението и така да се ликвидираат шаторските 

населби.

Втората етапа започна на 1.1.1964 година и ќе трае 5 години до целосната изградба 

на Скопје според новиот урбанистички план.

Во првата етапа основна задача беше да се сместат под цврст покрив околу 

120.000 луѓе пред настапувањето на најстудените зимски денови. Co помош на 

целата заедница, оваа задача беше извршена до определениот рок. Bo куќите што 

се поправија се сместија околу 50.000 луѓе, а во приградските монтажни населби 

околу 70.000 луѓе.

Во двете етапи, со градежните 

работи ќе раководи специјално 

организирана „Дирекција за 

обнова и изградба на град Скопје”. 

Оваа Дирекција особено обемна и 

срочна задача имаше од земјотресот 

до 31. XII. 1963 год., кога за неполни 

6 месеци требаше да изврши работа 

која претставуваше 50% од вкупната станбена изградба во целата земја за една 

година, или кога таа би градела на вообичаениот начин, за таа работа би ѝ требало 

3 години. Во остварувањето на оваа задача работеа 161 претпријатие. Триесет и 

едно индустриско претпријатие изработуваа монтажни елементи за становите, 68 

градежни претпријатија ги поправаа помалку оштетените згради, a 62 ги монтираа 

приградските монтажни населби. Покрај овие, работеа и повеќе младински 

работни бригади, советската инженерска единица, бугарската техничка група, 

како и стручни групи од Англија, Германија, Данска, Шведска и други.

Москва и Вашингтон, Рим и Прага, Дар ел Салам и Париз, Лондон и Пешта, Софија 

и Бамако, Њу Делхи и Копенхаген... и многу други градови и земји од целиот 

свет, на овој или оној начин, ја помогнаа обновата на Скопје. Во давањето помош 

учествуваа работни луѓе, организации на Црвениот крст, владите на одделни 

земји, синдикални организации, добротворни и црковни организации, познати 

фирми и корпорации, организации за заштита на децата, организации за заштита 

од елементарни непогоди итн. Тоа е нова варијанта на приказната: „Кога би сите 

момци на светот...” Кога би се навела сета помош од сите влади, организации и 

личности, би требало посебна книга. Толку е таа голема. Затоа ќе споменеме само 

неколку најкарактеристични примери. Обновата на Скопје, САД ја помогнаа со 

25 милиони долари како помош и со 25 милиони во вид на заем, т.е. долгорочен 

за неполни 6 месеци требаше да 
изврши работа која претставуваше 
50% од вкупната станбена изградба во 
целата земја за една година, или кога 
таа би градела на вообичаениот начин, 
за таа работа би ѝ требало 3 години.
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кредит. Како подарок за обновата на Скопје СССР даде една комплетна фабрика 

за производство на монтажни куќи отпорни на земјотрес, 50.000 тони првокласен 

цемент и 5.000 кубни метри дрвна граѓа. Велика Британија испрати 1600 монтажни 

станови и 5 училишта. Шведска испрати 32 вагони со монтажни згради, а Данска 

80 монтажни куќи со површина од 4000 м2. Бугарија се вклучи во помошта со 4000 

тони цемент, 4000 тони негасена вар, 50.000 м2 стакло, 500.000 парчиња ќерамиди, 

3 милиони тули, 5 бараки и две работни групи составени од инженери, архитекти 

и други стручни лица.

Многу југословенски, а особено македонски иселеници од САД, Канада, Чиле, СССР, 

ЧСР, Австралија и др., покрај испратената помош, формираа и работни бригади и се 

понудија доброволно да работат во обновата на Скопје. Во писмата пишуваат: „Нема 

да ве оставиме сами во обновувањето на главниот град на нашата Република”.
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во општината „кисела вода” 
поправките ги изведуваа 48 
градежни претпријатија од CP 
Србија и до крајот на годината 
поправија околу 2430 стана.

санирање на Оштетените згради
Како што споменавме, до 31. XII. 1983 год, требаше да се поправат помалку 

оштетените згради и да се довршат оние чијашто изградба беше започната пред 

земјотресот. Од 4000 станови кои беа започнати пред земјотресот, до 31. XII. 1963 

год. беа завршени околу 1400, во кои се сместија околу 6000 жители. За оваа цел 

се потрошија околу 4 милијарди динари. 

По земјотресот две стручни комисии почнаа низ градот да ги обележуваат 

оштетените згради со зелена, жолта и црвена боја. Зелената значеше дека 

зградата не е многу оштетена и дека во неа може веднаш да се живее. Жолтата 

боја означуваше дека објектите се значително оштетени и дека треба големи 

поправки. Црвената боја означуваше дека зградата е толку оштетена што нејзината 

поправка не се исплатува и дека таа треба да се урива. Меѓутоа, кога се пристапи 

кон поправка на оштетените згради, се виде 

дека многу објекти кои беа обележани со 

жолта боја бараат големи инвестиции и 

се отстапи од нивната санација. Од друга 

страна, се пристапи кон санација на некои 

згради кои беа обележани со црвена боја. 

Но, повеќе од овие згради сукцесивно ќе се 

уриваат.

До крајот на 1963 год. се поправија околу 10.300 станови и околу 100 јавни 

објекти, во кои се сместија околу 50.000 луѓе. За ова се потрошија околу 8 

милијарди динари.

Санацијата беше сериозна и без импровизации, a поправените објекти често 

постабилни отколку пред земјотресот. Во најголем број случаи се употребуваше 

цементен малтер, кој обезбедува далеку поголема сигурност од обичниот, а на 

многу згради, на местата каде што порано се наоѓал ѕид, од тули, се поставуваа 

армирано-бетонски столбови. Сите санирани објекти поминаа низ задолжителен 

технички преглец. Уселувањето во зградите се вршеше откако техничката контрола 

ќе го утврдеше квалитетот на поправката.

Во санацијата учествуваа вкупно 68 градежни претпријатија од сите наши 

републики. На вонредната седница на Советот за градежништво при Сојузната 

стопанска комора одржана на 7. VIII. 1963 год. се донесе решение секоја 

република да прифати по две задачи и тоа: 1) да врши санирање на згради на 

еден дел од Скопје и 2) да гради некоја приградска монтажна населба. На 10 и 
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11. VIII. во Дирекцијата за станбена изградба на град Скопје на сите градежни 

претпријатија им беа поставени непосредни задачи и целата градежна работа во 

Скопје се подели на одделни реони. Србија се обврза да ги обновува зградите во 

општината „Кисела Вода”, Хрватска и Словенија во општината „Идадија”, Босна 

и Херцеговина во општината „Саат Кула”, а Македонија во општината „Кале”. 

Бидејќи општината „Идадија” беше најоштетена, и бидејќи во неа имаше најмногу 

згради за поправка, таа се подели на два дела. Северниот дел на општината ѝ се 

даде на CP Хрватска, а јужниот на CP Словенија. Во северниот дел на општината 

„Идадија” работите ги изведуваа следните хрватски претпријатија: „Ударник”, 

„Новоградња”, „Индустро- градња” и „Граѓевинар” од Загреб, „Искра” од Пула, 

„Загорје” од Вараждин, „Градња^” од Осиек, „Изградња” од Шибеник, „Дубац” 

од Дубровник, „Корана” од Карловац и „Конструктор” од Риека. Инјектирање на 

распуканите зтради вршеа претпријатијата „Геоисгра- живање” и „Електросонд”. 

Овие претпријатија санираа околу 2600 стана и 46 јавни згради. Во јужкниот дел 

на општината „Идадија” работеа следните градежни претпријатија од Словенија: 

„Техника” и „Обнова” од Љубљана, „Проект” од Крањ, „Пионир” од Ново место, 

како и градежни претпријатија од Целје, Нова Горица и Изола. До крајот на 1963 

год. тие санираа околу 2600 станови и 10 јавни објекти.

Во општината „Кисела Вода” поправките ги изведуваа 48 градежни претпријатија 

од CP Србија и до крајот на 

годината поправија околу 2430 

стана. Во оваа општина работеа 

големи градежни претпријатија 

од Србија и тоа „Каблар” од 

Кралево, „Хидроградња” од 

Чачак, „Градитељ” од Аранѓеловац, 

„Градитељ” од Горњи Милановац, 

„Казимир Вељковиќ” од Крагуевац, „Јабланица” од Валево, „Златибор” од Титово 

Ужице, „Рад” од Приепоље и „Јастребац” од Крушевац. Сите овие претпријатија 

за работа во Скопје, организираа заедничко деловно здружение под општо име 

„Западна Србија”. Другите 39 претпријатија се од потесна Србија или од Војводина 

и Космет.

Во општината „Саат Кула” зградите ги поправаа следните градежни претпријатија 

од Босна и Херцеговина: „Босна” од Сараево, „Херцеговина” од Мостар и „Градња” 

од Тузла. До крајот на 1983 год. тие поправија 1360 стана.

југословенското градежништво положи 
голем испит. за неполни 4-5 месеци 
поправи оштетени станови за 50.000 и 
изгради нови за 70.000 луѓе и главно ги 
смести најзагрозените граѓани пред да 
настапат студените зимски денови.
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Во санирањето на објектите во општината „Кале” учествуваа македонските 

градежни претпријатија, потпомогнати од бугарската работна група која 

прими задача да изгради 10 нови станови и да поправи 4 големи згради и тоа 

зградата на ДОЗ, „Технометал”, Комуналната банка и „Ибни Пајко”. И овие 

претпријатија ја извршија својата задача и поправија околу 1310 стана.  
Bo најголемиот ек на работите во Скопје работеа околу 40.000 градежни работници 

со голем број механизација од сите наши републики.

изградба на нОви мОнтаЖнО-приградски населби
Како втора задача во изградбата на Скопје, беше подигањето на нови 13 приградски 

населби од монтажни куќи, во кои требаше да се сместат околу 70.000 жители. 

Рокот за исполнување на оваа задача беше 31. XII. 1963 година. Овие 13 населби се 

изградија на периферијата на Скопје, со цел подоцна да се вклoпат во oбновената 

архитектура на ново Скопје. За секоja населба се правеше посебно урбанистичко 

решение со сите фази на градбата. Во овие 13 населби се изградија вкупно 7.815 

згради со околу 15.000 станови, т.е. 830.0l0 м2 станбена површина или вкупно 

околу 1.100.000 м2, сметајќи ги и јавните објекти: училишта, продавници и сл. 

Во овие населби се подигнаа и придружни објекти. т.е. комплекс на трговски, 

угостителски и услужно-занаетчиски објекти. Така вкупно се изградија 138 
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продавници, а во некои населби има и селски пазари. Во помалите населби (со 

5.000 жители), како што се „Козле”, „Жданец”, „Влае”, „Бутел”, „11 Октомври” и 

„Железарница”, целата трговска мрежа се концен-трира во центарот, додека во 

поголемите населби од 10-12.000 жители („Лисиче”, „Ѓорче Петров”, „Маџари” и 

„Драчево”), покрај центарот за снабдување, помали продажни објекти се подигнаа 

и на периферијата на населбите. Самопослугите, стоковните куќи и другите 

продажни сбјекти се снабдени со сите потребни артикли за широка потрошувачка. 

Поголемите населби имаат монтажни 

ресторани со околу 100 седишта и 

хотели со околу 30 легла. Во новите 

населби има пошти, здравни установи, 

објекти за општествена активност и 

културно-забавен живот. Во сите населби 

се подигнаа училишта со доволен број 

седишта за да ги примат сите ученици од 

секоја населба. Во овие сателитски населби 

се изградија и сите комунални објекти и 

инсталации: околу 120 км. споредни патишта, 

сообраќајници, улици и приоди, и исто толку канализациони и водоводни цевки. 

За снабдување со вода некои населби се приклучија кон градскиот водовод, а за 

други се изградија нови бунари. Се презедоа мерки да не дојде евентуално до 

поплави: се отстранија поројните води, се изградија насипи и канали за одводни 

води, и сл. Монтажните куќи, магацини, продавници, училишта и др. ги испорачаа 

главно југословенските претпријатија и тоа: „Криваја” од Завидовиќи, „Неретва” 

од Чаплина, „Таромонт” од Белград, „Соко” од Мостар, „Експорт дрво” од Загреб, 

„Соко- Бања” од Соко Бања, „Спорт” од Белград, Комбинат за монтажна градба од 

Косиериќи, „Леснина” од Љубљана, „Утва” од Панчево, „Власина” од Округлица, 

„Индкооп” од Белград, „Босна спорт” од Сараево, „ИМТ” од Белград, „Дрвопромет” 

од Загреб, „Спачва” од Винковци, „Јеловице” од Шкофја Лока и др. Освен од 

југословенските претпријатија, монтажни куќи се испратија и од странство: 

Англија, Данска, Западна Германија, Шведска, Финска и др.

Согласно co решението донесено на вонредната седница на Советот за 

градежништво при Сојузната стопанска комора од 7. VIII. 1963 год., секоја 

република се задолжи да изгради по некоја приградска населба.

Петти август 1963 год. ќе влезе во историјата на ново Скопје. Тој ден, околу 11 

часот, во Ѓорче Петров претседателот на Градското собрание на град Скопје, 

другарот Благој Попов, во присуство на највисоките републички политички 

во новите населби има пошти, 
здравни установи, објекти 
за општествена активност 
и културно-забавен живот. 
во сите населби се подигнаа 
училишта со доволен број 
седишта за да ги примат сите 
ученици од секоја населба.
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личности и голем број младински бригади, го забоде копачот во меката земја која 

до вчера беше нива и со тој симболичен гест го обележа почетокот на изградбата 

на првата приградска населба на Ново Скопје. Потоа младинските бригади почнаа 

да го трасираат теренот на кој подоцна се поставија монтажни куќи.

Населбата „Ѓорче Петров I” се лоцира од левата страна на патот кога се оди од 

Ѓорче Петров кон Сарај. Градежните работи во оваа населба ги градеше скопското 

претпријатие „Новоградба”, а монтажните куќи ги произведе и ги монтира 

„Криваја” од Завидовиќи.

Отспротива од „Ѓорче Петров I” се лоцира населбата „Ѓорче Петров II”, која 

прими 10.000 жители. Во оваа голема населба се монтирани монтажни куќи 

од „Криваја”, 1600 железни монтажни куќи од Велика Британија, подарок од 

организацијата „Војна против 

немаштијата”, од Црвениот крст 

од Западна Германија и монтажни 

куќи подарени од Шведска. 

Младинските бригади и советската 

инженерска единица работеа 

на монтирањето на железните 

конструкции на монтажните куќи од 

Британија, а градежните и земјените 

работи и тука ги изврши македонското претпријатие „Пелагонија”.

Населбата „Влае” ја изградија словенечките претпријатија: „Градис” од Љубљана, 

„Едилит” од Љубљана, „Јеловице” од Шкофја Лока, „Марлес” и „Хидро-монтажа” 

од Марибор и „Термика” од Љубљача. Оваа населба е лоцирана лево и десно од 

улицата „Партизанска”, од левата страна на Вардар. Населбата има 1.000 станови 

со околу 5.000 жители. Урбанистичкото решение го приготви Заводот за урбанизам 

од Љубљана.

Градежната оператива од CP Црна Гора се прифати да ја изгради приградската 

населба „Лисиче”, каде што се изградија 550 згради со 1200 монтажни станови, 

а која прими околу 7.000 жители. Градежна оператива ја изгради населбата 

„Маџари” со 732 монтажни куќи. Инженерската група на данската армија тука 

монтира 65 дански монтажни куќи. Во оваа населба се сместија околу 12.000 

луѓе. CP Хрватска ја изгради и населбата „Жзлезарница” во непосредна близина 

на с. Маџари, која прибра 12.000 жители. Теренот на овие две населби го испитаа 

„Електросонда” и „Геоистраживање” од Загреб, а градежните работи ги изврши 

„Југомонт” од Загреб.

Младинските бригади и советската 
инженерска единица работеа 
на монтирањето на железните 
конструкции на монтажните куќи од 
Британија, а градежните и земјените 
работи и тука ги изврши македонското 
претпријатие „пелагонија”.
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распределбата на 
готовите монтажни куќи 
беше мошне деликатна 
работа. но таа се вршеше 
на најдемократски начин.

Населбата „Драчево” ја изгради градежната оператива на CP Србија. Во оваа 

населба се изградија 2.002 стана за околу 10.000 жители.

И населбите „Козле” и „Жданец” ги градеа претпријатија од CP Србија заедно со 

градежните претпријатија од Војводина, а особено од Белград, кои беа издвоени 

како посебна градежна група. Тука се изградија околу 1.300 станови за над 5.000 

жители.

Градежната оператива на CP Босна и Херцеговина ја изгради населбата „Бутел” со 

1.151 стан, за околу 5.С00 жители.

Населбата „Синѓелиќ” што е лоцирана кај селото Синѓелиќ и населбата „Шуто 

Оризари” што се наоѓа лево од гробиштата во Бутел се оставени за индивидуална 

градба на граѓани со понизок стандард. Овие населби се предвидуваше да имаат 

по 3.500 жители, но поради големо интересирање тие ќе се прошират.

Населбата „Тафталиџе” се наоѓа меѓу железничката пруга и улица „Партизанска” 

сѐ до мостот кај Вардар. Оваа населба е речиси најубаво уредена и во неа се 

сместени најмногу странски монтажни куќи кои во вид на помош ги испратиле 

владите или други хуманитарни организации од странство. Во неа има монтажни 

куќи испратени oд Финска, Чехословачка, Швајцарија, Италија, Норвешка, Мексико, 

Полска и др. Некои куќи беа испратени со комплетен мебел. Поради сето ова, оваа 

населба е наречена „Меѓународна населба на солидарноста”.

Распределбата на готовите монтажни куќи беше 

мошне деликатна работа. Но таа се вршеше на 

најдемократски начин. Становите им се доделуваа 

на стопанските колективи, а тие понатака им ги 

распределуваа на непосредните корисници. Така 

југословенското градежништво положи голем 

испит. За неполни 4-5 месеци поправи оштетени 

станови за 50.000 и изгради нови за 70.000 луѓе 

и главно ги смести најзагрозените граѓани пред да настапат студените зимски 

денови. Во борбата со времето се однесе голема победа.

Од 1 јануари 1964 год. започна втората етапа во изградбата на ново Скопје, која ќе трае 

5 години. Соработката и поддршката на сите работни луѓе од нашата социјалистичка 

заедница ги поттикнуваат граѓаните на Скопје да издржат во напорите што претстојат 

и даваат гаранција дека новиот град на СРМ ќе изникне како феникс за среќа на 

братската социјалистичка заедница на југословенските народи.

Извор: Александар Матковски, Хроника на земјотресот во Скопје, 1964
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Во земјотресот
Блаже Конески

за митрев, Абаџиев, кредитите, универзитетот,  
книгата за јазикот...

Bo јуни 1963 ce подготвував во Белград за патот во Јужна Америка, во составот 
на државна делегација, предвиден за септември. Требаше да шијам два костума, 
светол и темен, како и смокинг за посебно свечени прилики. Ми направија 
и лаковани чевли. Папилотка позајмив од еден пријател амбасадор, зашто 
немаше од каде да се купи. Co возбуда и страв помислував на тој далечен пат.

Откако се свршија тие подготовки, во јули отидов на одмор во Словенија, во 
Полјанска Долина. Се сместив во еден мал хотел со само дваесетина соби во 
село Турија. Да не ми биде досадно, ги зедов со себе потребните белешки, за да 
го пишувам одамна замислениот учебник по историја на македонскиот јазик.

Работата ми тргна неочекувано 
добро. Секое утро излегував по 
појадокот и преку бистрото рекиче 
се упатував во блиската борова 
корија. Таму најдов едно соборено 
стебло, згодно за седење, тетратката 
ја ставав на десното колено и така 
пишував. Таа моја книга е пишувана, 
значи, на отворено, на чист воздух, во проширена шумичка, при опоен мирис 
на тревки и боровина. Се надевам дека нешто од таа чиста убавина има 
преминато и во неа. Кога подоцна негаторите на македонскиот јазик напишаа 

Таа моја книга е пишувана, значи, 
на отворено, на чист воздух, во 
проширена шумичка, при опоен 
мирис на тревки и боровина. Се 
надевам дека нешто од таа чиста 
убавина има преминато и во неа.
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цели десетици жолчни страници против неа, јас поради тоа имав право да 
речам: „Еве, фрлаат со кал на мојата бела зграда!“

Така работев претпладне, а навечер се дружев со двајца повозрасни луѓе 
од некоја фабрика во Нови Бечеј ▶ мајстор Стево и мајстор Пишта. 
Таа фабрика обезбедувала во нашиот хотел места за летување на своите 
работници. Секоја вечер игравме преферанс со смешни унгарски 
карти, во кои пиковите се означени со тикви, а трефовите со желади. 
Тоа утро пишувањето ми тргна посебно добро. Го завршив обемниот дел за 
граматиката. Ми остануваше до крајот на книгата уште краткиот осврт врз 
лексиката. Задоволен, околу ручек станав да се враќам полека кон хотелот. 
Во тој момент не можев да знам дека тој краток осврт ќе го напишам дури по 
повеќе месеци и дека дотогаш мојата книга ќе остане незавршена.

Штом стапив во малиот хол, управникот на хотелот ми јa соопшти возбудено 
веста дека Скопје е погодено од катастрофален земјотрес. Радиото во 
портирницата беше отворено и токму тогаш јави дека Љубљана испратила 
веќе таму не знам колку шишиња со крв за трансфузија. Останав како стаписан 
и занемен. Веднаш сфатив дека работата е многу сериозна.

Се спремив за враќање. Но првиот автобус за Љубљана минуваше овде дури во 
пет попладне. Лежев во креветот буден и се вртев постојано де на левата де на 
десната страна. Какви не мисли ми минеа низ главата! Нора, за среќа, не е во 
Скопје, но што е со другите?

Кога пристигаше автобусот, излегоа да ме испратат моите партнери. Тие го 
држеа и ми го подадоа мојот багаж. Me молеа да им пишам што поскоро на 
нивната адреса. Добриот мајстор Стево ми рече: „Професоре, да знаевме дека 
ова ќе се случи, немаше да ви даваме толку контри!“ Јас се насмевнав, а тој 
сигурно сети дека не згрешил и дека хуморот добро доаѓа во вакви моменти.

Вечерта на железничката станица во Љубљана имаше доста голема група луѓе. 
Дури кога влеговме во возот, видовме дека повеќето од нив се скопјани што 
како мене се нашле на летување, а сега сакаат што побрзо да се приберат. 

Утрото во Белград навлезе уште поголема 
маса. Тоа беше тажен воз, упатен кон 
еден разурнат град, во кој разговорот се 
водеше испрекинато, а молчењето просто 
тежеше. Имавме веќе и весници. Ги 
читавме вестите за настанот и проценките 
за човечките жртви и материјалната штета.

Bеше тажен воз, упатен 
кон еден разурнат град, во 
кој разговорот се водеше 
испрекинато, а молчењето 
просто тежеше.



-127-

Кога стигнавме во Скопје, беше ноќ. Спроти некои одблесоци од градот 
се оцртуваше како скелет станичната зграда со цело едно урнато крило. 
Во градот не нè пуштија. Требаше некако да го минеме времето до утрото, 
до часот кога се дозволува движењето. Јас го послав весникот на тревата во 
скверот спроти станицата и се спружив. Одблесоците ту се намалуваа ту се 
засилуваа. Цела ноќ одекнуваа извиците на спасувачките екипи. Бевме тука, а 
одделени од градот и од најблиските во него, полни неизвесност и веќе како 
помирени со судбината.
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Кога се раздени, тргнавме секој на своја страна. Јас стигнав брзо до куќата во 
која живеевме на улицата „Тенински комсомол“. Патем како да не забележував 
ништо јасно, како во некој сон да ги гледам урнатите и оштетените згради и 
оној лом по улиците.

Нашата куќа беше сериозно разнишана. 
Надворешниот ѕид од мојата работна соба 
се срушил во дворот заедно со бирото и 
рафтовите. Сето тоа беше испокршено, 
а меѓу циглите се гледаа купишта книги. 
Брзо се упатив нагоре до третиот кат 
по искривените скали. Вратата беше 
заклучена, а клуч однатре немаше. Малку 
ми лекна. Претпоставив дека моите 
родители се прибрале кај сестра ми Нада во Дебар маало.

Се упатив таму и навистина ги најдов. За среќа никој од нашите не настрадал. 
Веќе малку прибрана, мајка ми мислеше на најнеодложните работи. Се 
сетила дека во нејзиниот шифоњер под чаршавите има засолнато триесет 
илјади динари. Сега беше најважното тие да се приберат. Го зедов клучот и се 
вратив дома. Парите навистина ги најдов. Me праќаше мајка тие денови и по 
други работи што ѝ беа потребни. Иако земјава уште не беше смирена, ами 
по стотици пати се повторуваа помали или поголеми удари, јас не се плашев 
да се качувам по искривените скали и да влегувам во станот. Меѓутоа, со 
секој ден чувствував дека стравот од другите преминува и на мене и дека ме 
потчинува општата психоза, По неколку дена најдовме луѓе и го евакуиравме 
станот колку што можеше. На попречниот ѕид од мојата работна соба, лево, 
се гледаше однадвор обесена мојата карикатура правена од Цицо Поповиќ. 
He можевме да ја достигнеме. Неа ја спаси, не знам како, Трајко Стаматоски, 
којшто живееше во истата зграда. И еве ја сега во моето ново жилиште, да ме 
гледа дури го пишувам ова.

Дури по евакуацијата мајка се сети дека ја заборавила својата невестинска низа 
алтани. Но веќе беше доцна ▶ којзнае кој ја прибрал. Триесетте илјади динари 
како да ги заслониле во нејзиното сеќавање алтаните што ги носела околу гуша 
на свадбата. Многу време се туфкаше мајка поради тоа: ▶ Леле, леле. Што 
сторив слепа слепачка! Низата си ја чував за Hope! ▶ Се смируваше, кога ќе 
споменевме што загубиле други. Но дури и сега, по повеќе од дваесет години, 
се случува да ги жалиме тие бесповратно загубени алтани.

Надворешниот ѕид од 
мојата работна соба се 
срушил во дворот заедно 
со бирото и рафтовите. 
Сето тоа беше испокршено, 
а меѓу циглите се гледаа 
купишта книги.
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Мажите од комшилукот кај сестра ми Нада веќе скрпиле на ширинката 
пред куќите нешто како натстрешница. Под неа беа густо наредени можеби 
дваесетина кревети. Тука легнавме да преспиеме. Како да тоневме на некој 
несигурен сплав во разбранетите простори на ноќта.

Еден млад брачен пар загубил десетгодишно дете. Се слушаше испрекинато 
липање на жената и постојаниот вџашен говор на таткото. Тој не може 
да запре. Тој мора постојано да ја раскажува случката и ја повторува пак и 
пак и пак, како да сака со тоа повторување да си ја претстави сам себе како 
обична. Безнадежно потиснатото и повреденото дете велело: ▶ Оставете ме 
мене. Мене не можете да ме извадите. Спасете го бате! ▶ Преморен, заспивам, 
а тоа кажување ми го определува ритамот на сонот. Којзнае до кога тоа 
продолжувало во таа грозоморна ноќ.

Утредента претпладне решив да појдам во 
Клубот, сметајќи дека таму најлесно ќе се 
вклучам во новата ситуација. По пат, во 
Железничката колонија, го сретнав случајно 
пред една порта, Лав Лозински. Тој ми објасни 
дека тука живее татко му, a јас самиот знаев 
дека тука живее и неговата прва жена. Лав 
беше свил ново семејно гнездо, но во маката 
го побарал и старото.

Bo бавчата на Клубот заварив голема врволица. Бавчата беше претворена во 
центар на републичките установи. Под секое дрво беше сместено по едно 
министерство. Го паметам чичо Мито Димитриевски, во својство на висок 
државен функционер, седнат на масата под еден орев, на кој беше закачен 
натпис со називот на установата и го прашав што треба јас да правам. 
Очевидно, тој го разбра погрешно моето прашање, мислејќи дека бapaм 
за себе некоја привилегија, и ми одговори отсечно: „Секој треба сам да се 
снаоѓа“. Сретнав и некој од колегите којшто ми соопшти дека другиден во 
десет претпладне ректорот свикува во бараката на Земјоделско-шумарскиот 
факултет состанок, на кој ќе се расправа што ќе биде со Универзитетот. Треба 
да се соберат професорите што се моментално во градот. Ако сум видел или 
ако видам некого, да му го пренесам ова. Како што веќе споменав, јас го бев 
видел дотогаш само Лав Лозински.

За Cвoja среќа во бавчата на Клубот го сретнав и Тени Колемишевски, 
одговорен за внатрешни работи во градот.

Бавчата беше 
претворена во центар на 
републичките установи. 
Под секое дрво беше 
сместено по едно 
министерство.
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▶ Кај си сместен, Блаже? ▶ ме праша тој.

Јас му објаснив. Тени ми рече дека е најдобро 
да се јавам кај него во градскиот штаб на 
помошното игралиште кај стадионот. Тој ќе 
ми обезбеди шатор за спиење. Ја искористив 
таа понуда и уште тоа попладне се сместив 
во еден мал шатор, само за еден човек, во 
непосредно соседство со Тени. Животот 
на игралиштето пулсираше интензивно. 
Идеа и одеа луѓе по различни задачи. Засега 
тука се решаваа дневните потреби на тешко 

повредениот град. Најдо Стојменин-Орлов, 
некогашен дрвар од Неготино, па партизански командант и сега офицер на 
милицијата, беше задолжен да се грижи за закопот на загинатите. ▶ „Види, 
Блаже, несреќата нè зближи сите, ми рече тој. ▶ Но ќе мине ова и пак ќе бидеме 
истите и ќе се вратиме на старото: те зошто овој да има поголема плата од 
мојата! ‹Те зошто оној да има поширок стан и поубава кола!“ Во тој човек 
имаше дух и мудрост. Многу ми беше жал, кога потоа дознавав за некои негови 
жестокости.

He можам уште да се одделам од мојот пријател Лав Лозински, професор по 
физиологија. Треба уште нешто да кажам за него. Го побарав да му соопштам 
за состанокот кај ректорот. Го најдов дури во дното на дворот, седнат на кревет 
под лозница. ▶ Како знаеше каде сум? ▶ праша изненаден тој. Сфатив веднаш 

„Види, Блаже, несреќата 
нè зближи сите, ми 
рече тој. ▶ Но ќе мине 
ова и пак ќе бидеме 
истите и ќе се вратиме 
на старото: те зошто овој 
да има поголема плата 
од мојата! 'Те зошто оној 
да има поширок стан и 
поубава кола!“
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дека ја заборавил нашата средба пред портата. ▶ Ние те следиме каде и да одиш! ▶ 
му реков. Тој се препали од тие зборови така, што дури ми стана жал. Подоцна 
ми расправаа дека од земјотресот, кога и неговиот мал стан бил оштетен, тој 
доживеал силен шок. Го виделе тоа утро на моторче, со рибарски прибор преку 
рамо. ▶ Каде, Лаве? ▶ На риба. He е чудно што во таква состојба, против сите 
граѓански конвенции; ги смешал, барајќи закрила, своите седела. Уште помалку 
е чудно што не се сеќаваше дека веќе сме се виделе.

Состанокот во бараката на Земјоделско-
шумарскиот факултет се одржа во 
присуство на десетина души. Го водеше 
тогашниот ректор Кирил Миљовски. 
Беше присутен и одговорниот за 
републичката просвета. Тој ни соопшти 
решително дека Универзитетот треба 
да се дислоцира за да може да ја почне 
работата во другитe градишта, во 
нормални услови, уште оваа есен. Toгаш 

sе решив да земам збор јас. Го реков приближно ова:

▶ Ние сме сега длабоко засегнати од елементарната несреќа што го погоди 
Скопје. Но ние не треба да се предаваме на паника. Јас сум видел градови 
уште пострашно разурнати. Јас сум видел како изгледаа Киев и Варшава 
нспосредно по војната. И истите тие градови сум ги видел обновени само 
по десетина години, така што тешко можеа во нив да се забележат траги од 
урнатините. Треба да бидеме сигурни дека и Скопје ќе биде наскоро обновено. 
Co децении македонскиот народ настојувал да создаде свој културен центар. 
Тоа се постигна најпосле во овој град. Ние сега не треба непромислено преку 
ноќ да го растураме тој центар. Универзитетот треба да остане во Скопје и да 
ја продолжи својата работа во Скопје, па и по цена на помала или поголема 
пауза. Јас знам универзитети што и по цела година биле затворени дури и по 
политички причини, па сепак натаму, и покрај тие прекини, работеле успешно 
таму, каде што биле создадени.

-Тоа е дефетизам, тоа значи откажување од непосредната акција, ▶ рече отсечно 
одговорниот.

Тогаш се случи нешто што ме изненади. Ректорот Миљовски просто му се 
внесе в лице и крајно возбуден му свика:

Co децении македонскиот 
народ настојувал да 
создаде свој културен 
центар. Тоа се постигна 
најпосле во овој град. Ние 
сега не треба непромислено 
преку ноќ да го растураме 
тој центар.
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-Како смееш ти да се искажуваш така? Од каде ти тебе право да лепиш етикети? 
Овде секој може слободно да го изнесува своето мислење!

Мојата изненада дојде поради тоа што најдов толку решителна поддршка од 
еден човек, со кого инаку не еднаш сме се конфронтирале, се разбира, при 
секогаш присутниот заемен респект. Личноста на Кирил Миљовски доби 
тогаш многу во мои очи и јас не го заборавав никогаш неговиот настап.

Нашиот состанок мина без заклучок, но по два-три дена се собравме повторно 
и тогаш одговорниот со истата решителност ни соопшти, како од секогаш да 
стоел зад тоа: ▶ Универзитетот останува овде! ▶ Тој притоа не почувствува 
потреба да се извини ни со збор, a јас не почувствував потреба да барам 
извинување. Јас бев задоволен.

Сега главната грижа ми беше да се пренесе негде на сигурно место картотеката 
на речникот на македонскиот јазик, врз кој работевме веќе десетина години. 
Картотеката се наоѓаше во нашиот семинар во универзитетската зграда спроти 
Гранд хотел „Скопје“, каде што денеска се шири паркинг плац. Зградата беше 
оштетена, се јавуваше бојазан дека некој нов посилен удар може и да ја урне, a 
со неа да го закопа и нашиот речник.

Пак ми помогна Тени. Тој договори, материјалот да го прими архивот во 
Титов Велес и обезбеди џип за превоз. Картонските кутии ги пренесувавме 
една по една јас и два-тројца мои колеги од семинарот. Тоа значи дека требаше 
повеќе пати да влегуваме и излегуваме. Во тоа време стравот од затворен 
простор се беше веќе вгнездил во мене. Me држеше на штрек очекувањето дека 
секој час може повторно да стресе.

И така послабите удари беа чести. Сепак сè се заврши среќно. Седнав во џипот 
и се упатив во Велес. Таму ме чекаше нова силна изненада. По оние неколку 
кошмарни скопски денови и ноќи не можев да си претставам дека тука сосем 
близу, на само педесетина километри, животот се одвива нормално, како 
ништо да не се случило. Особено бев поразен, кога видов дека луѓето спокојно 
си ги чистат чевлите на улица. Ја кренале ногата на сандачето пред чистачот, ја 
завртиле малку ногавицата, и зјаат околу. Сепак ми се олесни на душата, кога 
најпосле ја видов сместена картотеката.

Вклучен веќе во дневните задачи, ми се чинеше дека уште доста денови ќе 
поминам во малиот шатор во соседство со Тени. Но тогаш се случи нешто, 
што го измени моето очекување.

Една ноќ, веројатно веќе по полноќ, ме разбудија гласови. Тие гласови ми 
беа добро познати и идеа од неколку другари на Тени, собрани кај него на 
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разговор. Оној што го анимираше разговорот, 
раскажуваше за некои свои пресни љубовни 
подвизи. „Таа е ладна ▶ велеше ▶ ама барем не се 
преправа. Ја однесов синоќа на Водно ▶ ја месев, 
ја месев, ја месев. Таа само молчи“. Се јави некаков 
коментар, но одеднаш беше прекинат со ненадејно 
прашање пак од добро познат глас: „Кој спие во 
овој шатор?“ Гласот на Тени одговори: „Блаже 
Конески.“ ▶ „Што, зар и тој е тука?“ ▶ праша пак 
прежниот глас. Почувствував во него една грда 
нота, што не ми даде долго да заспијам и откако 
друштвото се растури.

Утрото му се заблагодарив на Тени за гостоприемството и му објаснив дека 
морам да се преселам во Автокоманда, бидејќи е таму веќе организиран камп 
за универзитетските професори. Од разбирливи причини морам да бидам меѓу 
своите. Тоа звучеше сосем уверливо и Тени не возразуваше. Hе можам да не 
споменам овде дека ова мое дружење со Тени во земјотресот имаше и еден свој мал 
епилог. Кога во 1964 година се поведе акцијата против девијациите во органите 
за внатрешни работи, Тени беше посебно лут на некои луѓе од културата што се 
истакнаа со нападите. ▶ Кој те прибра тебе, Блаже, во земјотресот? Кој ти даде 
џип да го спасиш речникот? Тие или јас што сум полицаец? ▶ Јас му одговорив: 
▶ Ти, а не тие. Ако е потребно, ќе го потврдам тоа на секое место и пред секого! 
Некако тие денови стигна веста дека во кумановската болница починал 

„Кој спие во овој 
шатор?“ Гласот на 
Тени одговори: „Блаже 
Конески.“ ▶ „Што, 
зар и тој е тука?“ ▶ 
праша пак прежниот 
глас. Почувствував во 
него една грда нота, 
што не ми даде долго 
да заспијам и откако 
друштвото се растури.
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Горѓи Абаџиев. Веќе подолго време тој лежеше болен од неизлечива болест, 
а во земјотресот го беа евакуирале во Куманово. Се најдоа коли и неколцина 
членови на Друштвото на писателите појдовме да бидеме присутни на закопот.

Ковчегот го изнесоа во дворот на болницата и го отворија пред да тргнеме на 
гробишта. Ракот го испил толку покојникот што од оној крупен човек, каков 
што беше Ѓорѓи, останало смалено, ситно тело. Очајна и залипана, клечејќи 
на земи, сопругата на Абаџиев ја мазнеше долго неговата коса. Потоа малата 
поворка се упати накај гробиштата.

Гробот беше ископан, но гробарите, како да не можеле веќе да чекаат, 
ги оставиле лопатите и си отишле. Така Абаџиева и буквално го закопаа 
македонските писатели. Како сега да ми е уште пред очи Србо Ивановски со 
лопата в раце. Посмртен говор одржав јас. Тоа беше прв посмртен говор што 

го држев. За жал подоцна требаше повеќе 
пати да го совладувам тоа беседништво. Се 
сетив тогаш како и самиот Абаџиев еднаш 
ми раскажуваше за еден свој таков настап 
на гробишта. Словото му било напишано 
на мали ливчиња. Штом почнал да чита, 
како што ги држел лабаво, дувнал ненадејно 
ветрот и му ги одвеал. Мака голема!

Абаџиев беше меѓу нас најстрасниот 
планинар. Често го придружувавме Васил Иљоски и јас. Тој одеше напред, 
чистејќи го патот. Постојано подмижуваше ▶ тоа беа негови тикови. 
Најславниот наш поход беше на Турчин. Одејќи како секогаш напред, тој 
успеа да нè втера во едни такви камењари, од кои можевме само погрбечки 
и помешечки да се извлечеме. Сепак тој беше и по тоа уште толку бодар, 
што се фрли жестоко да тепа со стапот една веќе отепана змија. Со ликот на 
Ѓорѓи остануваат за мене засекогаш сврзани нашите планини и оние нивни 
стрмнини, и оние падинки и оние рудини.

Отпрвин во Автокоманда бевме сместени во бараките на Земјоделско-
шумарскиот факултет. Тоа сместување беше, се разбира, поудобно отколку 
она под шатори. Но нашата надеж дека тука ќе останеме подолго време брзо 
пропадна. Некои луѓе со особено развиена државнотворна смисла сметаа дека 
ние сме само пречка за правилното функционирање на деканатите, а тоа значи 
и на универзитетот. Ништо не вредеше што ние мислевме дека најважни се 
луѓето. Моравме да ѝ направиме простор на администрацијата, a самите се 
сместивме под шатори. Стана тоа добар камп меѓу зградите на студентските 

Гробот беше ископан, но 
гробарите, како да не 
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и буквално го закопаа 
македонските писатели.
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домови што постојано се зголемуваше со новодојдените. Се храневме во 
студентската менза. Елена Мацан, тогаш асистент по историја на уметноста, 
дојде еден ден да се понуди да им го пере вешот на своите колеги од факултетот. 
За среќа, немаше потреба од тоа, бидејќи во мензата имаше и перачки. Сепак 
нејзиниот генерозен гест треба да се забележи.

Бидејќи беше уште топло, вистинско лето, а немаше ни дождови, животот под 
шатори покажа и некои предимства. Нив ги почувствуваа пред сè женетите, 
што ги беа евакуирале своите сопруги и деца, па сега им се заслади вкусот на 
слободата. Меѓу нив се јави идеја, секоја година, по традиција, да се собира 
еден ваков камп негде на Скопска Црна Гора, за да се одбележува заедничкиот 
живот во земјотресот. Но и како многу други убави идеи, и таа остана 
нереализирана.

Во меѓувремето градот како да се соземаше. Тој ги прибира силите и, како 
болесник по тежок удар, се бори за секој здив. По неговите улици и кејови 
се обновуваат некои витални функции. Никнале импровизирани киосци 
и бараки. Можеш да добиеш скара и пијачки. Го пиеш полека своето пиво 
на кејот кај новиот мост и гледаш во Водно. Една тенка измаглица го крие 
ридот од твојот поглед и трепети на августовското сонце. Ти станува јасно 
дека онаа огромна прашина што се кренала од земјотресот до небесното 
кубе сега полека и бешумно паѓа долу и се таложи. Едно неделно попладне 
преку гласноговорникот во нашиот камп слушаме веќе радио-пренос од 
првиот фудбалски натпревар во градот пo земјотресот. Спикерот го забрзува 
темпото: центарфорот додава, десното крило вози, дрибла центрира, шут на 
голот! ▶ Каква несреќа, драги слушатели, каква несреќа! „Вардар“ не даде гол!

Се воспоставуваа веќе и врските со светот. Во Градскиот парк пред ресторанот 
работеше поштенската служба. Одевме одвреме навреме да видиме да не 
дошло нешто за нас. Прво стигна писмо од Дорошевски. Се интересираше да 
му се јави како минале колегите. Од Варшава, тој знаеше што е разурнат град 
и што значат за настраданите изразите на симпатија. Од далечниот Ен Арбор 
професорот Фарел замерува што не му се уште пратени некои материјали и 
податоци, иако му било ветено. Очевидно, тој ништо не разбрал за земјотресот 
во Скопје. За нас тоа звучи речиси неверојатно, толку сме опфатени од својата 
несреќа, но сепак мораме да признаеме дека е светот голем и дека и тој има 
свои грижи. Бранко Русиќ, етнолог, прв му се обратил на тој голем свет за 
лични потреби. Огласил во „Политика“ дека живее под шатор во Градскиот 
парк, дека се условите тешки и дека ги моли своите научни пријатели да му 
помогнат. Досега само ќебиња му стигнале десетина, да не зборуваме за пратки 
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со храна. Бранко е познат меѓу пријателите 
како стипца, па затоа се јавуваат меѓу нив 
приговори за достојноста на неговиот гест.

Се редат, се разбира, и дописниците 
и репортажистите. Една трага остави 
присуството на Синиша Пауновиќ. Тој се 
интересираше особено за Лазо Личеноски 
и Никола Мартиноски, но не можеше 
да не го побара ни Димитар Митрев, со кого го сврзуваше кумство. Од 
тоа видување произлезе еден поднаслов во „Политика“ за човекот што го 
преспал земјотресот. Тој човек би требало да биде Митрев. Долго време 
потоа ја потфаќаа таа тема идејните противници на Митрев на литературното 
поле, сакајќи со тоа да закрепат и една претстава за неговиот лик. Бидејќи 
автентичната верзија ја знам од самиот Митрев, сметам дека ми е должност 
сега да ја раскажам, за да исправам евентуално нешто од она што Синиша го 
прикажал недоволно јасно и прецизно.

Вистината гласи дека Митрев претходната вечер Седел до полноќ во Клубот 
на писателите и дека се напил малку вино. Но иако тој виното го сметаше за 
најарен седатив, дома, пред легнување, се напил и едно апче. Силниот удар во 
5,18, се разбира, го разбудил, но точно е исто така дека тој не можел веднаш 
да се вклучи во ситуацијата. Прво што морал да, забележи е дека креветот му 
бил слизнат до средината на собата. Станал да погледа низ прозорец. Гледа 
долу ▶ се скршиле шишиња со млеко, оставени пред продавницата, и млекото 
тече по тротоарот. Си помислил и дури се насмевнал на својата шеговита 
мисла: „Види, види, во социјализмот тече мед и млеко!“ Но бидејќи видел дека 
луѓето со трчање излегуваат од портите, и самиот така по пиџами заслегувал 
по скалите. Од спротивната страна видел дека се срушила зградата на Клубот 
на внатрешни работи. Првиот впечаток му бил дека целата бркотија станала 
поради рушењето на таа зграда. Јас секогаш сум мислел дека новите згради 
ги ѕидаат несолидно, ▶ си рекол во себе. ▶ Гледаш колку е цврста нашава 
стара зграда“. Дури тогаш забележал дека е напукната и куќата во која живее 
и дури тогаш му станало јасно што се случува околу него. He станува збор за 
преспивање на земјотресот, ами за секунди на неизвесност и несфаќање.

Сега, во овие августовски денови, бевме зафатени со важна и не лесна задача. 
Требаше да ја евакуираме централната универзитетска зграда, во тоја беше 
сместен и нашиот факултет. Особено беше важно да се извлечат библиотеките. 
Учествуваа сите што можеа и што беа присутни, фактички сите од нашиот 

Од тоа видување 
произлезе еден 
поднаслов во „Политика“ 
за човекот што го 
преспал земјотресот.  
Тој човек би требало  
да биде Митрев.
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факултет. Се забележа отсуството само на два-тројца млади луѓе. Се разбира 
дека тие биле ангажирани во екипата за снимање на документарен филм за 
Скопје. Си помислував дека некои луѓе откриваат за себе можности во секоја 
ситуација. Подоцна бев многу задоволен кога видов дека во еден кадар на 
нивниот документарец влегол и мојот покоен татко.

Без одлагање се вршеше не само расчистувањето на урнатините, ами почнуваше 
и обновата на градот. Бев особено импресиониран, кога гледав како на многу 
места обичните граѓани ги поправаат своите разнишани куќички. Минев пред 
портите каде што тие мешаа песок и бетон, и се чувствував во себе длабоко 
унижен. Тие не чекаат ничија милост, та 
не седат со скрстени раце, ами работат од 
утро до мрак да ги обноват своите седела. 
А што правам јас? Јас не сум способен со 
ништо сам да се заштитам, ами треба да се 
надевам на туѓо разбирање и поткрепа. Бев 
посрамен како да барам милостиња. Јас 
немам ни заштеда. Тогаш се јави во мене 
мислата дека треба веќе еднаш да станам 
богат, зашто од тоа зависи мојата самостојност што сега ја немам. Но никогаш не 
ќе ја постигнам таа цел. Очевидно дека и за тоа е потребна некаква способност. 
Некои наши сограѓани во меѓувремето брзо сфатија како може најефикасно 
да се искористат поволните кредити што му се отпуштаа на Скопје. 
Најпростиот начин за некои беше да земат овде кредит со камата од еден на 
сто и да ги вложат истите средства во некоја банка во Ниш со камата од осум 
на сто. Пренамената на кредитите стана обична работа. Се разбира, не сите 
имаа можност да добиваат лесно кредити. Виден резултат на овие трансакции 
беше тоа што мнозина купија коли и возниот парк во градот нагло порасна. 
Раслојувањето, за кое ми зборуваше Орлов, еве почна. Остануваа во наследство 
тешки морални и материјални последици.

Ho се приближи септември и јас требаше сега непосредно да се соочам со 
моето патување во Јужна и Средна Америка. Во предвидениот час се префрлив 
некако до железничката станица и тргнав до Белград. Следниот или некој од 
следните денови, на самоти полноќ, полетавме со голем авион на шведската 
компанија. Првото спуштање ни беше дури во Либерија. Отаде ни остануваше 
уште само една етапа до новата престолнина на Бразил ▶ градот Бразилија.

За жителот на кампот во Автокоманда почнуваше еден месец нов живот, полн 
сјај и изобилство. Дојдоа до израз смокингот и лакованите чевли. Водејќи 
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под рака некоја дама, обично некоја полничка госпоѓа министерка, стапував 
со одмерен чекор во раскошните сали, каде што се приредуваа официјалните 
вечери. Во луксузните хотели ни сервираа сè што ќе посакаме. Требаше само да 
ставиме потпис на сметката. За мене беше лошо само тоа што одвреме навреме 
ќе ме жегнеше мислата дека пак верно ме чека шаторот во универзитетскиот 
камп. Но сега настапуваат есенски денови и ќе биде студено и кално, и поарно 
да не мислам како. Понекогаш грозата во мене се засилуваше од кратките 
соопштенија во весниците дека во Скопје пак се случил некој посилен удар. 
Бездушно е ▶ протестирав во себе ▶ да ме подлагаат на вакви огромни промени 
во кратко време.

Неминовниот час на враќање стигна. He можам да опишам како ми се стегаше 
срцето во спалната кола, сè посилно и посилно колку што се ближеше Скопје. 
Беше добро разденето кога пристигнавме. Го фатив автобусот за Автокоманда 
и се упатив со истата грутка на срце, со чело стегнато до студеното стакло на 
прозорецот.

Одеднаш, кога стигнавме до плоштадот и веќе вртевме, кого ќе го видам? Се 
разбира, кого друг ако не Волче Наумчески, на истото место и во истото време 
како многу пати порано, кога ме пречекувал да ми објаснува и да ме уверува 
дека сонцето е тврдо тело. Тој секогаш нешто бара и очекува од мене, а мене 
ми се брза на работа, во осум и петнаесет ми почнува првиот час.

Сето ова ми мина секавично низ глава, и јас одеднаш почувствував длабока 
релаксација, така што градите сами ми се раширија. ▶ Што си се стемнил, ▶ си 
реков ▶ кога животот еве продолжува таму каде што запрел?

Сончевиот ден го поткрепи мојот оптимизам. Како да ме ослободува од 
тежината на луксузните хотели, заслужниот шатор во нашиот камп ме пречека 
приветливо.

Извор: Блаже Конески - Проза, 
јубилејно издание, книга 3, Скопје: Култура, 1990.



-140-

телегрАфсКи лиБретА
славко јаневски

Неколку дена по земјотресот: сета земја  
е една огромна болница. 

На децата на овој град најлесен предмет ќе им е утре географијата. 
Имињата на земјите со многу нивни градови мошне функционално ќе 
се врзуваат во нивната свест со активноста на хуманоста: писмена задача 
– земјата и ние по една катастрофа, први стихови – градот на градот 
му е град. Но, денес, и на децата од другите градови, на кои веќе никој 
не им раскажува приказни за Гримовите или Андерсеновите печурки, 
суровата реалност им приготвува од овој град телеграфски приказни. 
...Крик на жена по еден потрес. Обид да ги покрие четирите деца со тело. 
Урнување и мрак. И ништо, ништо, ништо. Во она што не е веќе сон лежи 
недочитана сликовница: во некоја далечна земја на цвеќе и сонце...

* * *

...Клешти на истинати дамари. Во прегратка на мртва жена раскрвавен и 
полуспоулавен маж. Засипнато грло од повици. Ненадеж. Молскавица на еден 
порано потискуван до дупките на свеста страв. Војна, бомби. Од онаа страна 
на стврднатиот мрак се слушаат тенкови и татнежи. Во мракот никој не знае 
дека тоа се тешки дигалки и први минирања. Земјата често трепери. Војна, 
бездруго.

* * *
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...До натколеници соѕидана жена. Сирена – половина маченица половина 
гроб. Рацете скршени. Очите суви. Ужасот не го познава вкусот на солзите. 
Присилно лежење врз пукнатини. Прсната водоводна цевка. Капе. Капка по 
капка. Ритмички. Рамно в чело. До споулавување. По неколку дни спокој. 
Запишана, неотпишана, избришана. На сè уште нераспаднатото лице очите 
ширум ококорени. И отворени ги покрила прашина.

* * *

...Човек – млад. Скршен ‘рбетник. Нож на ребро в дроб. Утре во осум средба 
со... сеќавање на руси коси и полни момински усни. Утре. Сега насмевка и сон 
и небудење. Потоа ни болка ни сеќавање.

* * *

...Гробница, во неа породилка. Детето со неврзан папок. Плач како почеток на 
еден живот. Молк како негов крај. И на мракот и несреќата им се нерасплеткани 
папоците. Откопува некој приготвени пелени. Мртвото доенче никој не ќе го 
крсти Живко.

* * *

...Разговор. Дијалог на очај. Овде сум. 
Копајте. Идеме. Има ли уште некој? Не 
знам. Мрак е. Не можам да се движам. Викај. 
Пеј. Да знаеме каде да копаме. Добро. Бомба 
ли беше? Земјотрес. Добро. Сега ќе викам. 
Господи, мајката твојааа...

* * *

...Мртва поетеса. И помал брат. И татко. Откопуваме. Долго и мачно: Маски 
на лицето на луѓето. Омарина. Нема ветар да ја прелиста свеската со стихови. 
Вчера книга Сребрени игри. Утре некролог. А денес? За мртвите нема денес.

* * *

...Пес во бункер на страв. Завива. Нигде излез ни за глушец. Што ќе биде со 
мртвите во неговата близина?

* * *

Хотел. Куп безобличен од камења, тули, железо. Историја на една географија. 
Странски документи. Овде гинеле или загинале меѓу другите: Антониа (СР 

Викај. Пеј.  
Да знаеме каде да копаме.
Добро. Бомба ли беше?
Земјотрес.
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Германија), Пјер (Белгија), Зезали (Ирак), 
Соратис (Грција), Виолета (Бугарија), Хаус 
(Австрија), Харолд (САД), Мадлен и Мишел, 
сестра и брат (Франција). Мртов есперанто. 
Нема визи за подземи.

* * * 

...Кукла со скоро пламена коса. Меѓу камења. 
Периката е усвитена од мисли и грижи. Што се 
наоѓа под неа? Крај неа детски чевел. Бел, летен. 
Куклата е неидентификувана.

* * *

Старец со крвава муцка под тула. Сеќавање од 
корен на морници: премногу зло навестува 
на почетокот Чумата на Ками. Бегајте глувци 
бродот тоне. Старецот немал инстинкт. Во 
Јапонија се чуваат во аквариуми рипчиња што 
го претчувствуваат земјотресот.

* * *

…Испрекината проекција за откопувачи и 
гледачи. Рака воскреснува од малтер. Бела 
е. Жив варовник. Прстите работат со свои 
сигнали. Потоа рамо. Дел на главата. Устата е 
полна со крв. Нема. Без збор. Прикаската на 
подивеаните очи е разбирлива.

...Кукла со скоро пламена 
коса. Меѓу камења. 
Периката е усвитена од 
мисли и грижи. Што се наоѓа 
под неа? Крај неа детски 
чевел. Бел, летен. Куклата е 
неидентификувана.
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* * *

Урната школа. Празни клупи. Во последната, магарешката, седат призраци. 
Глобус во урнатини. Паѓа сам од себе дел од покривот. Врз сè. Европа, Азија, 
Африка, Америка, Австралија се закопани. Овде не се виори смеа на деца. 
Глобусот в гроб. Крај на една географија.

* * *

...Почеток на една географија. САД, СССР, Јапонија, Франција, Шведска, 
Полска, Израел, Белгија, Италија, Бугарија, Грција, Унгарија, Мароко, 
Швајцарија, Судан и... и... и... праќаат помош. Еден нов град е нивен град. 
Испит на совеста на човештвото.

* * *

...Сите вени на една рака. Доброчинителка. Рака со корен на пет континенти. 
За поздрав – овде. Почит на мртвите и за живите битка.

* * *

...Јапонка испраќа дијамант. Кој може да го раскаже романот на поколенијата 
што го наследувале тоа парче камен во сите празници на црешовиот цут и сите 
трагедии, таму во Кобе или Осака или Токио, од некој далечен самурај до оваа 
ѕвездоока девојка со плашлив чекор?

* * *

...Мракот има свои ѕвездени часови. Спасителите, некои голобради војници, 
му кликаат на спасеното девојченце. Да живее оваа другарка. Мајка ми, чичко? 
Молк. А татко ми?

* * *

...Бутел. Кон планината Скопска Црна Гора. Масовни гробници. Тројца од 
оние што закопуваат паѓаат жолти едноподруго. Трупови, трупови, трупови. 
Некои од доброволните гробари бегаат. Други се пријавуваат. Внатрешноста 
испраќа помош – младинци ќе видат што е масовна смрт. Животот тече потаму. 
Така е. И смртта тече потаму. И осмиот ден се вадат трупови од несмасните 
безоблични купишта. Клекава житкавост. Распаѓање пред голи очи. Бел вриеж. 
Труповите не подлегнуваат на опис. Прв нов кварт. Бројката на закопаните се 
ближи кон илјада. Бројот на мртвите е двоен.

* * *

Вакцини, боцки в месо. Слаб одзив. Тајни мисли дали е некаква епидемија 
поголема несреќа од сето ова. Можности: несреќата влече по себе аждерски 
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опаши на глад, криминал, болештини. Се организираат логори. Некако, и не 
брзо. Привидност. Криминалот – малку над точка на смрзнувањето. Спречено 
линчување на тројца крадци. Мршојадците не се в јато. Се говори за некаква 
дизентерија.

* * *

...Сета земја е една огромна болница. Во првиот ден слика во дворот на 
скопската болница и наоколу. Крв, завои, писоци, осакатеност. Слика каква 
што досега не е опишана во литературата. Некој сметаше дека една третина од 
ранениците не ќе преживееле. А другите што ќе останат – ќе бидат ли предолга 
парада на патерици? 

* * *

Злосторството на таинствената природа 
можеби може на еден дел на планетата 
да и’ го дозаврши кардиограмот. Кој ќе 
потпише дека денешниве симптоми биле 
последни? Многу влади, вклучувајќи 
во акцијата планови, средства, луѓе, 
ќе ги надоместуваат вложените богатства со искуство: човекот сè 
уште не станал господар на природата; тој само има можност да се 
обезбеди под одредени услови од нејзините утрешни подмолности. 
Осми ден. Или деветти. Несигурен календар. Очите болат од неспиење. И 
потаму татни. Се шири смрѓава во некои делови на градот. Се чувствуваш како 
долго да си лепел марки со врвот на јазикот и мислиш дека сетилото на мирисот 
ти се подвлекува в душник. Мувите се отпорни за дидити. Се појавуваат пци 
скитачи со издолжени јазици и замаглени очи.

Нова Македонија, 06.08.1963.

Осми ден. Или деветти. 
Несигурен календар.  
Очите болат од неспиење. 
И потаму татни.
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три мигА од историјАтА и 
одгоВорНостА пред утре
славко јаневски

Ќе има ли тој град споменик на Бајрон во некој парк, 
и шведски државен грб како споменик на некоја 
болница, и грб на Краков на некој универзитет, и ќе 
ги носат ли имињата на великаните од многу земји 
повеќето зданија и улици?

Не се знаело и не се учело. Во овој град не се зел докторат за неговата историја, 
или се зел анонимно, како што обично се земаат докторатите. Овој град нема 
свој епичар. Во овој град се пишувало за апстрактни градови. А ги познавате 
ли неговите стари цркви и соседни манастири и ги паметите ли неговите 
апокалипси: некогашните јавни куќи, двете третини од вкупното кралско 
жандарство во онаа Македонија, тајните полициски документи за уништување 
на еден јазик? Сте се возбудувале ли подоцна над неговата повоена изградба, 
со пцости понекогаш за урбанистите, но сепак горди за неговото витално и 
брзо растење? Сте виделе ли стари гравури за неговите поранешни пропаѓања 
и сте се запознале ли барем со неколку редови од оној далечен документичар 
Марцелинус? Ви кажал ли некој дека сеизмичкиот простор на скопската 
котлина дејствувал со 
урнувачка активност во 
годината 518? Доколку 
во тој прв земјотрес не се 
уништени податоците за 
некои катастрофи од пред 

Сте се возбудувале ли подоцна над 
неговата повоена изградба, со пцости 
понекогаш за урбанистите, но сепак горди 
за неговото витално и брзо растење?
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тоа, уште од непознатите предилирски години или од подоцна од годините на 
секаквите човечки страдања и надежи. И пак, уште еднаш во шеснаесеттиот 
век, на кој не му биле непознати сведочењата на очевидецот Марцелинус 
за страшните слики кога земјата пукала како една презреана гигантска диња 
и ги голтала тврдините, домовите и храмовите; шлемови на мртви черупки, 
врисоци на коњи со скршени нозе, урнати ѕидини врз мртви стражари и – 
проголтани каштели, урнати каштели, осакатени каштели, изедначување на 
робот и господарот. Потоа се зараснувало во тешки испоснички бради, се 
градело, – на ова место разденувањата и залезите на сонцето и на вековите 
биле необични. И по наездата на Отоманијата, однатре минирана од овој 
народ секогаш без успех и со жртви, цветале занаети, се очувувале обичаи, се 
пренесувале легенди, несопирлива била уметноста.

Ги познавате ли иконите и иконостасите во овој град, по црквите, по музеите, 
во старите куќи? Овој град бил до вчера пребогата изложба на секакви познати 
и непознати зографи низ можеби десетина столетија во многу куќи и тајни 
или занемарени кријалишта на римски етиди, старо оружје, бакар, потоа за да 
не му се посвети ниеден даровит сликар, ни еден композитор. Сепак тој град 
живеел, бил жив – не го сонувал своето умирање, не денес кога се подмладувал.

Размислуваш за сето ова и чекориш низ прашина и очај, ги заобиколуваш 
непроодните улици, ги тргаш нозете од жици и арматурни ткаежи, ги отфрлаш 
од себе сомневањата, веруваш во нешто. Во што? Како и со колкава брзина се 
планира иднината? И не се чудиш што во овој народ има нешто Антејско; не 
ѝ се предава на паниката, го болат катниците од чкрипење. Пред страшните 
слики долгите нокти до крв се забуцуваат в дланка, некои иако без причини се 
чувствуваат виновни за несреќата, многуте се спремни на одговорност пред 
историјата. Одговорност пред историјата на најширок фронт од првиот до 
последниот човек, и не само на овој град – на земјата. Оној што умее да сонува 
и да не спие сам си подига споменик.

И ти си наеднаш одговорен, не можеш да заспиеш на својата совест како на 
мека перница. Жилите ти се набрекнуваат, од зглобови не ќе те истргне ни 
стократ некој подземен Голијат. И стануваш сè: копач, интендант, економист, 
планер. Планер на иднината. И се обидуваш до крај, сеедно што понекогаш 
умееш да бидеш сам, да пресметаш: почеток – А: шатори, Б: бараки, В: ? Тоа не 
е планирање на иднината, тоа е нужност. Во часот на овој ден. И се прашуваш 
ќе потрае ли усвитеноста во срцето на сите луѓе во светот толку време колку 
што ќе биде потребно да никне тоа ново Скопје во галоп на мудрост, да биде 
прв споменик на човечката солидарност, каде по некој булевар наречен Ленин 



-148-

ќе говорат децата англиски и каде во некоја авенија Линколн љубовни двојки 
ќе ги шепотат стиховите на Есенин. И ќе има ли тој град споменик на Бајрон 
во некој парк, и шведски државен грб како споменик на некоја болница, и 
грб на Краков на некој универзитет, и ќе ги носат ли имињата на великаните 
од многу земји повеќето зданија и улици? И знаеш, тоа го знаеш: твоите 
републики бараат простор за свои изградби, и уште еднаш си сигурен дека ти, 
копач, интендант, планер и ѕидар, ќе си спремен додека чекориш кон иднината 
да погледнеш со отворени очи во будните очи на престрогата историја и да 
бидеш достоен за името Човек, човечка Солидарност.

И сега големиот план е твојата поезија, ти што имаш нов документ: роден – на 
26 јули, во 5,17, школска спрема – факултет на човечка љубов, занимање – ѕидар 
и мечтател, блиски роднини – петте континенти, особени знаци – зараснат 
белег на една рана.

Историјата (се убедуваш дека е крајно време за тоа), користејќи се со 
безбројните искуства на медицината, физиката, геологијата, економијата, 
уметноста, на своите паѓања и растења, мора да се сврти кон себе со лице, 
кон иднината на човекот. Нерон, Цезар, Клеопатра, Александар Велики, 

И уште еднаш си сигурен дека ти, копач, интендант, 
планер и ѕидар, ќе си спремен додека чекориш кон 
иднината да погледнеш со отворени очи во будните 
очи на престрогата историја и да бидеш достоен за 
името Човек, човечка Солидарност.
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византискиот Василиј, некој Карло и некој Болеслав, Наполеон, Фуше – се 
прав. За некој од нив ни минатото немало солзи. Ние денес сме искушение, 
утре (ние и оние што ќе дојдат по нас) ќе сме таа одговорност во полното 
значење на смислата, без ордени за заслугите но со евентуални репресалии за 
противзаслугите.

Знаеш: уништувањето на едно Милано, или сеедно кој и да е друг град од А 
до Ш, е и наше уништување. На човештвото веќе не му се нужни мртви 
споменици. Јас, кој се викам Марио, Стив, Пјер, Ото, Јан, Иван или Ахмет, 
барам со право на глас, несмрт и сонце.

Осми ден. Се наоблачува и грми. Седум е по еден залез. И подземја грми. 
Слушај Марио, Стив, Ото, Иван, напиши го утре романот на денот. Каков 
роман? Таков – како умрел еден град и како се родил.

Нова Македонија, 07.08.1963.
Фотографии во трите текста: Томислав Петернек

Ние денес сме искушение, утре (ние 
и оние што ќе дојдат по нас) ќе сме 
таа одговорност во полното значење 
на смислата, без ордени за заслугите 
но со евентуални репресалии за 
противзаслугите.
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деНоВи Без грАд
Влада урошевиќ

сè беше нестварно и полно со атмосфера на 
исклучителност. средбите беа полни со изненадувања: 
разговорите со пријателите беа поткренати до високиот 
степен на барање одговор на големите прашања.  
сè беше полно необичности.

Разбудени среде урнатини, сè уште не сфаќавме дека она што до тоа утро 
беше град, сега веќе е, отстрана гледано, неупотреблив, несмасен украс фрлен 
врз јулската земја. До нас сè уште не беше стасана помислата дека повеќе не 
можеме да се сметаме за жители на еден град кој дотогаш беше наш: тој ја беше 
изгубил својата основна намена - способноста да ни даде покрив над главите, 
и сите ние бевме само збир луѓе што сè уште ги поврзува за едно место нешто 
помеѓу должност и сентименталност.

Уште не беше наполно јасно дека градот веќе не е град: тој прв ден околу 
пладне Плоштадот беше полн со разврвен свет: беа излегле љубопитници, 
прераскажувачи на новости, луѓе што ја користат секоја погодна шанса за јавен 
разговор и поширок круг слушачи; сензационализмот на Скопје го имаше 
својот последен блескав миг: сè беше полно очи што бараат невидени настани, 
раце што гестикулираат, гласови што соопштуваат, свесни за својата важност 
во тој миг, за смртта на некој далечен роднина и за урнатата куќа на соседот. 

Свеста за несреќата дојде подоцна, по првите ноќи преспиени во паркот 
или на падините на Водно, се ширеше со монотониот глас на спикерот кој 
деноноќно го соопштуваше бесконечниот список на загинатите. Веќе по 
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неколку дена ги немаше 
куповите на љубопитните 
околу урнатините. Низ 
градот се ширеше тежок 
мирис: презреан, сладникав, 
со нешто заканувачко во 
своите повремени јавувања 
низ занишаните пластови на топлиот воздух; се зборуваше за опасност од 
зарази. 

И градот почна да се сели. Прво децата: милицијата со мака ги одделуваше 
мајките од композициите од чии прозорци наѕирнуваа исплашени детски 
лица. После, во сè позабрзана треска, појде сè: на автомобили извлечени од 
урнатините, со искривени каросерии, на коли, натоварени со покуќнина, 
влечени од црни биволи; по сите околни патишта се влечеа такви коли, 
ужасно чкрипејќи, бегајќи, оставајќи го Скопје како во деновите на некои 
дамнешни наезди. Бргу, за миг, ги престасуваа камиони, на кои, среде кафезите 
со канаринки и згмечените лустери, две деца држеа огледало што се нишаше, 
испраќајќи ги низ пустото поле своите блескави, панични, очајнички светлосни 
сигнали. Сите се селеа: на детски колички, на трицикли за разнесување 
весници, на чудни возила составени од два велосипеда помеѓу кои беше ставена 
една креветна пружина. Бегаа безглаво, очајнички, внесувајќи во тоа некаква 
страст, како да исполнуваат со тоа некаков дамнешен зарек. Зад нив остануваше 
градот како череп, како плашило. Веќе приквечер, во часовите кога сонцето сè 

Свеста за несреќата дојде подоцна, 
по првите ноќи преспиени во паркот 
или на падините на Водно, се ширеше 
со монотониот глас на спикерот 
кој деноноќно го соопштуваше 
бесконечниот список на загинатите.
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уште не беше зајдено, можеше 
да се поминат цели делови на 
градот а да не се сретне човек. 
Тоа беше глетка од научно-

фантастичните филмови: луѓето 
беа заминати некаде, исчезнати, а градот стоеше под доцната светлина, без 
шумови и без движење. Зјаеја отворените прозорци, на тротоарите стоеја 
траги од забрзано селење: детски чорап, книга без корици, скршени садови; 
градот прилегаше на градовите од сликите на Де Кирико.

Движењето низ градот беше ограничено во вечерните часови. Празни 
улици блескаа под месечина. Помеѓу куќите, среде блескавите искршоци на 
прозорските стакла, претрчуваа само фосфоресцентни, хипнагогички мачки.

Сè беше нестварно и полно со атмосфера на исклучителност. Средбите 
беа полни со изненадувања: разговорите со пријателите беа поткренати 
до високиот степен на барање одговор на големите прашања. Навечер на 
плоштадот Слобода, на кој во тоа време на денот, пред земјотресот, се собираа 
девојки и младичи пред малото репризно кино кое тогаш ја почнуваше својата 
вечерна претстава, стоеја сега тешки возила за расчистување, безмалу тенкови, 
пред кои стражареше црвеноармеец.

Пензионерите зборуваа дека Скопје 
ќе го градат Обединетите Нации, 
дека ќе биде слободен град во кој 
ќе одржуваат контрола меѓународни 
сили. Се прикажуваше сешто;
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Сè беше полно необичности. Пензионерите зборуваа дека Скопје ќе го градат 
Обединетите Нации, дека ќе биде слободен град во кој ќе одржуваат контрола 
меѓународни сили. Се прикажуваше сешто; пророкуваа дека на денот на некој 
летен светец ќе има пак земјотрес; некои им даваа на тие податоци и печат на 
официјални извори. Се пренесуваа вести за отворени пукнатини на кои не им 
се гледа дното, на крајот од градот, некаде околу Чаир, од кои избива сулфурна 
пара. Митрополитот македонски мораше да даде изјава дека земјотресот е 
природна појава. 

На улиците се одигруваа невидени сцени. Без сенка, седнувајќи ги муштериите 
на обичен расклатен стол, берберите го вршеа својот занает како некаде на 
Блискиот Исток. Поштата се делеше пред кафеаната во паркот: поштарите 
јадеа плескавици врз куповите писма и го славеа со ново шише пиво секое ново 
појавување на клиентот од некогашната улица. Уличните фотографи ги запираа 
збунетите патници и им предлагаа да ги сликаат пред разурнатата Станица. Се 
создаваа, набрзина, нови обичаи: на последната станица од некоја автобуска 
линија, малку подалеку од патот, седнуваа патниците заедно со кондуктерот 
околу лубеницата купена некаде во близина; шоферот со голем нож ја сечеше 
на рамноправни делови. Еден пленум на Друштвото на писателите се одржа над 
школата „Кочо Рацин“, на една разградена полјанка. Минувачите поминуваа 
наоколу, наполно невозбудени од глетката. Писателите седеа на купови тули. 

Градот имаше еден нов пулс, 
растрган, фебрилен; неговите жители 
живееја постојано под покачена 
температура. На улиците настаните 
течеа во ритамот на немите филмови: 
исфрлање на покуќнина низ прозорци, 
опасна акробатика на влегување во 
станови од балкони, растревожени поздравувања помеѓу првпат по земјотресот 
видените роднини. Секој имаше безброј обврски, нови задолженија; сите некаде 
брзаа, со нешто беа зафатени. 

Градот исчезнуваше пред наши очи. Огромни скрепери го разнесуваа Сули 
ан, чиј двор ги паметеше карваните со камили, а чии соби во последно време 
беа сврталиште на скопскиот лумпенпролетаријат. Под ѕидовите изградени 
во шеснаесеттиот век откопуваа трупови, веќе мумифицирани: тоа беа 
безимени, никаде заведени, никому познати лица. Чиновниците задолжени за 
идентификација доаѓаа и заминуваа, беспомошно. 

Во еден миг се одигра и мала наезда на крадци. Од сите краишта на земјата дојдоа 
сомнителни типови, специјалисти за сите видови брави, големи комбинатори, 
привлечени од лесниот плен. Што се случуваше ноќе по отворените станови, 

На улиците настаните течеа во 
ритамот на немите филмови: 
исфрлање на покуќнина низ 
прозорци, опасна акробатика на 
влегување во станови од балкони.
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по полуразурнатите куќи? Но, за кратко. Од истите тие градови, од кои беа 
дојдени неканетите гости, дојдоа и оние што ги познаваа по службена должност; 
таинствените дојденци се враќаа, со навреден израз на лицата, со првиот воз.

Наутро одекнуваа експлозии. Ги урнуваа зградите кај кои постоеше опасност 
од паѓање. Остатоците, тулите, бетонските блокови, ги фрлаа во сувиот канал кој 
ја сечеше Партизанска. Автобуската станица покрај која лежеа остатоците од 
познатите сиви столбови, патниците од градските автобуси што минуваа оттука 
ја наречуваа, не без хумор, Офицерски дом.

Циганите талкаа по урнатините, собирајќи 
сè што беше употребливо. Надвор од градот, 
таму каде што беа истоварувани урнатините, 
тие го одбираа материјалот и правеа големи 
складови. Од селата на Скопска Црна Гора 
слегуваа селани со коли и се пазареа со 
Циганите. Тоа беше своевидна распродажба 
на градот, незапаметена од времето на 
авантуристичкиот поход на Пиколомини. 

Конечно, и последниот странски дописник замина од Скопје, а скопјаните 
почнаа да се враќаат во својот град. Нивното враќање не беше забележливо како 
заминувањето, но во градот, сепак, од ден на ден се чувствуваше дека се враќаат. 
Што ги привлекуваше назад? Градот сè уште не беше град и не можеше да им 
даде покрив, но тие се враќаа, како да сфаќаа дека без нивното враќање тој и не 
може да биде она што бил. Почнаа да се повторуваат до бесконечност зборовите: 
санација и ресанација. 

Градот бавно и незабележливо одново стануваше град. Мигот кога тоа конечно 
се случи не може прецизно да се одбележи. Впрочем, тој миг е за секого 
поинаков и друг. За мене тој миг се случи во една вечер во која сè уште се 
чувствуваше последниот топол здив на тоа толку упорно продолжувано лето. 
Одејќи помеѓу куќите (што денес веќе ги нема) кои стоеја меѓу хотелот Скопје 
и Работничкиот дом, покрај еден нејасно осветлен двор, застанав. До мене дојде, 
по толку денови во кои правта на малтерот го убиваше кај сите нас чувството 
за мирис, пробивајќи се низ острата бела прав која сè уште го исполнуваше 
млакиот воздух, мирисот на печени пиперки: топлиот, интимен, летен мирис на 
скопските вечери. По ѓаволите, помислив патетично, чувствувајќи се одеднаш 
во затемнетиот, разурнат град пак како дома, овој град почнува одново да 
прилега на себеси.

(1965, 1968)

Градот сè уште не беше 
град и не можеше да 
им даде покрив, но 
тие се враќаа, како да 
сфаќаа дека без нивното 
враќање тој и не може да 
биде она што бил.
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сеНтимеНтАлНА прошетКА
Влада урошевиќ

еден град е урнат, но тој останува да трае во нашето 
сеќавање. Ние сепак ги имаме тие улици по кои се 
шетавме, тие залези зад веќе исчезнатите куќи. Никој 
не може да ни го одземе тој имагинарен албум на 
миговите сврзани со одредени агли и премини.

Низ куќите што веќе ги нема летаат сега птици. Излегувате на плоштад, 
премногу познат со својата, оптегната до ѕунливост, полутопка на небото, 
и оттаму од каде што секогаш ве пречекувале облици лесно засенчени од 
навикот, ве удира реско отворената празнина. Кршејќи го ѕидот на споменот, 
гулабите одлетуваат во празното небо. 

Во купот урнатини пред 
Домот на ЈНА, чија сала 
стои како уста отворена 
во вџашеност (полилеите 
небаре сè уште треперат 
од спомените за зимските 
концерти), камена глава на 
војник. Покрај неа големиот бројник од часовник, извиткан како на сликите на 
Дали. Каков му беше звукот, праша некој. Напорот на сеќавањето се пробива 
низ празнината. Малечки звучни топченца што се одронуваа од четираголна 

Напорот на сеќавањето се пробива низ 
празнината. Малечки звучни топченца 
што се одронуваа од четираголна 
купола и отскокнуваа по празниот 
ноќен плоштад при доцните прошетки.
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купола и отскокнуваа по празниот ноќен плоштад при доцните прошетки. 
Дење звукот можеше да се чуе само во исклучителни мигови, низ пукнатините 
создадени наеднаш и случајно меѓу густите клопчиња на градската врева, и на 
исклучителни места: во оној малечок парк меѓу Народниот театар и Камениот 
мост, каде што другаруваа во пролетните денови питачите и врапчињата, и 
каде што, како на непостојан остров притиснат меѓу куќите и реката, можеше 
да се седи невознемируван, додека во непосредна близина, на дофат од раката, 
Скопје се преточува како низ споени садови, преку мостот, од Плоштад во 
старата чаршија, од старата чаршија на Плоштад. Тука звукот на часовникот од 
преку реката доаѓаше со иглестата острина на изненадата и пејзажот создаден 
од неколкуте ниски врби, ѕидот од кејот и барокната купола на Домот ја 
добиваше премреженоста на некоја оддалечена ведута од детството.

Недалеку мостот стои како заинатено животно, несмасно и тврдоглаво 
расчекорено меѓу бреговите. Го нема само неговиот камен белег некаде кон 
средината, со текст на турски, чие одгатнување никогаш не успеав да го дознам. 
Но долу, на еден од столбовите, над водата, стои таинствената, необјаснива 
ружа на времето, и како да ја кажува со бојата на каменот во кој е врежана 
својата порака за минливоста на водата и за вечноста на убавината.

Калето е ’рбетник скршен во 
мигот кога се свиткувал за 
скок. Касарнски улежано, со 
единствен изблик на романтика 
во четириаголната, едноока кула, 
тоа како секогаш да стоеше во 
несогласност, во нема препирка 
со градот што растеше, што го 
опколуваше како шарена, бучна 
наезда. Дали е тоа судбина на една почва, на едно поднебје: постојано да се губи 
нишката на традицијата, да се нема ништо од она што можело да биде патоказ 
од вчера кон утре, да се почнува секогаш одново, да се гради врз разурнатото? 
Град што нема ниту една гравура од минатите векови, што го немал својот 
грб тогаш кога и многу помалите го имале, сега ја нема ни кулата што стоеше 
во средиштето на неговиот нов амблем. Одмаздата на геолошките пластови 
е видлива: тука, на Калето, што стоеше врз диплите од гнајс, победувајќи ја 
вртоглавицата, најприсутен е нивниот напор сè да се сведе на нивниот облик, да 
се примора каменот, издигнат со човечки раце врз мртвата карпа, пак да легне, 
да се спушти во хоризонтала, да се врати кон аморфна маса, кон обезличеност. 

Дали е тоа судбина на една почва, 
на едно поднебје: постојано да се 
губи нишката на традицијата, да се 
нема ништо од она што можело да 
биде патоказ од вчера кон утре, да 
се почнува секогаш одново, да се 
гради врз разурнатото?
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Но, ги нема ни толкуте нови многукатници 
што настапуваа, можеби понекаде недоволно 
организирано, но сè помаосвно, истакнувајќи 
ги зелените транспаренти на своите балкони и 
поставувајќи ги своите барања, во вид на саксии 
со цвеќе и детски пелени, за почитување на 
радостите на секојдневјето. 

Ја нема магичната кутија на Станицата, каде што 
сè - весниците, разгледниците, освежувачките 
пијалаци - го носеше вознемирувачкиот, 
нерасонет мирис на патувањата, каде што 
возовите лете секогаш можеа да ве однесат на 
југ, кон некаква таму вжештена Гевгелија каде 
што грозјето веќе мириса на Грција, а зиме ви 
ги ветуваа градовите на Север, цели од лилаво 
стакло и од чад. 

Го нема киното „Балкан“ каде што, меѓу 
претрчувањата на глувците и мирисот на 
маслото за мачкање на подот, живееја сè 
уште сладникавите духови на Хари Пил и 
Рудолф Валентино од предвоените филмови. 
Купиштата малтер не го чуваат сеќавањето за 
евтините возбудливости од филмовите за Тарзан 
гледани во празните летни попладниња. Ја нема 
ни старата кула без историја која, стисната 
меѓу магацините на една мала печатница и 
новоградбите, присуствуваше присилно на сите 
претстави во летната бавча.

Ги нема многуте од оние загадочни, безимени 
(за нас од десниот брег) зданија создадени во 
слава на Исламот, кои со својата патина од топло 
сивило, под која се пробиваше матното црвенило 
на трошните тули, вградени во каменот со 
линија на еден смирен, сонлив ракопис, нè 
потсетуваа одеднаш дека Азија е тука некаде 
блиску, оддалечена на ден и ноќ патување со воз. 
Ја нема исушената збрчкана печурка на Крал 
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Кази меѓу багремите на Гази Баба, со својата матна историја и со крпчињата 
што во некое таинствено верување ги оставаа во неговото подножје жените 
во самрак. Го нема тешкиот, старовремски музички инструмент на Куршумли 
ан, со долгите писки на своите оџаци, звучен и многугласен, со полните 
самогласки на своите аркади и со хорскиот простор во средиштето. Над 
неговите скали, што водеа на горниот кат под еден остар агол кој потсетуваше 
на Дубровник, зјае отвореното небо како голем дисакорд. Кога дојдов до него 
разурнат, одеднаш зажалив што подолго време не сум поминал под неговите 
ѕидови што секогаш беа осончени на еден раскошен, медитерански начин. 

Ја нема Народната библиотека, со црната купола што толку прилегаше на стар 
австроунгарски шлем, во која јас и моите врсници го откривавме Црњански и 
Драинац, и во која, една особено остра зима, одевме Тања и јас за да ја читаме 
заедно топлата, натопена со бои и мириси „Африка“ на Растко Петровиќ.

Ја нема строгата, лицејски 
вкочанета зграда на Вишата 
педагошка школа, некогашната 
зграда на Машката гимназија, 
но ја нема ни сегашната нова 
зграда на гимназијата „Цветан 
Димов“, по малку сува и студена, 
но џагорлива во времето на 
одморите и растрчана во потрага 
по бурек и по срамежливите познајнички од пониските класови. Сега, 
поминувајќи покрај неа, можам само да речам, покажувајќи некаде неодредено 
во воздухот над ниските покриви: тука сум ги препишувал писмените задачи 
по математика и тука некаде, на состаноците од литературните дружини, 
сум ги водел гимназиски несредените дискусии за првите песни на Михо 
Атанасовски. 

Ја нема кафеаната „Изгрев“, со бескрајните разговори за и околу литературата, 
како што ја нема, се плашам, и онаа единствена атмосфера на улицата 
Илинденска, во која се чувствуваше сè уште дека низ неа поминувал коњски 
трамвај и дека служела, во своите први години, за неделни излети во тогаш 
оддалечениот парк. 

Го нема ни плоштадот Слобода, неговиот затворен, елипсест простор во 
кој можеби најдобро се чувствуваше забрзаниот пулс на градот. Гледан 
одозгора, од прозорците на редакцијата на „Млад борец“, (која исто така ја 
нема) малиот плоштад во дожделивите часови на денот беше полн со некаков 

Jа нема ни сегашната нова зграда 
на гимназијата „Цветан Димов“, 
по малку сува и студена, но 
џагорлива во времето на одморите 
и растрчана во потрага по бурек и 
по срамежливите познајнички од 
пониските класови.
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мравји, црн електрицитет, со навидум хаотично, анјонско и катјонско движење 
и минување на блескави чадори и мазно виолетови и вишнести лимузини. И 
во овој миг, кога ќе се сетам на глетката, во носниците ми удира фригидниот 
мирис на пластичните маси, главоболниот мирис на црната гума, хранливиот 
мирис на влажната хартија близок до мирисот на квасецот - мириси на град кој 
наскиснат брза некаде грижејќи се да се снабди со билети за кино, со слободна 
маса во кафеана, со кревет за љубов. 

Сега наоколу е само бледиот мирис 
на малтерот. Радијатори извиткани 
како гасеници. Часовници со 
мртво време меѓу тркалцата. 
Книги меѓу чии страници 
земјотресот истурил танка нишка 
малтер заради потсетување. 
Семејни фотографии и странски 
илустрирани списанија. Брак меѓу 

чадор и машина за шиење за кој сонувал Лотреамон.

Ја кревам главата: празнината отстапува пред сликата на куќата што стоела 
врз нашите утрински свиркања, пладневни разговори, вечерни враќања. Во 
еден напрегнат, вртоглав миг на рамнотежа меѓу сеќавањето и заборавот, (ќе 
ги најдеме ли нашите мадлени?!) одново постои балконот, девојката што го 
полева цвеќето на него, музиката од радио некаде од собата. Потоа ја вртам 
главата за да не го видам повторното навлегување на празнината.

Еден град е урнат, но тој останува да трае во нашето сеќавање. Не е ли тоа, 
сепак, (и со помош на Пруст и без него) еден исто толку полноважен вид на 
траење? Ние сепак ги имаме тие улици по кои се шетавме, тие залези зад веќе 
исчезнатите куќи. Никој не може да ни го одземе тој имагинарен албум на 
миговите сврзани со одредени агли и премини. Зашто ние остануваме.

* * * 

Од урнатините на Домот на ЈНА ја вадат машинеријата на часовникот со 
нејзините ѕвона. Го кревам чеканот што сврзан за машинеријата ги одбројувал 
часовите горе во височината и го спуштам врз нивниот метал. Звукот се шири 
врз плоштадот како испарување на минатогодишниот плисок, како мирис на 
вишните од оваа пролет, како спомен за гимназиската љубов.

(август 1963)

Во еден напрегнат, вртоглав миг 
на рамнотежа меѓу сеќавањето 
и заборавот, (ќе ги најдеме ли 
нашите мадлени?!) одново постои 
балконот, девојката што го полева 
цвеќето на него, музиката од 
радио некаде од собата.



-161-

по КејоВите, поКрАј реКАтА
Влада урошевиќ

стоејќи над тој речен тек, далеку во седумнаесеттиот 
век, турскиот поет дулгер заде извикал: „ниту еден 
град толку не ме вчудовиде и восхити како рајскиот 
град скопје низ кој Вардар тече!“

Оние што умеат да замислуваат ќе можат и низ оваа изложба на проектите за 
регулација на Вардар, отворена во центарот за култура и информации, да ги 
насетат, во плановите и макетите, контурите на идниот кеј.

Но и оние што имаат повеќе доверба во фактите поцврсто поставени во 
реалноста, ќе можат да се уверат - низ поместувањата на големи маси земја 
и песок, низ свртувањето на речните текови и низ секојдневното растење на 
камените ѕидови - низ целиот тој масовен работен спектакл што со месеци се 
одигрува пред очите на шетачите - во претворањето на тие планови и макети 
во дело.

Стариот кеј, настанат во првите години на овој век, веќе со густа мов во 
процепите меѓу камењата, полека исчезнува. Како што исчезнале многу нешта 
на што овие ѕидови на реката биле природен декор, рамка на случувањата. 
Таму каде што денес Партизанска се подготвува да ја премости реката, повеќе 
години ја нема зградата на Народниот театар. Тука, во таа зграда, бил некогаш 
управник Бранислав Нушиќ, а во 1927 година тука била играна пиесата „Ленче 
Кумановче“ на Васил Иљоски пред публика што воодушевено го пречекала 
делото напишано на нејзин јазик. Во летните вечери, во оние што спаѓаат во 
нашето сеќавање, додека се даваа последните премиери на сезоната, публиката 
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меѓу чиновите излегуваше на малиот плоштад, целиот во закрила на големиот 
платан. Гледачите доаѓаа до реката, седнуваа на каменот од кејот, низ Вардар 
доаѓаше свежиот здив на вечерта, последните реплики од сцената се втопуваа 
во шумот на реката и на платанот. 

Еден друг платан стоел некогаш на левиот брег на Вардар, веднаш под 
Камениот мост. На него, во седумнаесеттиот век, ќе биде обесено телото 
на Карпош, несреќниот водач на големото селско востание; пред тоа, на 
Камениот мост, Карпош ќе биде набиен на кол. Свесни дека важноста на 
местото, неговата поставеност во градот, му дава значење и одек на чинот што 
на него ќе се одигра, и Германците ќе ги стрелаат деветтемина заложници, во 
предвечерието на ослободувањето, покрај Мостот, на истиот брег.

За нас денешните Мостот 
е влез во чудесниот свет 
на чаршијата. Тој свет 
ја носел во себе секогаш 
својата мистерија. „Градот 
е прошаран со многу 
конузлати и сомнителни 
дуќани кои со сигурност 
може да се сметаат за одделни филијали на тие конзулати... Може со мирна 
душа и со чиста совест да се рече дека секој десетти човек во Скопје е нечиј 
шпион. Тоа е толку сигурно колку што е сигурно дека хотелот Призрен го 
држи газда Младен Поповиќ“, или, за и вам да ви биде појасно - оваа споредба: 
„како што е сигурно дека Вардар тече низ Скопје“. Тоа го пишува Петар 
Кочиќ за конзулските времиња на Скопје. Квартот на конзулатите, судејќи 
според еден австро-унгарски план на градот од тоа време, се наоѓал на десниот 
брег, покрај кејот, подолу од Камениот мост. Веројатно тука некаде - каде што 
денес се наоѓаат станбените кули чија слика ја зема за својата најавна шпица 
скопската телевизија - живеел некое време и оној славен генерален конзул на 
Австро-Унгарија, господин Прохаска, од бурлескната приказна на Егон Ервин 
Киш „Буквата Н и светската историја“. 

Уште подолу, на левиот брег, постоеше колски пат што доаѓаше до Вардар: 
по него, во летните вечери, слегуваа последните пајтони за да ги измијат во 
водите на реката своите збрчкани тела на неверојатни, тетерави инсекти. Од 
гимназијата „Цветан Димов“ зиме слегувавме кон замрзнатите бари покрај 
Вардар за да се лизгаме. Над кејот, покриена со чудна купола што завршуваше со 
висок шилец, стоеше Народната библиотека, место на поинакви авантури, на 

Уште подолу, на левиот брег, постоеше 
колски пат што доаѓаше до Вардар: 
по него, во летните вечери, слегуваа 
последните пајтони за да ги измијат во 
водите на реката своите збрчкани тела 
на неверојатни, тетерави инсекти.
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откритија на нови лектири. Во нејзините 
ходници, лете полни со ладовина поради 
огромните дебели ѕидови од грубо 
реден камен (што го откривме дури во 
деновите по земјотресот) стоеја графики 
на Томислав Кризман со мотиви од 
старата скопска чаршија.

Што од она што пред кејовите го создале 
сликари може да се одбере во овој миг? 
Можеби, пред сè, онаа слика на Милан 
Милановиќ, на која Камениот мост гори 
во полниот сјај на јужното сонце во некое 
доцно летно попладне кога воздухот е 
густ и заситен со прав и со зрели мириси. 
А и онаа, секако, на Спасе Куновски, која 
носи назив „Грипозна ноќ“, и на која тој 
ист мост се протега на една поинаква, 
метафизичка и самрачна перспектива зад 
осамената фигура на еден шетач која како 
веќе во следниот миг да ќе се претвори во 
шивачка кукла, во манекен.

По тие исти кејови, покрај бреговите 
на реката, одат момчињата од прозите 
на Димитар Солев и на Благоја Иванов, 
носејќи ги во себе своите младешки 
недоумици, своите немирења и своите 
неспокои. Враќањата од плажа, долгите 
денови на летниот распуст, првите 
љубови: зад сето тоа одвреме-навреме 
ќе блесне со своите игриви светкања 
Вардар; младоста на тие книжевни јунаци 
поврзана е со некои невидливи нишки со 
неговиот тек, со неговото протечување. 

Стоејќи над тој речен тек, далеку во 
седумнаесеттиот век, турскиот поет 
Дулгер Заде извикал: „Долго патував низ 
земјата Румелија и другаде, и видов многу 
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убави градови и со благословот божји бев задоволен, но ниту еден толку не ме 
вчудовиде и восхити како рајскиот град Скопје низ кој Вардар тече!“ А Матеја 
Матевски стои денес на истиот брег, можеби пред глетката на истиот мост, но 
со поинакви стихови: 

...а под спарушените и глуви усни на мостовите 
времето носи на грб мали куќи од мов 
па ги рони за да ги изгради пак 
на своите крупни рамена без одмор.

Над Вардар стои и Гане Тодоровски, кој во својата неодамна објавена збирка 
се обидува да го најде точниот збор за текот на Вардар:

Тој тече, како што си тече, 
лудо, полетно, полезно, плавно, 
здодевно, злогдрдо, зачудувачки, 
тој тече алтруистички!

Природно, ништо од тоа нема на изложбата на која може само да се насети, 
меѓу макетите и плановите, сликата на еден друг кеј. Неговите површини, со 
кои градот скалесто слегува кон реката, кон нејзините води, донесуваат нови 
ведути поради кои веќе не ги препознаваме овие стари кејови по кои толку 
пати сме минувале. „Местата што сме ги познавале не му припаѓаат само на 
просторниот свет во кој ние ги сместуваме заради поголема јасност. Тие биле 
само мал отсечок помеѓу оние допирни впечатоци што го зачувале нашиот 
тогашен живот; споменот на некоја посебна слика е само жалење по некој 
определен миг; а куќите, патиштата, дрворедите се минливи, за жал, како и 
годините“. Тоа го вели Пруст, како утеха.

(ноември 1970)
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КоН грАдот и КоН спомеНот
Влада урошевиќ

оние скали, на макетата на Кензо танге, што слегуваат 
од двете страни на плоштадот кон Камениот мост. 
скали и вода: во тоа има нешто медитеранско, нешто 
од она што овој град го поседувал некогаш, кога преку 
грпката на мостот преминувале карвани камили.

Еден град што сè уште не постои се привсенува веќе во воздухот, стои, измешан 
со измаглината на ноември, врз покривите на вистинскиот град. Одите по 
улицата и се сеќавате: тука раката на невидливиот урбанист повлекла линија, 
отворила некои нови гледници, ги населила со идните девојки идните балкони 
на идните куќи. Одите и се чувствувате како оној друг крај на шестарот, 
незацврстен, исполнет со танок шилец на графитот, кој кружи врз белата, 
цврста хартија. По аглите и крстопатите стојат, невидливи но присутни, 
крукчиња и стрелки: мали ружи од туш и од лесно перо што ќе процутат утре. 

Во халата на Саемот врз макетите на градот стојат гимназисти, љубовни 
двојки, пензионери. Пред нивните очи се одигрува чудо: градот ги менува 
своите облици. Меѓу улиците и куќите што постојат се вселуваат непостоечки 
но сепак присутни куќи и улици. Како за овој град да се однесуваат, изречени 
за еден друг град, зборовите на Виктор Шкловски: „Во самиот облик на градот 
содржана е историјата - сменување на формите при нивно едновремено 
постоење“.

Градот и тука, на макетата, како и во стварноста, го менува својот правец на 
ширење, правец на движење. Одеднаш неговата ружа се издолжува во правец 
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исток-запад, поклопувајќи се со неговата 
ружа на ветровите, следејќи ги бреговите 
на реката, ритамот на патиштата. Градот 
се ослободува од својата крута, премногу 
здржана, неслободна оска: Станица 
- Чаршија. Историјата тука е присутна повеќе отколку што можеме да 
претпоставиме на прв поглед: Главната улица е пробиена, некаде во првите 
години на нашиот век, поради посетата на Султан Мехмед Решад V, според 
системот на Потемкиновите села, а пред сè поради поголемата сигурност на 
султанот. Дотогашната Главна улица - која денес се вика Генерал Темпо - била 
премногу тесна за низ неа без опасност да може да мине помпезната врволица на 
пајтони, онаква каква што е забележена на треперливите и несигурни филмови 
на Милтон Манаки. Се разбира, тоа како да нема никаква врска со придружбата 
на султанот и со филмовите на Манаки, но таа бивша Главна улица сè до денес 
е запоседната со фотографски дуќани во кои се сликаат војници и вљубени 
двојки од провинција. Во линијата на градот стои историјата, незабележлива 
понекогаш.

Некои детали од макетата на урбанистичкиот план одеднаш возбудуваат. 
Оние скали, на макетата на Кензо Танге, на пример, што слегуваат од двете 
страни на плоштадот кон Камениот мост. Скали и вода: во тоа има нешто 
медитеранско, нешто од она што овој град го поседувал некогаш, кога преку 
грпката на Мостот преминувале карвани камили. Или онаа извонредно 
среќна идеја: поставување на сите театри покрај реката. Не само заради нас, 
денешните, кои при одењето во нив, преминувајќи ја реката, ќе се сеќаваме на 
некогашниот Дрвен мост, однесен од поплавата, кој беше секогаш разбоздисан 
и изабен, нишан од ударите на реката, и во чии процепи меѓу изгниените 
штици, при одењето на премиерите во некогашниот Народен театар, упаѓаа 
топуците на нашите придружнички; не само заради нас, денешните: во тој 
таинствен и збунувачки спој на водата што тече, однесувајќи го времето 
со својот тек, и театарот, како говор и како судбина, постои една флуидна 
метафора која допрва треба да биде објаснета. 

И некои имиња блеснуваат како симболи: Јужен булевар! Едно ново, 
возбудливо име кое влегува во овој град како одамна да го барало своето место 
во него. Или, врз таинствениот идеограм на сообраќајници ќе затрепери 
името: Јадранска магистрала. Во тој миг одеднаш се чини (не само поради 
своето можно рационално објаснување) дека градот ќе биде поблиску до 
морето, до неговиот густ летен сон што толку интензивно последните години 
го сонува современата македонска поезија.

Градот и тука, на 
макетата, како и во 
стварноста, го менува 
својот правец на ширење, 
правец на движење.
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Додека ја гледам макетата, една девојка 
- како во расказот на Јуриј Олеша 
„Коштичка од вишна“ - одеднаш 
извикува: Еј, таму каде што е нашата 
куќа ќе биде парк! Во гласот, место тага, 
избива само весело изненадување.

Се сеќавам на Бодлер: „Обликот на еден 
град се менува побргу, за жал, од срцето 
на смртниот човек“.

Верувам, сепак, дека за оваа девојка, за 
нејзиното срце, во обликот на паркот, во 
обликот на тој иден парк што сè уште не 
постои, во зеленилото и во распоредот 
на клупите на кои ќе седат љубовниците, 
ќе постои - како што стеблото на вишната 
израснато од фрлената коштичка ќе цути 
„во чест на љубовта без заемност“ среде 
колоси од бетон во расказот на Олеша - 
секогаш нешто од куќата во која живеела. 
Како што, впрочем, за пишувачот на 
овие редови постои, лебдејќи некаде 
во воздухот, на аголот каде што се сече 
улицата 29 Ноември со Партизанска, 
една бакалска продавница запаметена 
од детството, урната при пробивањето 
на Партизанска, продавница во која 
се судруваа, во неговата воздушеста 
но ненарушлива конструкција, преку 
сувото грозје и морските оревчиња, 
преку мирисите на цимет и на ловор, 
далечните морски патишта и Молучките 
Острови, арихипелазите, екваторот, 
Црното Море и ’Ртот на Добрата Надеж.

(декември 1965) 
Фотографии во четирите текста:  

Франс Велтерс
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сКАмеНет КриК
Скопје - 26 јули 1963 / 2003
Бистрица миркуловска 

Над ГРАДОТ РОДЕН 
СОНЦЕТО не изгреа - 
АПОКАЛИПСА...

Сè се урива - 
во миговна прокоба 
молкна славејот...

СТАНИЦАТА и 
пет и седумнаесет - 
вековно простум...

СМРТТА за сите 
е еднаква... и исти 
црнила носи...

Мајко ле! Само 
темели останале 
од нашиот дом...

Ме гуши врескот - 
ама во болот нема 
ни глас ни одглас!
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Генерацијо -  
има ли друго место 
што ќе нè збере?

Низ болот верба: 
од камен ГРАДУ НАШ 
ќе блеснеш - Феникс!

Бдение или сновидение

Ако Вардар нè 
разделил на два брега - 
има мостови!

На Мостот: пудла 
в раце на една дама; 
... и дете - питач!

Минаре - вишнеж... 
Кале - камен врз камен... 
Свети Спас - копнеж...
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САРКОФАГ - мермер - 
девствена белина и 
ЗАВЕТЕН пламен...

Не се знае кој 
редум ги скршил сите 
канделабри... Мрак.

Фенеров да го 
запалам - на ден пладне - 
човек да најдам!

Чаршијата и 
занаетите стари 
си пропаѓаат...

Кувенџија и 
лимар и казанџија - 
Чук-чук! На врата...

Папуџија и 
ќурчија и опинчар - 
дуќан до дуќан...

Дуќаните без  
ќепенци и катанци - 
зинале празни...

Низ калдрмата 
тропкаат наланчиња - 
моминска песна?

Небаре - в црква 
коленичејќи - молкум 
калдрмисале...

Веќе ја нема 
ни старата калдрма - 
сал сиве плочи...
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Камносан Феникс

Со скаменет крик 
од камен се извиши 
камносан Феникс!

Багреми бели 
и липи расцутени - 
украс на ГРАДОТ!

Јас остарена 
спроти Твојот лик стојам -  
а ТИ - вечно млад!

(Македонското радио, 26 јули 2003, гласот на Симон 
Беличанец)

ОБДЕНИЦА - 
пет и седумнаесет - 
утринско кафе...
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Бистрица Миркуловска (1930) е поетеса, македонистка, раскажувачка, 
писателка за деца и преведувачка. Завршила Филозофски факултет на 
Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје и постдипломски студии од 
областа на македонистиката. Работела како професор на Филолошкиот 
факултет во Скопје. Била лектор по македонски јазик и литература на 
Масариковиот универзитет во Брно, Чешка Република. Член на ДПМ од 
1971 година. Автор е на книгите: Цвеќенца (поезија за деца, 1960), Градинче 
(раскази за деца, 1962), Првачиња (поезија за деца, 1972), Празнични виделини 
(поезија за деца, 1979), Виножито (раскази, 1979), Сите деца мили (поезија, 
за деца, 1982), Ѕвездена (бајки, 1986), Виделина (бајка, 1989), Клучарчиња 
(роман за деца и млади, 1992), Прекршен лет (поезија, 1996), “Kdyz kvetly kas-
tany” (Кога цутеа костени) (поезија, Брно, 1997). Добитник е на „Потокарова 
повелба“ на поранешниот Сојуз на книжевните преведувачи на Југославија за 
преводи од словенечки на македонски јазик.

Извор: Скаменет крик; Дијалог, 2005



174

гермАНсКиот печАт  
зА земјотресот Во сКопје 
Deutsche Welle

„Македонскиот главен град по шест потреси – урнатина“ (Дер Тагесшпигел 
– Западен Берлин), „Тежок земјотрес во Македонија“ (Зиддојче Цајтунг 
од Минхен), „Валјак на смртта“ – (Хамбургер Абендблат), „Земјотрес го 
опустоши Скопје“ (Нојес Дојчланд – Источен Берлин) - се само дел од 
насловите што осамнаа на првите страни на весниците на 27 јули 1963 година, 
ден по катастрофалниот земјотрес во Скопје. Секаде, без исклучок, се наведува 
дека станува збор за стихија со големи размери која го погодила главниот град 
на Македонија во 5 часот и 17 минути. Различни се, меѓутоа, податоците за 
бројот на жртвите. Од над 1.000 кои ги наведува во првиот извештај „Дер 
Тагесшпигел“, до над 5.000 загинати колку што споменува „Зиддојче Цајтунг“ 
во ударниот текст на насловната страница на двобројот, повикувајќи се 
на информации од Радио Белград и Танјуг. Според реномираниот дневен 
весник од Минхен „Југословенската влада веднаш со вонреден воз кон Скопје 
ги испратила сите расположливи средства за помош“. Како сведоштво за 
катастрофата „Зиддојче Цајтунг“ ја пренесува приказната на АП од Белград 
за двете германски туристки Ингеборг Вајс од Бремен и Ингеборг Шупке од 
Делменхорст кои со голема среќа ја избегнале смртта.

„Кусо по 5 часот го напуштивме хотелот Македонија за да одиме со автобус 
до аеродромот. Само што одминавме дваесеттина чекори почна да тресе. 
Потрчавме и видовме како хотелот во кој ноќевавме се урна како кула од 
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карти. Се упативме кон плоштадот до камениот мост каде наидовме на голема 
група луѓе кои земјотресот ги разбудил од сон. Многумина не беа ни облечени. 
Не знаеме колку долго бевме на плоштадот, но знаеме дека нè покри облак 
прашина од кој добри 15 минути ништо не се гледаше. Конечно го најдовме и 
автобусот што требаше да нè одведе до аеродромот. Беше осамен и покриен 
со прашина и со камења од околните куќи. Конечно стасавме на аеродромот 
и стартувавме. Стјуардесата беше наметната со чаршаф зашто немаше време 
ни да се облече!“.

На насловната страница на „Дер Тагесшпигел“ од 27 јули осамна текстот: 
„Македонскиот главен град по шест потреси – урнатина“. „Југословенскиот 
град Скопје, главниот град на Македонија со 122.000 жители, во петокот 
изутрината беше опустошен од катастрофален земјотрес. Според последните 
извештаи има над 1.000 загинати, а бројката на повредените е сè уште нејасна: 
меѓу 6.000 и 8.000. Илјадници се водат за исчезнати. 75 проценти од градот 
е уништен. Многу граѓани останаа под урнатините на сопствените домови“, 
се вели во текстот каде посебно акцентот е ставен на урнатиот хотел „Нова 
Македонија“ каде имало 300 мртви.

Во дневниот весник од ГДР „Нојес Дојчланд“ насловниот текст на 27 јули 
е „Земјотрес го опустоши Скопје“.„Југославија е во знак на грозоморната 
природна катастрофа“, пренесеува весникот од Источен Берлин кој како 
извор ги користел информациите од Танјуг, наведувајќи дека катастрофалниот 
потрес траел меѓу 15 и 20 секунди, по што следувале уште три.
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Апели за помош

Во деновите по катастрофалниот земјотрес германскиот печат и натаму ги 
пренесува впечатоците и сликите од кобното утро, но се осврнува и на посетата 
на Тито на Скопје, брзината на реагирањето, помошта која се упатувала од 
федерацијата, но и од светот. Во неделното издание на „Дер Тагесшпигел“ 
(Западен Берлин) од 28 јули два носечки текста на насловната страница „Нови 
потреси во Македонија“ и „ Надеж на човештвото“ се посветени наСкопје. 
Како што се наведува во еден од нив „Сојузниот германски претседател Хајнрих 
Либке го замолил францускиот амбасадор во Бон, на југословенската влада 
да ѝ го пренесе сочувството на гераманската влада. Со оглед на прекинатите 
дипломатски односи меѓу Бон и Белград, Франција ги застапувала интересите 
на Сојузна Република Германија во Југославија“.

Истиот ден „Берлинер Цајтунг“ (Источен Берлин) во текстот „Катастрофата 
на Скопје“ вели дека земјотресот го уништил третиот по големина град во 
Југославија. Како извор се користат проценките на белградска „Борба“: 
„загинале 2010 лица - од 200.000 жители на градот. Сликата на градот кој 
беше еден од најубавите и најстарите сега е грозоморна. Железничката 
станица е урнатина, Домот на армијата, банката, театарот, хотелите – ништо 
повеќе не постои. Претседателот на Министерскиот совет на ГДР, Ото 
Гротевол испратил телеграма со сочувство до Петар Стамболиќ, претседател 
на Сојузниот извршен совет на СФРЈ. Во рамките на владата на ГДР е 
формиран комитет за помош на жртвите од земјотресот. Како прва мерка ќе 
се организира испраќање транспорт со медикаменти, медицински апарати, 
санитетски материјал, шатори, ќебиња. Се апелира за помош која граѓаните 
може да ја уплатат како донација на посебна сметка.“

„Околу 10.000 војници, полицајци, пожарникари, лекари, медицински сестри 
и техничари од сите страни на земјата вложуваат напори да ги погребаат 
мртвите и да им дадат прва помош на преживеаните. Децата се веќе евакуирани. 
Југословенскиот претседател Тито во саботата стаса во погодениот град за 
да стекне сопствена слика за потребните мерки за помош “ (пренесува „Дер 
Тагесшпигел“).

Неделникот „Шпигел“ речиси седмица по катастрофата во текстот „Армијата 
не одговори“, критички се осврнува на бавната реакција на народната армија, 
која била концентрирана на бугарската граница. Текстот „Шпигел“ го започнал 
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со посетата на Тито на Скопје и неговиот дијалогот со Лазар Колишевски 
пред урнатините на хотелот „Македонија“. „Тито прашал: Тука како некој да 
заборавил да го армира бетонот? Лазар Колишевски, шеф на Југословенскиот 
народен фронт само беспомошно кимнал со главата. Неговот лице уште 
повеќе се смрачило кога Претседателот препрашал: Зошто всушност тука 
никој не работи? Една катастрофа е навистина доволна. И сега уште овој хаос!“

И „Нојес Дојчланд“ известува: .„Тито во областа погодена со земјотрес“. 
Акцентот весникот, меѓутоа, го става на солидарноста: 

„Помошта за разурнатиот град стигнува од секаде. Од сите делови на 
Југославија во Скопје се упатени групи за помош кои пристигаат со авиони, 
со возови, со автомобили и багери. Во една фабрика за преработка на дрво 
во Марибор сите 1.800 вработени дарувале крв за Скопје. Вработените од 
фабриката за автомобили во истиот град (ТАМ) донирале три дневници. 
Во Сараево група швајцарски туристи дарувала крв. 12 шведски лекари го 
засилиле југословенскиот медицински тим, а бугарскиот Црвен крст испратил 
40 лекари и 50 медицински сестри, како и вакцини, крв и санитетски материјал. 
Американскиот Црвен крст донирал 10.000 долари, како и плазма и лекови од 
Западна Германија. Шатори и ќебиња пристигнале и од Норвешка“.

Преселбата на Скопје била опција!

На 29 јули „Зиддојче цајтунг“ пренесува дека според изјавата на шефот на 
македонската републичка влада Александар Грличков „Југословенските и 
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странските специјалисти проверуваат дали Скопје ќе биде обновено на 
истото место каде што е срамнето со земјата“. Иако сè уште не била донесена 
одлука, Грличков не ја исклучил опцијата: Скопје да биде обновено на друго, 
посигурно место. Пет дена подоцна, на 3 август „Дер Тагесшпигел“ пренесе: 
„Скопје нема да се пресели!“.

„Од земјотресот уништениот главен град на Македонија Скопје, ќе биде 
обновен на истото место, но ќе биде поголем и поубав. Оваа одлука во 
петокот ја донеле членовите на југословенската влада. Ова на претставниците 
на печатот им го потврдил Генералниот југословенски конзул во Минхен, 
Крстиќ. Според видувањата на сеизмолозите нема закани од нови катастрофи. 
Една преселба не е возможна, зашто градот е извонредно значаен сообраќаен 
јазол . По расчистувањето на урнатините ќе бидат изградени ниски објекти. 
Модерното и ново Скопје ќе се протега пошироко од сегашните граници“, 
пренесе минхенскиот весник.

Во германскиот печат во првите седмици по катастрофата се провлекуваат 
и информации за помошта од страна на двете германски држави. Така, до 6 
август 1963 граѓаните на Сојузната република Германија донирале 600.000 
германски марки за жртвите на Скопје. Освен ова Црвениот крст обезбедил 
уште прехранбени производи во вредност од 300.000 марки. Активна била 
и Ѓаконијата, а Баварија била ангажирала во градбата на бараки. Голем бил 
придонесот и на ДДР: покрај првата материјална помош, биле формирани 
работни групи кои требало да разработат програма за прифаќање на деца, 
млади и возрасни. Медиумите од двете германски држави инаку ја истакувале 
големата солидарност од светот и планот до почетокот на зимата за половина 
од населението на Скопје да се изградат живеалишта.

Меѓу бројните стории за Скопје вреди да се спомене и онаа на „Зиддојче 
Цајтунг“ во која земјотресот е повод да се опише дел од историјата на 
Македонија. Во текстот под наслов „Град на нови фабрики и стари минариња“, 
авторот Карл Е. Бухала потсетил дека со својата мудра политика Тито успеал 
да го деактивира фитилот на „бурето барут на Балканот“. На Скопје - авторот 
гледа како на град каде низ историјата се среќавале светови и култури. „Само 
стотина метри ја делеле црквата Цв. Спас со прекрасниот ореов иконостас 
од турскиот амам од 15 век на Даут Паша со 13 куполи кој бил претворен во 
галерија“. Се споменуваат и Вардар, плоштадот со градската кафеана, старата 
чаршија, театарот, индустриските и станбени населби на периферијата, но и 



179

„Македонското прашање“, Балканските војни, поделбите, Пиринска и Егејска 
Македонија. И сето ова во викенд изданието на „Зиддојче Цајтунг“ од пред 
половина век (27-28 јули 1963).

Извор: Deutsche Welle
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50 годиНи оБНоВА и  
изгрАдБА НА сКопје
михаил токарев

Во средината на 60-тите години од минатиот век, во Македонија, како 
рамноправна членка на СФР Југославија, се случуваат два важни настани кои се 
директно поврзани со развојот на архитектонската дејност. Тогаш започнува 
да се спроведува првата економска реформа во земјата, со која привремено 
се забранува инвестирање во објекти од нестопанските дејности, односно во 
оние од високоградбата, што многу го стеснува просторот на архитектонското 
проектирање. За среќа, од таа забрана се поштедени станбената изградба 
во земјата и широката обнова на Скопје по катастрофалниот земјотрес 
од 1963 година. Секако дека југословенската архитектура својата шанса 
за афирмација ја бара токму во тие слободни полиња за дејствување. 
 
Вториот важен настан претставува воведувањето на престижната Борбина 
награда за архитектурата (1965), која уште повеќе го поттикнува 
натпреварувачкиот дух меѓу архитектите во земјата. Прогласувањето на 
годишните признанија се одвива најпрвин во секоја од републиките со 
доделување на плакета, а потоа од тој потесен избор се прогласува главната 
(сојузна) Борбина награда. Една од главните цели на тој натпревар е ,,да се 
афирмира архитектурата и да се наградат напорите за рехабилитација на 
домашниот градителски израз“. 
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Без сомневање е дека овој натпреварувачки дух придонесува за создавање 
архитектонски дела со големо значење, кои остануваат во историјата на 
архитектонското творештво во Југославија. Меѓутоа, искуството покажа 
дека таа институција не создаде прочистени ставови и не воспостави една 
конзистентна архитектонска етика. Од друга страна, категоријата ,,домашен 
градителски израз“ може да се стави под дилема, бидејќи не е сосема јасно на 
што се однесува. Со постоењето повеќе државни единици и региони во СФР 
Југославија, кои претендираат на релативно јасно издиференциран ,,свој“ 
домашен градителски израз, тешко може да се зборува за создавање некаков 
заеднички градителски израз на државно ниво.

 
Панорама на центарот на Скопје пред земјотресот во 1963 година. Лево е 
Народната банка, а десно Офицерскиот дом

Развојот на модерната архитектура во Македонија од средината на 60-
тите години е директно зависен од општествено-политичката состојба во 
Федерацијата, но и од економските услови кои владеат во Републиката. Со 
економското зајакнување на земјата, во средината на 70-тите години започнува 
позасилена архитектонска активност, со што се создаваат релативно голем 
број разновидни квалитетни објекти и во Македонија. Кон тоа придонесува 
размената на архитектонските идеи на сојузно и меѓународно ниво, пред сè 
преку големиот број јавни архитектонски и урбанистички конкурси. Тогаш 
започнуваат и првите настојувања за создавање современи регионални 
архитектонски школи во рамките на југословенската архитектура, што е 
карактеристично и за Македонија.
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НОВИ ПРЕДИЗВИЦИ
 
Третиот период во развојот на модерната архитектура во Македонија, 
всушност започнува по земјотресот од 1963 година, во кој се уништени 
преку 85% од станбениот фонд и преку 80% од културно-историските 
објекти во Скопје. Обновата на градот е овозможена со материјална помош 
од тогашните југословенски републики и од странство, со што Скопје 
станува град на меѓународната солидарност. Во 1965 година е прифатен 
новиот Генерален урбанистички план, изработен од домашни архитекти во 
соработка со Полсервис од Полска, а под раководство на Адолф Циборовски. 
Планот содржи: три главни станбени зони, индустриски и деловни зони, како 
и зона за масовна активна рекреација. Посебно внимание му е посветено на 
сообраќајното решение со издвојување на транзитниот сообраќај.

Генералниот урбанистички план на Скопје (1965) изработен под координација 
на Адолф Циборовски: 1. станбени зони, 2. индустриски зони, 3. јавно зеленило и 
парк-шуми, 4. општествени центри, 5. магистрали, 6. улици, 7. железничка пруга 
 
Централното градско подрачје на Скопје ја добива својата физиономија по 
меѓународниот конкурс за негово урбанистичко решение. На конкурсот 
земаат учество четири југословенски и четири странски тимови. Тие имаат 
задача да одговорат на следните конкурсни барања:
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Да се добие достоинствен центар на главниот град, кој би одговорил на 
традиционалните карактеристики на градските центри во Македонија, a 
истовремено да биде современ и пригоден за градски живот. Влезот во центарот 
од страната на новата железничка станица да се предвиди низ специфична 
порта, оформена со повеќекатни административни објекти. Сообраќајот 
да биде комбиниран (моторен и пешачки) на различни нивоа. Со решението 
треба да се создаде релативно изолиран (мирен) центар, но со добри врски со 
другите делови на градот. При сето тоа, треба да се зачува Старата чаршија, 
а тврдината Кале да учествува во урбаната композиција. Како композициска 
оска на ова комплексно решение се јавува коритото на реката Вардар.

 
Морис Ротивал. Конкурсното урбанистичко решение за центарот на Скопје 
(1967). Макета

Од странство, на конкурсот земаат учество претставници на различни 
урбанистички и архитектонски насоки: Морис Ротивал од САД, Ван ден Брук 
и Бакема од Холандија и Луиџи Пичинато од Италија. Во своите решенија тие 
се залагаат за чистота на композицијата, но во извесна мера ги занемаруваат 
реалните локални услови. Во нивните високопрофесионални планови не се 
чувствува некој вид решение на градски центар како општествен форум со 
неопходните откриени плоштади и еспланади за масовно пешачко движење.
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Кензо танге: Конкурсното урбанистичко решение 
за центарот на скопје (1967); макета на делот со 
Железничката станица и градската порта

Во конкурсните планови на југословенските архитекти од 1965 година 
за централното градско подрачје на Скопје (1965) многу подобро се 
разработени проблемите поврзани со содржините на центарот, социјалните и 
техничките прашања, како и со реализацијата. Сепак, за победник е прогласен 
афирмираниот јапонски архитект Кензо Танге (1913-2005), чија основна 
идеја нуди компактна изградба и релативна изолираност на градскиот центар. 
По периметарот на центарот е предвидено создавање на Градски ѕид оформен 
со повеќекатни блокови. На влезот се предлага висински акцент создаден од 
група кули, кои би требало да ја оформат портата на центарот. До неа се доаѓа 
од железничката станица, која денес, според проектот на Кензо Танге, веќе е 
изградена како дел од првата фаза на идниот Транспортен центар. 

 

Урбанистичкото решение за центарот на Скопје (1968): шематски приказ на 
синтезната верзија  
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Конкурсната идеја на Кензо Танге за централното градско подрачје е 
разработена и доведена до фаза на реализација од страна на група македонски 
архитекти. Тие ја создаваат т.н. деветта варијанта на планот, во која се вградени 
повеќе квалитетни елементи и од останатите конкурсни решенија, а најмногу 
од Кензо Танге и од Едвард Равникар.

Во рамките на центарот подоцна се изградени нови општествени објекти со 
разновидна намена, големина и облик, а особено со различни архитектонски 
изрази. Поради тоа, може да се каже дека и покрај релативно големата 
дисциплина, во реализацијата на планот е испуштена можноста за интегрално 
обликување на центарот на Скопје. 

Во тој период, надвор од градскиот центар, на ридот Гази Баба се подига 
првата фаза од Природно- математичкиот факултет (1965), според проектот 
на Едвард Равникар (1907-1993), реномиран словенечки архитект, урбанист 
и професор. Овој објект со своето решение, во чија симетрала се наоѓа 
влезната партија и амфитеатарот, наликува на огромна птица вгнездена на 
врвот од ридот.

 
Едвард Равникар. Природно-математичкиот факултет, Скопје (1965). 
Основа и изглед.  
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Славко Брезоски (1922-) го продолжува своето мајсторско творештво, 
започнато во претходниот период, при што се зафаќа со решавање и на 
позначајни урбанистички зафати. Тој е еден од осумтемина повикани 
автори заедно со проектантскиот тим на Македонијапроект да учествуваат 
на конкурсот за Урбанистички план за централното градско подрачје на 
Скопје (1965). Во концепцијата на овој план e направена една своевидна 
интерпретација на композицијата од Капитолот во Бразилија.

АРХИТЕКТОНСКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Во следната година, Брезоски се зафаќа со проектирање на Соборниот храм 
Св. Климент Охридски (1966, осветен 1990 г.), сместен на една несоодветна 
локација меѓу два булевари. Со долгогодишната изградба на храмот се 
направени голем број отстапувања од првобитниот проект, така што до 
израз доаѓа некомпатибилниот спој на релативно модерниот архитектонски 
концепт со оној на традиционалната црковна иконографија.

 
Славко Брезоски: Соборниот храм Св. Климент Охридски, Скопје (1966, 
осветен 1990)  

Трајко Димитров (1930-), кој своето творештво го има отпочнато со пример-
ното функционално и обликувано решение на Домот на културата Кочо Рацин 
(1959, урнат 1963 г.) создаден под влијанието на интернационалниот стил, 
во овој период употребува комбинација од геометриски расчленет натур-
бетон и фугирана тула. Тоа најнапред е видливо кај раздвижените волумени 
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на Природонаучниот музеј (1968), а потоа кај покриениот пливачки базен 
Младост (1978). Во исто време Трајко Димитров создава и неколку значајни 
училишни и спортски објекти, што постепено станува негова потесна стручна 
специјалност.

Слично комбинирање на натур-бетон и тула употребува и Никола Богачев 
(1933-1969) при обликувањето на училишните објекти во Скоје, како што 
се Осумгодишното училиште во населбата Карпош IV (1968) и гимназијата 
Орце Николов (1969), подигната во соработка со Александар Смилевски. 
Таквата постапка ја применува и Слободан Здравков (1931-) кај гимназијата 
Раде Јовчевски-Корчагин (1968). Комбинацијата на натур-бетон со тула, но 
во една подинамична просторна композиција, пред тоа веќе е применета кај 
гимназијата Јосип Броз Тито (1966) од В. Ладинска, Ж. Гелевски и С. Ѓуриќ. 

 
Трајко Димитров: Базенот Младост, Скопје (1978).  

Никола Богачев и Александар смилевски: гимназијата 
орце Николов, скопје (1969)

Покрај општествени, во обновата на Скопје по земјотресот од 1963 година 
се подигнати и многу голем број станбени објекти со кои се оформува 
центарот и новите квартови во градот, кој зафаќа сè поголема површина. Во 
новите квартови често пати се занемарува потребата од објекти за општествен 
стандард, така што тие заслужено го носат негативниот епитет на „градски 
спални“. Големината на тие зафати и ургентноста за нивното подигање 
наложува да се формираат проширени проектантски тимови, кои успешно ја 
извршуваат поставената задача.

Масовната изградба на поголеми станбени објекти започнува најпрвин во 
центарот на Скопје и тоа во состав на т.н. Градски ѕид, кој е идејно дефиниран 
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со конкурсниот проект (1965) на Кензо Танге. Меѓутоа, при разработката 
на проектот со т.н. деветтата варијанта се отстапува од конкурсната идеја за 
Градски ѕид оформен со повеќекатни терасести блокови, кои се заменети со 
станбени кули и ламелни станбени блокови. Станбените блокови (1966-) се 
подигнати според проектите на авторскиот тим составен од: Н. Богачев, С. 
Ѓуриќ, Љ. Маленкова, А. Серафимовски, С. Симоски и В. Ќосевска.

 
Група автори. Станбената кула тип М, Градски ѕид, Скопје (1966-). Основа и 
изглед  

Автори на станбената кула тип М (1966-) во состав на Градскиот ѕид се Д. 
Димитров, С. Ѓуриќ, В. Ладинска, Р. Минчева и А. Серафимовски, додека 
Александар Смилевски (1939-) се јавува како автор на станбената кула 
тип Б (1966-). Сите тие објекти имаат примерно функционално решение и 
конструктивен состав, и еден „рутински“ обликуван израз.

Во станбената населба (реон) Карпош II, Симеон Симоски (1925-2010) 
создава еден примерен станбено-деловен ансамбл, кој е составен од станбена 
кула и трговски објект (1966). Како и во другите станбени објекти од тој 
период, големината на становите е со минимално потребната површина и со 
солидно функционално решение. Од тоа произлегува едноставен обликуван 
израз дефиниран од геометриски вертикални ленти. Таквата рационална 
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едноставност е присутна и во решавањето на понискиот трговски објект. 

 
Трифун Јанев: Станбено-деловните блокови Б1-Б7 на бул. Партизански одреди, 
Скопје (1968). Основа на една ламела и 1/2 изглед  

Трифун Јанев (1935-) во обликувањето на станбено-деловните блокови 
Б1-Б7 на бул. Партизански одреди (1968) воведува пластични елементи 
инспирирани од структуралните фасади на јапонската архитектура, која 
станува актуелна поради присуството на Кензо Танге во Скопје. 

Авторскиот тим Љ. Маленкова, Г. Златановиќ и В. Ќосевска при решавањето 
на станбениот блок тип Б во населбата Кисела Вода (1968) се инспирираат 
од високолите ламелните станбени блокови (1927-1931) на Валтер Гропиус. 
Сепак, поголемата длабочина на овој блок ја оневозможува двостраната 
ориентација и напречната вентилација на становите.Надминувањето на 
стереотипите на интернационалниот стил во станбената архитектура е 
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видливо неколку години подоцна кај трите станбени кули за воени лица 
во населбата Јане Сандански (1975), што е резултат од ангажираноста на 
проширениот проектантски тим, составен од: Д. Томовски, В. Ладинска, 
К. Муратовски, А. Банчотовски, С. Апостолски и Н. Лагудин. Слободното 
решавање на основите, заедно со комбинацијата на извитканите форми 
дефинирани со натур-бетон и фугирана тула, резултира со продуховени 
облици во просторното решение и второстепената пластика.

 
Алфред Рот: Основното училиште Песталоци, Скопје (1967). Основа и изглед

Во поземјотресната изградба на Скопје се вклучуваат и некои познати 
светски автори. Така на пример, Основното училиште Песталоци (1967), кое 
е создадено според проектот на швајцарскиот архитект Алфред Рот (1903-
1998) е првиот општествен објект изграден по земјотресот. Тој е направен 
од натур-бетон и со асеизмичко темелење врз гумени перници (амортизери). 
Неговите просторноволуменски единици со својата димензија и со еркерите, 
аналогно се поврзуваат со традиционалната народна архитектура.

Забележливо е дека архитектонските колебања присутни во рамките на 
доцномодерната архитектура имаат свои рефлексии и во Македонија, што 
може да е присутно и во творештвото на еден ист архитект.

георги Константиновски:  
Архивот на град скопје (1966-68)

Георги Константиновски (1930-) по враќањето од студискиот престој 
во САД, се вклучува во обновата на Скопје, при што внесува нови идеи во 
архитектурата. Набргу потоа, тој го проектира Архивот на град Скопје (1966-
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1968) во вид на една скулптура во урбаниот простор, изведена од избразден 
натур-бетон. Овој пристап Константиновски го има видено во САД, каде што 
се запознава со делото на Пол Рудолф. На јужната страна од истиот кварт, тој 
го реализира студентскиот дом Гоце Делчев (1971-1975), со слична постапка 
во градењето и во обликувањето. Композицијатa на овој ансамбл се состои од 
четири истоветни габарити со различна височина, кои меѓу себе формираат 
мал плоштад.

Кон крајот на 70-тите години, Георги Константиновски повторно се јавува 
со два вонсериски објекти. Институтот за земјотресно инженерство и 
инженерска сеизмологија - ИЗИИС (1978-1980) со терасестиот распоред 
на волумените настојува што поуспешно да се вклопи во наклонетиот терен. 
На највисокото плато во овој ритам на геометриски волумени доминира 
поголемиот кубус на лабораторискиот објект со својата белина, но и со 
второстепената пластика од репертоарот на постмодерната.

 
Геогри Константиновски: Лабораториската сала при ИЗИИС (1978-80)  

Петар Муличкоски (1929-) покрај реката Вардар ја подига зградата 
на Општествено-политичките организации (1970, подоцна Влада на Р. 
Македонија), која се состои од неколку кубуси поврзани со заеднички холови. 
Секој од нив е изграден со централно бетонско јадро и со висечка челична 
конструкција, затворена со сендвич-панели, направени со алуминиумска 
површина и стакло.
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Петар Муличкоски: Зградата на општествено-политичките организации 
(подоцна Влада на Р. Македонија, 1970)  

На другиот брег од реката Вардар, Муличкоски ја подига Народната и 
универзитетска библиотека Св. Климент Охридски (1971), користејќи 
армиранобетонски скелет за да формира тремови и чардаци, врз чија фасадна 
површина аплицира пластика и колорит, инспирирани од традицијата.

 
Петар Муличкоски: Народната и универзитетска библиотека Св. Климент 
Охридски (1971)  
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Ансамблот на Скопскиот саем (1972) на Б. Мицевски, С. Ѓуриќ, Д. Димитров 
и Ж. Гелевски е составен од неколку изложбени павилјони, со слични форми 
и со стремеж за нагласена експресија во силуетата. Во рамките на саемскиот 
комплекс, Димитар Димитров и Живко Гелевски (1931 1995) го подигаат 
хотелот Континентал, чија вертикала е обликувана со ленти на полно и празно.

Благоја Мицевски (1931-2002) во текот на својот работен век создава мно-
губројни и разновидни објекти, а е учесник и на голем број конкурси од 
областа на архитектурата и урбанизмот. Во соработка со Славко Ѓуриќ (1931-
1980)тој ја подига Католичката црква (1973-77) употребувајќи еден слободен 
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пластичен израз со меки искривени линии, на сличен начин како што Кензо 
Танге тоа го има направено кај црквата Св. Марија во Токио (1964).

По повод одржувањето на Шаховската олимпијада во Скопје, на падините 
на планината Водно е изградено Олимпиското село (1973) по проектот на 
група домашни архитекти. Неговите сместувачки единици според формата и 
обработката, директно се инспирирани од традиционалната народна куќа.

Градскиот трговски центар (1973) претставува голем ансамбл со повеќе 
просторни единици и со сплет на улички, тремови и чардаци, кои формираат 
еден вид нова градска чаршија. Кон разработката на оваа конкурсна идеја, 
на Живко Поповски (1934-2007) му се придружуваат: Ж. Гелевски, Л. 
Маркова, Т. Арсовски и други. Објектот е изграден од челична конструкција 
и бетон со крупни монтажни панели на фасадата.

 
Живко Поповски и други: Градскиот трговски центар (1973)  

јанко Константинов:  
медицинското училиште (1973)

Јанко Константинов (1926-201.) е творец кој во 70-тите години до крајни 
граници ги експлоатира пластичните својства на натур-бетонот, при што 
архитектурата ја доведува блиску до скулптурата. Таквата можност тој најпрвин 
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ја користи кај Педагошката гимназија Никола Карев (1969), за оваа тенденција 
да го достигне својот максимум во следните објекти изградени во Скопје:  
-Медицинското училиште (1973), со архитектонски ритам, постиг нат со 
наизменичното повторување на геометриски вертика ли и истакнати заоблени 
и засечени форми во вид на туби, и -Теле кому никацискиот центар (1974), 
направен со аналогна интерпретација на формите од тврдината што се 
наоѓа на спротивниот брег од реката Вардар. Тоа се гледа од употребените 
цилиндрични кули, лачните прозорски отвори и од рапавата натур-бетонска 
фасада. Аркадниот систем на првото и последното ниво потсетува на лаковите 
од соседниот стар камен мост.

 
Јанко Константинов: Телекомуникацискиот центар (1974)  

Склоноста за употреба на натур-бетонот за создавање на „архитектонска 
скулптура“ ја покажува и Крсто Тодоровски (1936-) кај Републичкиот 
хидрометеоролошки завод (1977), кој во вид на модерен акропол доминира 
над Зајчевиот Рид.
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Крсто Тодоровски: Републичкиот хидро-метереолошки завод (1977)  

Се чини дека натур-бетонот, кој е одамна напуштен во западноевропските 
земји, во овој период станува омилен градежен материјал за македонските 
архитекти. Неговите можности во геометриска интерпретација ги користат 
Радомир Лаловиќ (1933-) и Олга Папеш (1933-2011) кај ансамблот Банки 
(1975).

 
Радомир Лаловиќ и Олга Папеш: Ансамблот Банки (1975).  
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Понекогаш фасадните површини на натур- бетонските ѕидови не се 
квалитетно изведени, така што се наметнува потребата од нивна дополнителна 
обработка. Таков е случајот со меко заоблените бели волумени кај Театарот на 
народностите (1974) на Љубинка Маленкова (1927-201.) и Вера Ќосевска 
(1929-).

Во првата половина на 70-тите години, како резултат на економската 
стабилизација, се создаваат поголем број деловни објекти и објекти за 
општествен стандард, при што некои од нив стануваат репер зараспознавање 
на градските центри.

По земјотресот, Скопје станува и останува отворен град за творечки идеи 
од светот, така што во него се градат објекти на архитекти кои победуваат на 
јавни конкурси или пак работат директно по нарачка.

Музејот на современа уметност (1970) е изграден според проектот на групата 
Тигри од Полска, со нагласена хоризонтала и на локација надвор од пешачките 
текови, на ридот Градиште во близина на тврдината.

Воената болница (1964-1971 е изградена според проектот на Јосип Осојник 
(1923- 1999) во вид на голем ансамбл, составен од пониски структури за 
поликлиники и од еден десеткатен блок за болнички соби. Неговото просторно 
обликување и употребените брисолеи потсетуваат на интернационалниот 
стил.

 
Јосип Осојник. Воената болница (1964-71)  
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Универзитетскиот центар (1974) на реномираниот словенечки архитект 
Марко Мушич (1941-) претставува сложенсостав од објекти на три факултети 
и ректорат. Во нив се влегува од едно заедничко плоштатче, кое заедно со 
пристапните улички наликува на староградски уличен сплет. Објектите 
имаат динамично расчленети волумени со разиграни облици, што понекогаш 
поминува во формализам. И овде, како и претходно кај училиштето Песталоци 
и кај студентскиот дом Гоце Делчев, од здравствен аспект се поставува под 
прашање оправданоста за изградба на образовни и станбени објекти од натур-
бетон.

 
Марко Мушич: Универзитетскиот центар (1974)  

Паралелно со изградбата на новите објекти, во Скопје се прави реставрација и 
ревитализација на градителското наследство, при што се постигнуваат завидни 
резултати. Се изготвува план и започнува ревитализацијата на Старата скопска 
чаршија со обнова на речиси сите монументални објекти во неа.

Кирил муратовски и мимоза томиќ: музеите на 
македонија (1972-76)

Истовремено, со зајакнувањето на архитектонската активност во Скопје, се 
случуваат позитивни промени и во другите македонски градови, а особено 
во Охрид. Архитектите од Охрид, со своите настојувања успеваат до извесен 
степен да внесат трансформирани традиционални елементи во новата 
архитектура, постигнувајќи препознатлив современ регионален израз.

Од средината на 70-тите години, во Скопје се завршуваат значајни општествени 
објекти, главно за потребите на културната дејност. Зградата на Музеите на 
Македонија (1972-1976) во Старата скопска чаршија, Кирил Муратовски 
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(1930-2005) и Мимоза Томиќ (1929-) ја конципираат во вид на павилјонско 
решение со терасесто поставени кубуси обликувани со јаки еркери. Таквата 
креативна и храбра интерпретација на традиционалната урбана структура 
придонесува овој нов објект да биде целосно интегриран во историскиот 
амбиент.

Кирил Муратовски и Мирослав Сидоски: ЗОИЛ Македонија (1977)

Спротивно на претходното, Кирил Муратовски во соработка со Мирослав 
Сидоски (1937-1997) на спротивната страна на Скопје го подигаат големиот 
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волумен на ЗОИЛ Македонија (1977), во чие обликување се вложени 
големи напори и средства, но без соодветен резултат. Тежината на овој 
волумен авторите настојуваат да ја намалат со неговото расчленување, а 
„префинетоста“ да ја зголемат со помош на фасадната облога од травертин. 
Негативниот впечаток уште повеќе се потенцира со поставувањето на овој 
објект на несоодветна и тесна локација.

Славчо Вренцоски (1937-) во втората половина на 70-тите години се јавува 
како автор на неколку значајни објекти од општествен карактер. Се чини 
дека Вренцоски има поголема склоност за успешна употреба на новите 
архитектонски средства без присуство на историјата, што се гледа кај Управната 
зграда на Македонија табак (1980), каде што кристално чистите волумени со 
стаклена обвивка импонираат во создадената динамична композиција.

Зградата на МАНУ (1976) од Борис Чипан (1918-2012) претставува врвно 
архитектонско остварување, кое ја дели сојузната Борбина награда. Просторно-
волуменските односи на објектот и неговата второстепена пластика 
асоцијативно се поврзуваат со традиционалната народна архитектура, кон 
што придонесуваат модерните тремови, чардаци и избраздената наклонета 
кровна површина. Својата богата стручно-научна и педагошка работа Борис 
Чипан во следниот период ја заокружува со неколку книги од областа на 
архитектонската теорија и книги поврзани со вредностите на градителското 
наследство.

Борис Чипан: Зградата на МАНУ (1976).

Стоковната куќа Мост (1977) е поставена на мостовска платформа, која го 
поврзува градскиот центар на Скопје со Старата чаршија. Авторот Тихомир 
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Арсовски (1929-) настојува со мултиплицирани волумени на традиционалната 
народна архитектура да се вклопи во историскиот амбиент, но евидентно е 
дека премногу ѝ се потчинил на традицијата. 

Поврзувањето со традиционалните вредности постепено станува значајна 
компонента на македонската архитектура во последните децении на ХХ век, 
особено во областа на индивидуалните станбени објекти. Меѓутоа, голем 
број куќи се создадени без некоја особена инвенција затоа што содржат 
непромислен имитаторски пристап. Наспроти тоа, подигањето на колективни 
станбени згради честопати поминува во друга крајност. Борбата за поголема 
материјална добивка придонесува за максимална експлоатација на градежното 
земјиште, па така се создаваат високи станбени кули во кои е запоставена 
хуманата компонента, а честопати и безбедноста на станарите од различни 
непогоди.

Александар Смилевски (1939-), користејќи го своето искуство од тимското 
проектирање на станбените кули тип Б (П+М+12) во Градскиот ѕид (1966), 
десет години подоцна ги подига уште повисоките станбени кули (П+М+16) 
во населбата Карпош IV (1976). Робусните волумени на овие симетрично 
решени објекти, тој настојува да ги олесни преку расчленувањето со 
нагласени вертикални ленти и со наклонети покриви. Во истата населба 
слична проектантска постапка применуваат Донка Петкова-Костиќ (1941) 
и Здравко Рафајловски (1951-) при создавањето на станбено-деловниот 
ансамбл Маврово (1979).
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Љубица Никољски (1936-) во 70-тите години создава неколку значајни објекти 
од станбен карактер, кои имаат нагласена пластичност во обликувањето, со 
истакнување и вовлекување, со полно и празно. Притоа, фасадната обвивка 
е направена од комбинација на фугирана тула и натур-бетон. На таков начин 
во 1977 година таа го подига станбениот блок на ул. Орце Николов, а истата 
година во соработка со Александар Смилевски го создава Домот за самци во 
населбата Јане Сандански.

Културниот центар (1979) на левиот брег на реката е изграден според 
конкурсниот проект на група словенечки архитекти од Бирото 77 (Ж. Кацин, 
Ј. Принцес, Б. Спиндлер и М. Уршич). Тој има обемна содржина составена од: 
театар, опера, балет, музичка академија и дел од банка. Неговата скулптурална 
архитектура од натур-бетон наликува на бела санта лед, која за момент е 
застаната на брегот на реката Вардар. Профилот на таа композиција има 
наклон кон реката, покрај чиј брег формира отворен ,,плоштад на културата“. 
Сепак, оваа цврста комплексна градба од армиран натур-бетон, тешко се 
одржува и не им дава шанса на следните генерации овој огромен објект да го 
приспособат за свои потреби и според свој вкус.
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Релативно поволните општествено-економски услови во втората половина 
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на ХХ век придонесуваат за појавата на сестрано образовани архитекти. 
Меѓу нив се вбројува и Благоја Колев (1930-), кој се занимава со урбанизам, 
архитектура, сликарство, публицистика, а исто така работи и како професор.

Во центарот на Скопје, заедно со Александар Серафимовски најпрвин ја 
создаваат зградата на Стопанска банка (1975) која има ритмично распоредени 
волумени и фасадна облога од мермер. Набргу потоа, на јужната граница од 
Старата чаршија, Колев ги подига терасестите станбено деловни објекти 
(1977).

Неумерената желба на тогашните раководни структури за архитектура со 
големи волумени, слично како кај Културниот центар, се манифестира и 
кај зградата на НИП Нова Македонија (1981). Неа Благоја Колев ја прави 
со скалеста силуета, која е поделена со хоризонтали, но сепак доминира над 
околната ниска урбана структура.

Во втората половина на 70-тите години се зајакнуваат активностите и во областа 
на спортските објекти, при што се создаваат неколку значајни примери. Оваа 
активност продолжува и во почетокот на 80-тите години, кога се завршува 
најзначајниот затворен спортски објект во Скопје, Пливачкиот центар 1981-
1983) на авторскиот тим П. Зографска, Р. Раѓеновиќ, Б. Филиповска и О. 
Чоланчевска, кои со употребата на челична конструкција бараат рамнотежа 
меѓу рационалната функција и експресионистичкиот облик.
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Михајло Волканов (1941-), по победата на конкурсот за типска спортска сала 
и затворен пливачки базен (1981), добива можност за реализација на своите 
идеи со подигањето на три значајни објекти во Скопје: затворениот пливачки 
базен Чаир (1981), Спортската сала Јане Сандански (1982) и спортската 
сала Расадник (1983). Кај сите нив доминира јасната функционална шема, 
рационалната конструкција и економичното градење со монтажни елементи.

Во почетокот на 80-тите години, македонската архитектура доживува 
силен подем, слично како по земјотресот во Скопје. Во овој исклучително 
продуктивен период се завршуваат голем број објекти од разновиден карактер. 
Македонските архитекти се афирмираат на сојузно, па и на меѓународно 
ниво. Од таквата бројна продукција тешко може да се издвојат позначајните 
објекти, а да не се направи некој пропуст. Среќна е околноста што почнувајќи 
од 1981 година, редовно се одржува Биеналето на македонската архитектура, 
чии каталози остануваат траен документ за хронолошки преглед и анализа на 
архитектонското творештво.
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Тодор Георгиевски, како голем познавач на здравствените функции, уште 
во 70-тите години создава неколку објекти од таа област во: Прилеп, Дебар, 
Кичево, Охрид, Струмица, Кавадарци, Штип и др. Оваа своја стручна 
насоченост тој ја потврдува во 80-тите години со подигањето на Детската 
клиника во Скопје (1980-1983) и Медицинскиот центар - болница во Кочани.

Извор: Порта 3





скопје - 
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животот е краток, 
скопје е веЧно
гане тодоровски

Не толку одамна, делегатите на Собранието на градот Скопје на заедничка 
договорна седница дебатираа на тема иднината на градот. Најавена е 
единственост во заложбата во битката да се осмисли егзистенцијата на првиот 
македонски мегалополис, чиј растеж го болуваат без можност за одболување 
повеќе генерации скопјани во текот на последниве (барем две) децении.

Меѓу другото, на оваа седница, проговорено е за потребата од изработка и 
донесување на Просторниот план и Планот за измени и дополни на Основниот 
урбанистички план. Оваа потреба е акцентирана како неопходност, особено 
денес, кога се почувствувал недостиг од континуирано планско следење 
на урбаниот развој во процесот на забрзаната и нагласена реализација на 
амбициозната програма за обнова и изградба на градот!

Вака гласеше новинската информација.

Бездруго, најобична дневна вест, една од многуте, со кои сме клукани во 
текот на денот недоброј пати. Меѓутоа, за пољубопитните и за мислечките 
скопјани оваа вест подотвора процес на извесни размисли - обновени или 
постојано присутни - кои бараат свое најново резиме: како е насочено Скопје 
накај иднината, имаме ли на располагање доволно елементи и уште обмислен 
повод за разговор на оваа тема, дали на Скопје треба да му се одреди и насочи 
рамковна димензија на урбан модел? Дали и каков?
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Прашањата се на претек и поради нивната слоевитост, бројност, сложеност и 
сериозност, најчесто не стигнуваме дури ни да исцедиме од своите најскромни 
заложби и легитимни обврски на граѓани ниту капка инвенција, визија, 
прецизиран предлог...

Сепак, Скопје расте и се грчи во сопствениот растеж под товарот на илјадници 
неразрешени проблеми, пред кои не умее ни да подзапре, колку да земе здив, 
ниту пак да се растовари од бремето на многуте апсурди, инерции, хаотични 
последици, неразумности...

Постои ли логика во овој забрзан тек на растеж на нашиов град, во кој сме 
казнети со задоволството да живееме и да му ја подаруваме, сакале-нејќеле, 
по пат на една ирационална трансфузија, својата припадност, своето потекло, 
својата определба, своите способности, своите перспективи, своите соништа 
и своето јаве?
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Мене лично ваквото прашање не ме возбудува. Бездруго дека живеачката 
воопшто си има една своја надразумска логика. Безбели и Скопје си ја 
има истава вткаено во својата судбина на град што во текот на вековите се 
разминувал со среќата и несреќата подеднакво, па во името на тие светли и 
темни историски шанси да се извиши во траен образец на една монументална 
урбана средина, најчесто поради недостиг на нешто што спаѓа веројатно во 
сферата на субјективните фактори на осмислувањето, речиси по правило не 
успевало да си ја трасира патеката на накај иднината.

Токму затоа ми се чини дека треба секојдневно да се зборува за Основниот 
урбанистички план на градот, да се зборува со предзнаења и знаења, со стручна 
квалификација и граѓанска емоција, со жар на фанатичка вљубеност и со 
острината на тешкиот и прецизен збор, со занес и со илузии, но и со нови идеи 
и стар егоизам, со бол и со гнев, со самосвест и со горчина.

Многушто за Скопје треба најпрвин да се раѓа во нашите недоволства од она што 
е реалност, потоа да се храни од соковите на нашата инвенција и да се освежува 
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од чистотата на брановите на младоста. Секојдневно треба да го врамуваме 
нашиот град во рамките на иднината, да гледаме низ привидот на опсесијата 
чунки сме зачекориле низ остварувањата на планираното: да претпоставаме 
дека Скопје не е најнечистиот град на Балканот, дека се измирени конечно 
многуте нескладности на архитектонското обликување, дека е воспоставен 
јазик на разбирање помеѓу центарот на градот и населбите, дека на реката и 
е прецизирана и привилегирана функцијата, дека натурбетонот е прогласен 
за анахронизам и на општо задоволство е вратена довербата во печената тула, 
украсниот камен и благородното дрво, дека скопјаните имаат на располагање 
и мир и светлина и простори за прошетка и забава и неограничени количества 
шарпланински воздух и најголем процент на зелени површини меѓу 
поголемите градови на Балканот, и - серија прекрасни паметници, јавни 
монументи, и - културна пулсација, на која можат само да ни позавидат.

Животот е краток - Скопје е вечно.

Би било добро оваа сентенца да се вреже во некој од градските јавни 
монументуми, или пак со оваа мисла претседателот на градот редовно да ги 
отвора седниците на Собранието!

Иако Скопје не живее на сметка на својата богата историја (каков што е 
случајот со многу стари градови ширум светот), Скопје за жал има најлош 
однос кон сопственото минато. Речиси ништо системно и високо-стручно не 
е преземено да се издвои на показ барем дел од она се со кое Скопје како град со 
долга и богата историја го располага. Фактот дека тоа бесценето минато може 
да биде не само извор на приходи, туку пред сè предмет на сеопштото внимание 
на општествената заедница, како да се одминува со години и децении. Малку 
градови не само на Балканот и Европа, туку и во светот го имаат она што го 
има Скопје - десетина манастири од XII до XIX век, римски аквадукт, стариот 
мост на Вардар, паметници на исламската верска и профана архитектура од 
XV до XVIII век, итн. Од сето ова најголемиот дел е вон јавната комуникација 
- Прочуената Саат-кула на Бит-пазар веќе две децении е умртвена. Никој не 
умее да објасни каде е механизмот, за кој Евлија Челебија има напишано дека 
е донесен од Унгарија во почетокот на XV век. Никој не умее да објасни каде 
е исчезната плочата со турски натпис од стражарницата на Стариот каменен 
мост, или зошто римскиот аквадукт којшто е редок историски паметник се 
наоѓа зад жиците на дворот од една скопска касарна, или зошто не се урнат 
еднаш за секогаш прилепените дуќанчиња околу прекрасните градби на Сули-
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ан, Капан-ан, Куршумли-ан, Чифте-амам? Зашто затаил нервот на градските 
обликувачи!

Сожителството на старото и новото во Скопје не е регулирано. Сè уште 
Калето, во самиот центар на градот е простор вон грижите на стручните 
служби на Собранието. Толку ли е тешко да се престори во добро уреден парк?

Можеби поначесто низ нас, како скопјани што сме поврзани со извесна 
сентименталност кон минатото, нè иритира напливот на новото, на сите 
оние категории на сегашноста кои се наметнуваат без пардон, меѓутоа, 
сигурно е дека хаосот (пред сè во архитектонското обликување на Скопје) е 
привид или можеби нужно зло, со кое ќе се навикнеме пополека и со многу 
отпор. Тоа е онаа состојба за која во XIX век Димитрија Миладинов изнајде 
прекрасна дефиниција преку поговорката - ,,Ела зло, бидејки без тебе е позло“. 
Шаренилото во архитектонскиот изглед на градот е последица на брзиот 
растеж на градот и ако не треба да се толерира, треба секако да се сфати како 
неизбежност и помало зло од секакви догматски стилизации кои би биле 
далеку поголемо зло.

Скопје како слоевит поим е буквално шаренило во сè. Од надворешниот изглед 
до многуте внатрешни структури. Скопје е етнички конгломерат„Скопје 
е Вавилонија од јазици, Скопје е Македонија во мало или, подобро речено, 



218

најсестраната јавна витрина на Македонија, или, како што напишав во 
предговорот на мојата книга стихови „Скопјани“ (од 1981), Скопје:

„Живее, блика и блескоти небаре најсјаен бесценет камен врз дијадемата на 
Македонија... како алфа на еден национален полет”.

Извор: А, списание за култура на простор, број 2, 1985
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на скопје, со љУБов 
живко поповски

Скопје е град на старата добра Европа, Скопје е град на воинствениот и 
немирен Балкан, Скопје е град во жешката, мала и неразвиена држава ▶ 
Македонија. 

Скопје е стар град, неговите векови на постоење навлегуваат длабоко во 
историјата на цивилизациите што поминале преку него, за што има материјални 
и духовни сведоштва за сите оние што во тоа не веруваат или што се сомневаат. 

Скопје е своевиден споменик и биограф на Македонија. 

Скопје е онаков какви што беа сите негови жители и каков што тие, скопјани, го 
посакуваа. Скопје има убави и грди нешта, горди и смешни желби, генијални и 
бесмислени зафати, со настојувања да биде управен, политички, индустриски, 
културен центар, во што имаше и препотенција и романтична скромност.

Низ Скопје минувале воинствени и природни сили што го уривале и што го 
пустошеле. Меѓутоа, и од најжестоките налети имаме остатоци во вредни 
објекти или споменични делови, кои ги среќаваме по улиците, скромните 
плоштади, парковите и по лапидариумите.

Скопје, по сите светски показатели за развој на градовите, во поново време, 
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требало да се гради и да се уредува по следните определби: функционалистич-
ката, технократската, економистичката и продуктивистичката. 

Меѓутоа, поради специфичните историски и политички услови, неговиот 
развој беше воден и од инструменталистички и квантифицирани визии за 
уредување на градот во едно тоталитарно или само позитивно општество. Со 
новите урбанистички проекти и изградени објекти како да се трудевме да го 
измениме изгледот на градот, а не да ја сочуваме љубовта кон него. 

Така, Скопје сè повеќе се оддалечуваше од едноставната идеја за градот како 
колективна стварност.

Затоа, јас би настојувал понатамошниот развој на Скопје да го вратам кон 
првичната идеја, преку следниве генерални застапувања:

▶  отворање на градската администрација кон жителите, со зајакнати форми 
на контакти со граѓаните преку изложби, аудиовизуелни известувања за 
градските програми и проекти, формирањето комисии со советодавна 
функција надвор од градската администрација, признавање на разните 
стручни здруженија и сојузи како соговорници во управувањето со 
животот на градот, барање мислења преку референдум од разни слоеви на 
жителите и сл.;

▶  враќање кон старите и превреднување на новите градски слики и обичаи 
што се заборавени и отстранети, врзани за разни свечености, за фолклорот 
со локална боја; фестивали, дефилеа, разни културни седмици, „музика 
и изложби на улица“, пазар и распродажби под ведро небо, театарски 
претстави, игра, улични натпревари и турнири и сл.;

▶  борба против сегрегацијата и против монофункционалноста, особено во 
регионите на домување низ населбите, со вклучување на хетерогеноста во 
станбената изградба од индивидуалната до колективната;

▶ приоритет на јавниот сообраќај, промена и реструктуирање на 
сообраќајната мрежа, модернизација на постоечкиот, постапно воведување 
електрични возила, поттикнување да се употребат јавните средства во 
сообраќајот (со снижена, па дури и „бесплатна“ тарифа) во централниот 
градски простор, ограничување и построги прописи за употреба на 
автомобилите, претворање на улиците во централното градско подрачје во 
пешачки патеки, сервисни пристапи за снабдување и за локално паркирање;
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▶ афирмација на преостанатите историски делови и објекти во градот 
како места за идентификација на граѓаните преку нивна реставрација и 
ревитализација;

▶  рехабилитација и доизградба на просторите за јавни собирања и нивна 
опрема со соодветен градски мебел и сигналитет (плоштади, паркови, 
градската тврдина, излетишта во околината на градот).

Скопје, како и сите други градови, има две дадени вредности ▶ жителите 
(луѓето) и просторот (земјиштето) ▶ тоа се негови основни богатства. Само 
со умешна комбинација во ангажирањето на овие две вредности, со здраво 
и рационално користење на земјиштето и со обмислена творечка работа на 
луѓето, ќе можеме да дојдеме до профит, до рента или до посакуваната рента за 
социјален, економски, културен и еколошки напредок. 

Моето ангажирање би се потпирало токму на овие вредности, со правилно 
меѓусебно вреднување во демократските услови на пазарните односи, а не во 
некакви механизми на псевдослобода. Ќе се ангажирам да се отстранат сите 
манипулации со прилично големите износи на рентите, од кои на градот му 
остануваа само трошки.

Скопје како град, пред сè, треба да стане достоен на граѓаните, читлив и 
прегледен, препознатлив по своите улици и плоштади, домови и жители. За 
тоа да се постигне, ќе се залагам за следното:
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▶   урбанистичките планови и архитектонски проекти да се ревидираат и да се 
поправат сè додека не понудат „хомогенизиран простор“;

▶  точен и одговорен катастар со редовна регистрација на сите промени;

▶  квалитетна законска регулатива околу регулацијата и користењето на 
градскиот простор (земјиште), без одземање на правото на поседување на 
просторот, туку донесување правила како треба да се користи тој со јавно 
право, со јавно мислење, но и со јавна одговорност на поседувачите;

▶  ослободување на градот од пренаселеност;

▶  отстранување или максимална заштита од сите загадувачи, како во самиот 
град така и пошироко во регионот;

▶  ревитализација на сите спортски и рекреативни терени и изградба на нови 
како предуслов за нови вредности во работењето, здравјето, квалитетот во 
производството и виталност во продукцијата;

▶  градот да го гледа својот интерес во секој одделен граѓанин и обратно, 
истиот тој граѓанин да го гледа својот интерес во градот;

▶  институциите и објектите од областа на културата да бидат места што 
ќе ги водат граѓаните до творечко и до духовно ослободување и до 
идентификација на вредностите што лично или колективно ги поседуваат 
со оние од Европа и од светот;

▶  зелените површини на Скопје не му се потребни само поради 
производството на кислород; тие се потребни и за движење и за престој во 
нив од психолошки и од физички причини;

▶  Скопје мора да смета на малите секојдневни микроклиматски поволности. 
Пред сè, тоа е струењето на свежиот воздух од шумата на Водно и од шумите 
на Скопска Црна Гора, поради физичките законитости од разликата на 
загреаноста и на притисокот на воздухот. Во Скопје се долги временските 
периоди на продори на свеж воздух преку ветер од подалечни региони 
поради природните препреки, особено на оние што доаѓаат од северозапад. 
Затоа, плански, со обмислени интервенции, треба да се обезбедат слободни 
зелени продори во зачестен ритам и разумна широчина од шумите Водно 
и Скопска Црна Гора, кои ќе слезат до градот како „ретки проводници“ на 
свеж воздух;
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▶  бреговите на реката Вардар без одлагање ќе се залагам да станат густ зелен 
појас, користејќи ја можноста за природно наводнување, а тоа веднаш ќе 
мораат да го сторат, делумно од сопствени вложувања, и оние што денес 
користат делови од тој простор;

▶ депониите за секаков вид отпад ќе се залагам да се решат максимално 
безбедно и здраво на регионално ниво со учество на државата како важен 
еколошки и економски проблем, по углед на развиените земји;

▶  знам и свесен сум, Скопје како ниеден град во Македонија мора да издвојува 
средства за разни јавни активности, од културата до социјалата, од разните 
стручни здруженија до помошта за стари и за изнемоштени лица;

▶  ќе се залагам за посебни врски на Скопје со другите градови во Македонија; 
посебно би ги издвоил оние во непосредна близина, како Тетово, Куманово 
и Велес, кои имаат најнепосредни економски и еколошки влијанија врз 
Скопје;

▶ исто така, лично ќе ја поттикнувам соработката на Скопје со градовите 
во Југославија, на Балканот, во Европа и каде било во светот каде 
што ќе најдеме интерес во заеднички проекти и настапи во секоја 
област за која сме доволно подготвени. Веќе воспоставените врски ќе 
настојувам да се прошират и да се развијат во нови содржини и форми. 
Скопје е како турлитава полна со различни национални, социјални, 
културни и економски содржини. Во неа ќе се „печат“ сите македонски 
проблеми. Потребна е умешност сè подеднакво да биде „печено“. Не смее 
ништо да „изгори“ за да не се расипе вкусот на сета тава.

Не прашувајте ме што ќе сторам јас за градот ▶ прашајте се што ќе направиме 
заедно за Скопје.

Заедно ќе направиме работилница за поправка на нашиот град!

На Скопје, со љубов, 
архитект Живко Поповски

Текстот е објавен во списанието „Млад борец“ на 7 ноември 1990 година, кога архитектот 
Живко Поповски се кандидира како независен кандидат за градоначалник на Скопје. Овде, тој 
ги открива своите идеи и визии за тоа како треба да изгледа главниот град на Македонија.
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пЛанот за скопје  
на кензо танге
Удо култерман

Во плановите за реорганизација и реконструкција на југословенскиот град 
Скопје (со 172.000 жители во 1961 година), од кој 65% беше срушен во 
земјотресот од 1963 година, Кензо Танге ги разви своите идеи за изградба на 
градот според токискиот план и ги примени во конкретната ситуација. Идеите 
што овде ќе ги конкретизираме имаат далекусежно значење за иднината на 
овој интернационално планиран град. Во 1965 година Танге беше замолен 
од Обединетите Нации да учествува на конкурсот за реконструкција; исто 
така беа поканети и југословенски проектантски бироа, Славко Брезовски, 
Александар Ѓорѓевиќ, Радован Мишевиќ, федор Вензлер и Едуард Равникар, 
како и четири странски архитектонски фирми (Ван ден Брок и Бакема, од 
Холандија, Луиџи Пицинато од Италија, Морис Ротивал од САД и Кензо 
Танге од Јапонија). На 31-ви Мај 1965 година Танге го изнесе својот план, кој 
доби 60% од првата награда, додека 40% му беа доделени на југословенскиот 
тим на Радован Мишевиќ и Федор Вензлер од Загреб (прва фаза).

Жирито составено од претставници на Обединетите Нации - директорот 
на проектот на ООН, Адолф Циборовски, Љубе Пота, директор на 
Урбанистичкиот завод на град Скопје и Ристо Галиќ, директор на Институтот 
за планирање и архитектура, предложи соработка меѓу двата тима што ја добија 
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наградата. Освен тоа, бирото на Танге побара услуги и од Кивоши Мито и 
Тошихидо Хисада, стручњаци за земјотреси.

Регионалниот план на град Скопје, изработен од грчката фирма Доксиади Асс. 
и една полска група, го остави отворен центарот на градот на површина од 2 
квадратни километри, со цел за оваа област да се изработи подетален елаборат 
на реконструкционата шема, во облик во кој тој, чекор по чекор, беше 
реализиран од 1965 година од тимот на Кензо Танге во кој работеа и Арата 
Исозаки, Садао Ватанабе, Јошио Танигучи во соработка со југословенските 
архитекти. Танге и членовите на неговиот тим не само што изработија нов 
концепт за погодна реконструкција на центарот на градот, туку исто така се 
залагаа да го премостат јазот меѓу планот на хартија и практичната реализација 
(втора фаза).

најбитните елементи на структуралната 
реорганизација на градот се „градската порта“ и 
„градскиот ѕид“.

И така во третиот ревидиран план, тие датоа конкретни архитектонско - 
урбанистички предлози со што ја покрија целата структура на центарот на 
Скопје и некои индивидуални клучни комплекси. Најбитните елементи на 
структуралната реорганизација на градот се „Градската порта“ и „Градскиот 
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ѕид“. Целата оваа област е сместена и обмислено организирана во согласност 
со овие две фокусни точки (трета фаза).

Во концептот на Градската порта Танге ги опфати сите функции на 
комуникации и деловни операции. Планирано е сите постојни сообраќајни 
системи да се вкрстат во оваа точка: движењето на железницата, автомобилите, 
автобусите и пешаците. Железничката станица е планирана како надземна 
структура. Потоа различните нивоа се вертикално расчленети и дополнети 
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со пешачки зони и паркинзи. Сообраќајниот јазол исто така има функција на 
трансформирање на брзиот сообраќај во локален сообраќај.

Придружниот центар на Градската порта се состои од канцеларии, библиотека, 
банки, салони за изложби, три кино сали, хотел, продавници, ресторани - сите 
поврзани со железничките и автобуските терминали. Тука Танге продолжи со 
развитокот на две архитектонски тенденции кои веќе беа присутни на повеќе 
нивоа, пројавени уште во 1960 година во планот на Токио како структурален 
елемент при изградбата на централниот офис, и организацијата на вертикално 
поредени станбени трактови во одделени сервисни кули и операциони нивоа; 
овој систем тој веќе го провери со експериментот што прв пат го изведе во 
Комуникативниот центар на Јаманаши во Кофу.

Сепак, и двата елемента се тука елементи на еден поголем целосен контекст. 
Со Градската порта Танге извлече нова оска на градот кон запад, паралелно 
со реката Вардар, централната географска особеност на градот. Бреговите 
на реката од двете страни се искористени за центарот на градот. Фокусните 
точки, како од архитектонски така и од урбанистички поглед, се следниве: 
Плоштадот на Републиката со два музеја, зградата на СКЈ, судот, туристичката 
област, Градскиот плоштад со градски салон, народна библиотека, кино сали 
и Муниципален универзитет, Градско собрание и Народен универзитет. 
Можно е да се изведе и пешачка зона што ќе ги поврзува најглавните зони на 
централниот дел на градот.

На другата страна на реката стариот правец оди во друг правец: под прав агол 
северно од Градскиот плоштад доаѓа Плоштадот на Слободата, на спротивната 
страна со два музеи, Операта, балетскиот театар и балетското училиште, една 
црква, хотел и училиште.

Ова на север продолжува во Чаршија со музеи, фолклорни објекти, 
продавници, ресторани и стоковни куќи. Во оваа област неоштетените објекти 
по земјотресот беа вклопени во новиот план. Тука е сместен и Народниот 
универзитет.



228

Градскиот ѕид претставува за Танге втор одредбен структурален елемент на 
градот. Со овој израз тој го именува костурот сочинет од високи станбени 
згради. Масивните редови на Градскиот ѕид ја потенцираат целината на градот. 
Тие се сместени во тап агол јужно од новата оска и продолжуваат аналогно 
на северната страна. Овој систем дозволува доведување станбени објекти 
во урбаниот центар со нивното архитектонско значење. Овде е применет 
системот на вертикални високи кули и хоризонтални станбени нивоа каков 
што има на Кофу. На влезовите на блоковите Танге ги дуплираше кулите.

Планот на Танге е егземпларен со тоа што структуралните елементи, 
Градската порта и Градскиот ѕид, имаат програмско и симболично значење. 
Тој е исто така егземпларен со тоа што функционалните и другите значајни 
карактеристики се координирани во една современа заедница. Градот исто 
така поседува еквилибриум врз база на неговите потреби со еден дизајн кој 
е и урбанистички и архитектонски. Основната преокупација на Танге беше 
да му даде структурален облик на просторот. На теоретски план тука Танге 
го пречекорил традиционалниот функционализам. Иднината ќе покаже дали 
скопјаните сакаат да живеат во просторна реалност што е замислена на тој 
начин или не.

Извор: А, списание за култура на просторот; број 2, 1985 г.
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реконстрУкција  
на Левиот Брег  
на вардар
љубе пота

диспозиција и битни карактеристики на теренот

Со Генералниот регулационен (ГР) план е предвидено Скопје да се шири како 
ладало и да се развива во три можни насоки: кон север, запад и кон исток. Со 
ова решение е опфатена територијата на поголемиот дел од градот чиј развој е 
насочен кон север. Од јужната страна оваа површина е ограничена со Вардар, 
на запад со масивната скопска тврдина Кале, на исток со Гази Баба, додека 
кон север се надоврзува на периферните станбени делови. Теренот е рамен 
со минимален благ пад кон реката. Во неговиот средишен дел се наоѓа помала 
височинка со културно-историски објекти: Султан-Муратовата џамија, саат 
кулата и амамот. Во досегашната структура и организација на градот, ова е, во 
најголем дел, станбена зона, освен старата чаршија, каде е исклучена станбената 
функција. Скопската чаршија, во современите општествено-економски 
услови, всушност претставува city. Дури и денес таа е многу фреквентна 
градска зона и во неа се развиени трговската и занаетчиската дејност. На оваа 
територија, која всушност до почетокот на овој век претставувала суштина 
и поим за град, сите занаетчиски објекти, со ретки исклучоци, се сосема 
истрошени и амортизирани. Тоа се живеалишта изградени од непечени 
цигли и бондрук конструкција, и поради тоа имаат ограничен век на траење. 
Комуналната мрежа е комплетно неразвиена. Освен неколкуте нови градежни 
објекти, од особено значење се масивните монументални џамии и амами, кои 
единствено ги преживеале природните и општествените влијанија.
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Улогата на оваа зона е потенцирана со фактот што од јужната страна се 
потпира на Вардар, а преку реката директно се надоврзува на постојниот city. 
Со тоа нејзината централна положба добива во значење и функција. Според 
Генералниот регулационен план, дел од оваа територија треба да ја преземе 
улогата на идниот градски центар. На збирот досегашни функции и на оние 
предвидени со ГР план, треба да се додадат и просторните и композициските 
влијанија условени од непосредната близина на старата чаршија, постоењето 
на значајни културно-историски објекти, активното учество на масивот на 
скопската тврдина во пластиката на овој простор, улогата и значењето кои 
ги има реката во средишниот градски простор, како и фактот што низ оваа 
територија поминуваат и се вкрстуваат двете најзначајни сообраќајници.

сообраќај

Основниот сообраќаен скелет на идниот град го сочинуваат две сообраќајни 
магистрали, „Партизанска“ (запад – исток) и „Борис Кидрич“ (север – југ). 
Додека улицата „Партизанска“ меѓусебно ги поврзува источните и западните 
делови од градот и истовремено води кон излезните правци за Западна 
Македонија и за автопатот по долината на Вардар, улицата „Борис Кидрич“ 
има поограничена функција: таа го поврзува центарот на градот со неговите 
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северни и јужни делови, како и железничките станици Север и Југ. Меѓусебната 
комуникација на левата и десната страна на реката е воспоставена уште со две 
сообраќајници од понизок ранг, но во ист правец, север – југ. Интензивните 
пешачки струења од просторот на плоштадот „Маршал Тито“ (од десната 
страна) кон комплексот на чаршијата од левата страна, се изведуваат преку 
стариот камен мост. За жал, сега преку овој мост се одвива и сообраќај со 
моторни возила. Со проектот е предвидено да се воспостави само пешачка 
врска помеѓу плоштадот и шеталиштата покрај Вардар со комплексот на 
старата чаршија. Но, ова пешачко струење го сече улицата „Партизанска“, 
па затоа пешачката зона е спроведена под оваа магистрала. А бидејќи, според 
проектот, од чаршијата е елиминиран секаков моторен сообраќај, на пешаците 
им е овозможено непречено и континуирано движење на широкиот градски 
простор.

организација на просторот

Како што е наведено претходно, оваа територија има повеќезначна намена 
и функција. Пред сè, таа треба да добие дел од улогата на градски центар, да 
овозможи негово понатамошно развивање и пополнување на неговите 
функции. За оваа цел се ангажирани површини по целата должина на 
Вардар. На тој начин социјалниот карактер на оваа зона, потпрена од двете 
страни на речниот брег, добива во вредност, а со тоа и во просторна и 
композициска смисла. Со оглед на тоа што треба да се сочува и рекреативниот 
карактер на брегот на Вардар, бројот на општествените објекти е сведен на 
најмала, нужна мерка, а преовладуваат зелени и слободни, архитектонски 
обликувани простори. Во оваа фаза сè уште не се прецизно и дефинитивно 
утврдени програмата и конкретната намена на сите општествени објекти. 
Принципиелниот став е дека овде би биле изградени објекти од културно-
забавен карактер: дом на младите, опера, кино, концертна сала, слаткарница, 
кафеана и сл. Домот на младите веќе е во фаза на изградба.

На улицата „Борис Кидрич“ предвидена е изградба на градски совет и судска 
палата (веќе во изградба). Останатата територија е наменета за живеалишта. 
Како дополнување на оваа функција, по должина на улицата „Партизанска“, 
помеѓу станбените солитери предвидени се поголем број локали, трговски 
и угостителски објекти. Мрежата на сообраќајници трасирана според ГР 
план ги определува териториите и границите на осумте станбени заедници. 
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Со оглед на различната површина и густина на живеалиштата, овие заедници 
имаат различна големина, која варира од 4.500 до 7.500 жители. Разбирливо 
е дека во секоја од нив има осумгодишно училиште лоцирано во центарот на 
населбата. Со доследна диференцијација на пешачките и моторните текови, 
приодот кон осмолетките, како и приодот кон останатите детски установи, се 
одвива исклучиво преку пешачки патеки. Центрите на станбените заедници 
се лоцирани, исто така, во нивниот средишен дел. Локалните центри се 
состојат од дом на културата со кино сала, самопослуга, доволен број сервисни 
служби, угостителски објекти и амбуланта. Овие осум станбени заедници 
со вкупно 46.000 до 50.000 жители, сочинуваат станбен реон. Центарот на 
станбениот реон е лоциран на средишниот магистрален правец, на улицата 
„Борис Кидрич“ и претставува реконструиран денешен плоштад Бит-пазар. 
Овде веќе постои Театар на народностите и кино сала, здравствен дом и 
значаен културно-историски објект - Куршумли-ан, кој денес се користи како 
лапидариум на Археолошкиот музеј. Во рамки на овој центар, со кој завршува 
комплексот стара чаршија, предвидена е зградата на Народното собрание на 
општината, деловна зграда за сместување на дирекциите на претпријатијата 
и застапништвата, голема стоковна куќа, општинска библиотека, објект за 
општествена активност, покриен пазар и слично. Просторот на плоштадот 
е конципиран според системот на повеќе мали плоштади, денивелирани 
површини збогатени со фонтани, скулптури, цвеќници. Во просторната 
композиција на овој центар, непосредно учествува и монументалниот 
културно-историски објект Куршумли-ан.

За рекреација и физичка култура наменети се блиските масиви на Гази Баба 
и скопската тврдина. На северниот крај на оваа територија, или поточно 
помеѓу неа и соседниот станбен реон, предвиден е широк зелен појас во кој 
се лоцирани училиштата за средно образование, како и терените и објектите 
за физичка култура и рекреација. На тој начин, овој појас, со својата намена, 
треба подеднакво да им служи на двата соседни големи станбени реони.

Работните зони, наменети за индустриски објекти и претпријатија, се 
распоредени во северното и источното градско подрачје, а помеѓу себе се 
поврзани преку магистралите, улицата „Партизанска“ и „Борис Кидрич“. 
Покрај овие претежно индустриски зони, во работна зона се вбројува и 
комплексот на старата чаршија. На ова треба да се додадат работните места во 
состав на локалните и реонските центри, како и работните места во состав во 
зоната со општествени објекти.
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пластично обликување на просторот

Замислено е цел овој простор да претставува единствена, урамнотежена мега 
скулптура која ја сочинуваат четирикатни станбени објекти, како најбројни. 
Пониските станбени и други објекти, претежно распоредени во крајбрежниот 
појас на Вардар и во близината на старата чаршија, ја надополнуваат оваа 
композиција. Локалните центри се маркирани со станбени солитери на девет 
катови. Главниот реонски центар се фиксира со дваесеткатен општествен 
објект по оската на улицата „Борис Кидрич“. Во скулптурална и композициска 
смисла овој објект кореспондира со административното крило на градското 
собрание, на другиот, спротивен крај од улицата. Помеѓу овие два објекти 
се протега нагласена хоризонтала на трговски и општествени објекти со 
приземје и мезанин од кои извираат динамичките форми на пет станбени 
згради. Од другата страна на улицата, оваа пластика и композиција ја дополнува 
и освежува височинка со значајни културно–историски објекти (Султан 
Муратова џамија, саат кула, амам). На тој начин, природните елементи, 
културно-историските споменици и современите објекти се поврзани во 
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единствена пластична и композициска целина. Бидејќи височинката се 
наоѓа во физичкото тежиште на оваа територија, нејзината пластична и 
композициска улога е од особено значење и ги надминува рамките на локална 
вредност, формирајќи карактеристичен градски пејзаж. Предвидена е нејзина 
асанација и озеленување, како и осовременување на намената и содржината на 
културно-историските објекти. На целиот овој простор треба да му се додадат 
нови, посовремени архитектонски и пластични вредности.

Иако комплексот на старата чаршија се наоѓа во непосредна близина, односно 
на истата територија, сепак досега овој проблем не е решаван бидејќи сè уште 
не е извршена неопходната валоризација на објектите и ансамблите ниту пак 
е утврдена нејзината програма и современа намена. Оваа задача треба да се 
разгледува и да се решава посебно поради својата специфичност и различниот 
методолошки приод.

Автори на проектот за реконструкција на левиот брег на Вардар - Завод за 
архитектура и урбанизам на Скопје:

Проектант: инж. арх. Љубе Пота

Соработници:  
инж. арх. Никола Карташев
инж. арх. Киро Тројачанец
инж. арх. Бранислав Анѓелиќ
инж. арх. Рафаил Волчевски
инж. арх. Душица Николова

Макета: скулптор Габриела Стибел

Фотографија: Киро Георгиевски
Проектант на урбанистичкото решение по должина на ул. „Партизанска“:
инж. арх. В. Ќосевски

Соработници: инж. арх. Н. Лагудин
инж. арх. Р. Волчевски
инж. арх. М. Бубалова

Извор: Čovjek i prostor, Savez arhitekata Hrvatske, Zagreb, бр. 121
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новиот центар  
на скопје
адолф циборовски 

Меѓу многубројните задачи и проблеми поврзани со урбанистичкото 
планирање на новата изградба и развојот на Скопје, речиси од првиот час по 
катастрофата во преден план се издвојуваат следните проблеми:

▶ разработка на новиот урбанистички план на градот и

▶ разработка на деталниот урбанистички проект за новиот центар.

1.

На својата пленарна седница во октомври 1963 год., Организацијата на 
Обединетите нации донесе резолуција за помош на Скопје, градот кој 
трагично настрада во земјотресот. Реализирајќи ги препораките на таа 
резолуција, веќе од 1964 год., Специјалниот фонд на ООН, заедно со владата 
на СФРЈ, финансираат широка програма на урбанистички студии, проекти и 
детални изводи за повторна изградба на Скопје. 

Двете главни задачи - разработка на генералниот урбанистички план на 
градот и деталниот проект за новиот центар, се инкорпорирани како основни 
елементи на програмата за помош од ОН.
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Заводот за урбанизам на Скопје заедно со Polservice од Варшава и Doxiades 
од Атина, го разработи новиот Генерален урбанистички план, студиите 
за Регионалниот план, како и низа специјалистички разработки со кои се 
комплетираше Генералниот урбанистички план. 

Уште во фазата на конципирање на деталниот урбанистички проект на новиот 
центар беше донесена одлука да се организира и меѓународен урбанистички 
конкурс. На тој начин, организаторите сакаа да добијат колку може повеќе 
идеи и концепции, за да се изберат најправилните насоки во развојот и 
просторната композиција на новиот центар. 

Од денешен аспект, од перспектива на деталниот просторен проект за 
центарот на Скопје, кој настана како резултат баш на тој конкурс, може да се 
заклучи дека организаторите ја постигнаа својата цел.
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2.

Локалните урбанисти речиси веднаш по катастрофата ги започнаа своите 
урбанистички студии и проекти. Во првиот период учеството на странските 
експерти беше спорадично. Но, треба да се нагласи дека веќе во првите месеци 
по катастрофата, се завршени речиси сите студии кои имаат капитално 
значење за понатамошниот развој и тек на проектните работи.

Во тоа време се донесени урбанистички одлуки кои, според подоцнежните 
проекти, се покажаа како основа за идниот развој и просторен распоред 
на градот. Во прв ред, тоа се одлуките кои се однесуваа на локациите на 
импровизираните населби изградени од префабрикати. 

Нивната изградба совршено одговори на најургентните потреби пред кои 
се најде општеството по катастрофата – потребата од станови. Вредноста и 
техничките карактеристики на овие населби беа видливи уште на самиот 
почетокот така што не можеа да се третираат како импровизација. Напротив, 
ваквите населби наметнаа потреба да бидат вклучени во програмата, како и во 
функционалниот распоред и територијалниот опфат на центарот на Скопје.

Во првата половина на 1964 год. се направени два концепциски проекти 
на Генералниот урбанистички план на Скопје, кои ги изработи Заводот 
за урбанизам на градот, во соработка со фирмата Doxiades од Атина (која 
работеше по нарачка на техничката помош на ОН) и со урбанистичкиот завод 
од Варшава (кој проектите ги изготвуваше на барање на полската влада во 
рамки на помошта за Скопје). И двата проекта станаа основа за разработка на 
„Уводната просторна концепција за развој на Скопје“, која ја изработи Заводот 
за урбанизам на Скопје, а ја прифати Градското собрание, на 13 октомври 
1964. Ова беше патоказ за понатамошните проектни задачи на урбанистите, а 
особено за разработка на дефинитивниот Генерален урбанистички план, како 
и на урбанистичкиот конкурс за новиот центар на Скопје. 

При разработката на програмата за центарот на градот се јавува и првата 
координација во функционална и програмска област, заради потребата да се 
изготват условите за конкурсот, како и насоките за Генералниот урбанистички 
план. Подоцна, еден месец по распишување на конкурсот, а два месеца откако 
во Скопје започна со работа поголема интернационална екипа на скицирање 
на Генералниот урбанистички план, доаѓа до конфронтација на ставовите 
и натамошни координации при средбите на учесниците на конкурсот со 
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градските урбанисти, со проектантите на Генералнот урбанистички план и 
со раководството на комплетната проектна операција која работи во име на 
ООН. Таа средба се случува во февруари 1965 во Скопје. 

Следната координација на Генералниот урбанистички план и резултатите 
од конкурсот е овозможена во последната фаза од проектните работи на 
Генералниот урбанистички план, во текот на август и септември 1965, кога 
веќе биле познати и достапни резултатите од конкурсот за урбанистичко 
решение на центарот на Скопје. 

И, конечно, разработката на дефинитивниот проект за деталите на новиот 
центар на градот ги изврши Заводот за урбанизам на Скопје, заедно со 
претставниците на екипите кои се наградени на конкурсот, во периодот од 
октомври 1965 год. до февруари 1966 год., веднаш откако градската управа и 
формално го одобри Генералниот урбанистички план. Тоа овозможи тесно 
поврзување на деталниот проект на центар и концепцијата за развој на целиот 
град, земајќи ги предвид урбанистичките насоки кои беа содржани и одобрени 
со Генералниот урбанистички план на Скопје. 
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3.

Просторот на новиот центар на градот назначен со Генералниот урбанистички 
план и опфатен со конкурсот, речиси е четирипати поголем од површината на 
центарот на градот пред катастрофата и изнесува околу 280 хектари. На тој 
простор ќе се концентрираат главните функции на стариот градски центар, но 
не во смисла на денешните потреби, туку на потребите на град кој во нагорна 
развојна линија може да се замисли во наредните 40 до 50 години. 

Врз основа на претпоставките на Генералниот урбанистички план, бројот на 
жители ќе се развива во следните рамки:

1965 - 220.000 жители

1981 – 350.000 жители

2010 – 700.000 жители

Скопје е главен град на Републиката, центар на културниот и научниот живот 
и се развива како современ индустриски центар.

Во вака замислената големина и улога на градот, новиот центар ќе врши и 
улога на главно средиште на културниот и трговскиот живот, во него ќе бидат 
концентрирани администрацијата и услужните локални и републички служби, 
во негови рамки ќе се смести главниот дел на Скопскиот универзитет кој 
индицира значаен развоен динамизам. Истовремено, програмата на новиот 
центар укажува на неопходноста, во тој простор, во новопроектираните 
објекти, да се задржи одреден број жители (30 - 35.000). И конечно – 
историската област, со голем број културни споменици и туристичка 
атрактивност – треба да се вметне во животните текови на современиот 
центар, а истовремено да се задржат, дури и да се истакнат неговите специфични 
архитектонски и урбанистички вредности. 

Скопје, со река по средината, пред катастрофата го карактеризираше 
поделеност на градот на два остро разграничени градски организми, со 
различни архитектонско-урбанистички карактер, кои меѓу себе се разликуваа 
според стандардот, технолошката опременост, концентрацијата на етнички 
групи, според нивната различна културна и општествена традиција. 

Реката која го разделува, а не го спојува, градот со неговите два различни света 
кои меѓусебно се гледаат преку брегот, тоа е основниот историски белег на 
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досегашниот развој на градскиот организам, последица на многувековната 
окупација на земјата и градот, резултат на класното раслојување на општеството 
во време на капитализмот. 

Адолф Циборовски пред макетата со планот за обнова на Скопје

Ваквото урбанистичко наследство не можеше да биде надминато во текот 
на дваесетгодишниот брз развој на Скопје, во новиот економско-социјален 
систем по Втората светска војна. Градот се развиваше, се појавуваа нови 
индустрии, нови станбени квартови, но посериозна интервенција во 
најтесниот центар, интеграција на двата града од двете страни на Вардар, во 
еден современ и општествено функционален центар, требаше да дојде на ред 
дури по големиот број приоритетни економски и социјални задачи.

Трагичната катастрофа создаде итна потреба, но и шанса да се изгради нов 
центар на градот. Создадена е можност за изедначување на урбанистичките 
диспропорции на двете страни на Вардар. Оваа шанса требаше да се искористи 
при проектирањето на новиот центар. Поради тоа, една од основните ставки 
на конкурсните услови беше интеграција на споменатите два дела во нов 
центар кој ќе се простира на двете страни на Вардар.

Во периодот кој му претходеше на конкурсот за центар, беше донесена одлука 
за нова локација на железничката станица, која ќе биде сместена на источната 
граница на градскиот центар. Истовремено е донесена одлука да се тргне 
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јужната железничка линија, на чие место се предвидува градење на јужниот 
булевар, што, во некоја рака, има задача да послужи како `рбет на целиот град 
кој главно се развива во правец исток-запад, по должина на оската што ја прави 
течението на Вардар. Новата локација на железничката станица и нејзините 
пруги, битно влијаат на функционалната структура на централниот градски 
простор. 

Во условите на конкурсот се препорачуваа далекусежни адаптации на 
сочуваните градби и вредните инфраструктурни елементи. Сепак, новите 
елементи кои влегоа во композицијата на центарот – како што е проширување 
на центарот кон северниот брег на Вардар сè до Бит Пазар, вклучувајќи го 
центарот на старата турска чаршија и тврдината Кале, новата локација на 
железничката станица и јужниот булевар – практично наметнуваа изработка 
на комплетно нова просторно-функционална концепција на градскиот центар, 
а притоа, максимално искористување на автохтоните вредности на теренот – 
реката и нејзиниот брег. 

Проектот за центар, подготвен за целите на конкурсот, реално оперираше со 
потребните просторни димензии на новите згради за најразлични функции. 
Тоа е проект кој одговара на развојните потреби, но истовремено е реален и 
се потпира на инвестиционите можности за повторната изградба и развојот 
на Скопје. Поради тоа, се очекуваше дека и конкурсните проекти ќе бидат 
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умерено реалистични, дека ќе водат сметка за идните потреби, но и за 
можностите во креирањето на сегашниот и идниот градски центар. 

Задачата изнесена пред учесниците на конкурсот беше сплет на несекојдневни 
сложени проблеми, според својата содржина, ретки во урбанистичката 
практика, но истовремено неверојатно привлечни заради можноста за широк 
креативен замав. 

Ургентните потреби налагаа што е можно побрза проектна одлука. Тоа ги 
натера организаторите на конкурсот, да го ограничат неговото траење на рок 
од пет месеци, што беше дополнителна тешкотија во креативната работа на 
проектантите, кој поголемиот дел од нив успешно ја совладаа. 

Прописите со кои се одредуваше начинот на реализација на техничката помош 
на ООН, налагаа дека урбанистичкиот конкурс за проект на новиот центар на 
Скопје, кој заеднички го финансираа ООН и СФРЈ, може да биде организиран 
единствено како конкурс од затворен тип. 

Организаторите на конкурсот, во тесна соработка со International Union of  
Architects и International Federation for Housing and Planning, ги разработија 
условите на конкурсот и избраа осум екипи кои беа повикани да учествуваат 
во конкурсот.

Одбрани беа екипите на овие архитекти:

Брезовски Славко – Скопје

Ван ден Броек и Бакема – Ротердам

Ѓорѓевиќ Александар – Белград

Мишќевиќ Р и Вензлер Д. – Загреб

Луиџи Пичинато – Рим

Равникар Едвард – Љубљана

Ротивал Морис - Њујорк

Кензо Танге – Токио

Конкурсното жири беше во следниов состав:

Ernest Weissman, претставник на ОН (претседател),

Jan Canaux, претставник на Меѓународната федерација за градба и планирање,
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Adolf  Ciborowski, претставник на ОН,

Тиберие Киријас, претставник на локалната власт,

Arthur Ling, претставник на Меѓународниот сојуз на архитекти,

Урош Мартиновиќ, претставник на Сојузот на архитекти на Југославија,

Војислав Мидиќ, претставник на Југословенскиот сојуз за урбанистичко 
планирање,

Љубе Пота, претставник на локалната власт,

Саша Седлар, претставник на локалната власт.

За известувач на жирито беше избран Љубе Пота, а за секретар Љубомир 
Томиќ.

Советници на жирито:

Борис Чипан, професор на Скопскиот универзитет, консултант за вклопување 
на историските споменици и чаршијата во проектот.

Станислав Фурман, консултант за транспорт и градски сообраќај,

Ристо Галиќ, консултант за вклучување на предложените проекти во главниот 
и регионалниот проект,

Коле Јордановски, консултант за економските аспекти на реализацијата на 
предложените проекти,

Благој Попов, консултант во политиката на главното планирање на 
натамошниот развој на Скопје, 

Петар Серафимов, консултант за структурни и сеизмолошки прашања.

Првата средба на конкурсното жири, заради утврдување на условите и 
програмата на конкурсот, е одржана во Скопје на 11 и 12 декември 1964 
год., а во првите јануарски денови 1964 г. на сите учесници им беа испратени 
појдовните материјали за конкурсот. Во февруари истата година, се состанаа 
сите учесници на конкурсот со организаторите и со претставници на жирито. 
Во таа прилика заеднички ги дискутираа целите и задачите на конкурсот, а 
учесниците се запознаа со теренот и со порано направените урбанистички 
студии за повторна изградба на Скопје. 

Рокот за завршување на проектните работи беше одреден уште во условите 
на конкурсот: 31 мај 1965 год. до кога беа испратени завршените проекти од 
сите учесници.
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Конкурсното жири, во полн состав, заседаваше од 12 до 25 јули. Според 
конечната одлука на жирито, од пристигнатите осум проекти беа издвоени два, 
со тоа што 60% од сумата одредена со условите на конкурсот, беа доделени на 
проектот што го изработи екипата на Кензо Танге од Токио, а 40% од сумата, 
за проектот на екипата на Радован Мишчевиќ и Федор Венцлер, архитекти од 
Загреб. 

Својата конечна одлука жирито ја образложи на следниов начин:

„Жирито заклучи дека немаше ниту еден проект кој би бил основа за обнова 
на центарот на градот Скопје. Секој од проектите содржи богатство на 
предлози и идеи кои ветуваат. Поради тоа, жирито се сложи дека целата 
награда не може да биде доделена на еден труд. Со вообичаената процедура 
на гласање, со мнозинство гласови, жирито одлучи сумата за наградата да се 
подели на овие два труда, кои според неговото мислење даваат најдобри идеи 
од две различни гледишта. Наградата е доделена на групата на Кензо Танге од 
Токио, поради високите квалитети на општото решение на композицијата на 
центарот и деталните решенија на помалите површини. Наградата им е, исто 
така, доделена и на Радован Мишчевиќ и Федор Венцлер, архитекти од Загреб, 
поради нивниот придонес во ефикасната и практична реализација на обновата 
и изработката на решенија за малите површини во рамки на проектот“. 

Како документ со кој се завршува работата на конкурсното жири, дадени се 
мислења за сите осум труда, како и конечни препораки, кои би послужиле 
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како патокази во понатамошните проектни работи посветени на градскиот 
центар. Тие документи се веднаш објавени и вклучени во јавната изложба 
на конкурсните проекти која се одржа во Скопје од 21 јуни до 5 јули 1965 г. 
Сите проекти беа повторно изложени во октомври истата година во рамки на 
изложбата што ја организираше градската власт на Скопје, под наслов „Скопје 
на иднината“.

Треба да се нагласи дека проектот за центарот на градот наиде на голем интерес 
кај граѓаните на Скопје, за што зборува и големата посетеност на изложбата, 
која ја видоа околу 40.000 посетители. 

Резултатите на конкурсот беа презентирани и на редовната седница на 
International Board of  Consultants, кон крајот на јуни 1965 год. Тие беа оценети 
многу позитивно, а препораките на Бордот, формулирани по дискусијата, 
станаа насоки за понатамошни проектни трудови. 

Конкурсот беше завршен, а неговите резултати, сестрано проанализирани 
во Заводот за урбанизам на Скопје, послужија како основа за разработка на 
дефинитивната концепција на просторното зацртување на новиот центар на 
градот. Бевме сведоци на жестоки професионални дискусии. Понекогаш тие 
дискусии беа фрапантно контрадикторни (концепција на „ѕид“ околу стариот 
центар на градот), другпат радикално спротивставени (скалести градби во 
центарот). По вака богатата и креативна расправа, можеше со значително 
поголема сигурност, да се прецизира просторната концепција на конечното 
решение. 

Но, и најдобрата урбанистичка концепција, сама по себе, не одлучува за 
успехот во изградбата на градот. Начинот и можностите на реализацијата, 
координацијата и концентрацијата на инвестиционата дејност, координацијата 
на архитектонското планирање, авторската одговорност за поединечните 
архитектонско-просторни ансамбли – тоа се основните фактори за идниот 
успех при изградбата на новиот центар на Скопје.

А, гледајќи на досегашната урбанистичко-градежна активност во Скопје по 
катастрофата, длабоко сум убеден дека локалната власт и скопските архитекти 
ќе го постигнат тој успех.
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препораки на жирито

За понатамошна работа на планот на центарот на градот, жирито предлага да 
се земат предвид извесен број вредни предлози од сите трудови и некои идеи 
кои се произлезени од дискусиите. Исто така, се верува дека ваквиот проект 
ќе одговори на двете основни потреби: хумана пропорција во помалите 
ансамбли и чиста хармонична форма во понагласената димензија на центарот 
на градот. Дадени се посебни препораки за некои елементи на проектот. 
Следните набројувања не се дадени според приоритет.

реката вардар

Потребно е максимално искористување на реката Вардар како обединувачки 
елемент во композицијата на центарот и заради тоа изградбата на двата брега 
на реката треба да се интегрира во единствена просторна концепција. Според 
мапата на сеизмичка микрореонизација на Скопската котлина, површините 
по должина на речниот брег имаат највисок степен на сеизмичка подложност. 
Поради тоа, густината на градби покрај реката треба да биде помала отколку во 
останатите делови на центарот. Зградите треба да бидат со лесна конструкција 
и поставени на зелени површини. Ова дава можност за создавање специфичен 
урбанистички карактер на овој дел од Скопје, кој се базира на природните 
услови и градежната технологија. 
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ритЧето каЛе

Како најголем природен елемент во централниот дел на градот, ритчето 
Кале треба да игра битна улога и треба да се доведе во хармонија со другите 
важни елементи на централното подрачје. Треба да се избегнува локација на 
наметливи објекти пред Кале. Треба да се сочува природниот изглед на калето, 
а во исто време тоа треба да биде во фокусот на интерес на луѓето. Тоа ќе се 
постигне со лоцирање на такви рекреативни и културни објекти, кои на некој 
начин ќе ја зголемат и промовираат неговата природна убавина. Потребни се 
некои рушења заради подобрување на погледот од калето, како и преуредувања 
на пејзажот.

историски споменици

Главниот архитектонски и историски ансамбл – турската чаршија не смее 
да биде третирана исклучиво како некој фолклорен музеј, таа мора да биде 
реставрирана и градена како интегрален дел на модерниот центар на градот, 
со извесни корисни функции. 

Некои проекти северниот булевар го лоцираат на подрачјето на Бит Пазар, и 
кон север. Оваа модификација на Генералниот урбанистички план е пожелна 
заради можноста за спојување на сите историски споменици, вклучувајќи ја 
Иса-беговата и Султан-Муратовата џамија, во една единствена композиција 
во рамки на центарот на градот. 

живеаЛиШта

Густината на становите во станбените квартови во центарот на градот кои 
треба да се обноват, мора да биде одредена во согласност со социјалните, 
техничките и економските фактори што се применливи во секој случај 
поединечно. Мешовита изградба е во поголема согласност со желбите 
и потребите на жителите. Во некои станбени зони може да се добие 
посакуваната густина на население со мешовита градба, особено во северниот 
дел од центарот, а жирито предлага дополнително да се простудираат ваквите 
решенија. Ова мора да биде базирано врз модерната технологија на планирање 
на инфраструктурата, но во склад со хуманите аспекти на рекреативните 
потреби на семејствата и децата. Градбите на теренот меѓу Кале и Гази Баба 
мора да бидат во хармонија со природните елементи.
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спорт и рекреација

Спортските и рекреативните објекти по должина на реката Вардар, предвидени 
со Генералниот урбанистички план на Скопје, непосредно на исток и запад од 
центарот на градот, треба да бидат дополнети со објекти од помали размери во 
рамки на станбените и нестанбените делови од центарот. 

сооБраЌај и транспорт

Расте потребата од сообраќај и во иднина мора да се обезбеди можност 
за проширување на сообраќајниот капацитет, без да се става акцент на 
автомобилите. Решението за сообраќајот во центар мора да се базира 
на интегрирање на различни транспортни средства и за граѓаните и за 
вработените, кои тука влегуваат или проаѓаат. Истовремено, ова решение би 
требало да биде соодветно интегрирано во транспортната шема на градот и 
целиот скопски регион. Треба да се посвети посебно внимание на леснотијата 
на движење на пешаците и нивната сигурност. Испитувањата и предвидувањата 
околу сообраќајот кои штотуку се завршени во врска со Генералниот 
урбанистички план на Скопје, треба да бидат почетна точка на ова планирање, 
кое мора да резултира во ефектна корелација на различни видови транспорт. 
Треба да му се даде предност на јавниот сообраќај. Привлечен е предлогот за 
жичарница на Водно. 
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изградБа окоЛУ УЛицата марШаЛ тито

Компактниот карактер на станбената и работната површината околу улицата 
Маршал Тито беше нарушен со уривањето. Со различни решенија и трудови 
се укажува дека треба да се простудира начинот на кој, во иднина, на овој 
простор ќе му се даде поконкретен карактер и форма. 

граници на центраЛната оБЛаст

Со изградбата на нови сообраќајни артерии околу центарот на градот, се 
создаваат проблеми во обликувањето на површините кои се наоѓаат во негова 
непосредна близина. Многу трудови го имаат запоставено погледот околу 
овие патишта и оставија незавршени остри маргини на овие простори. Во 
конечниот проект, се препорачува обликувањето и третманот на пејзажите 
на овие гранични подрачја да биде внимателно земен предвид и разработен. 
Овие патишта мора да бидат вклопени во пејзажот, без да создаваат физички 
препреки помеѓу деловите на центарот и самиот град. 

кЛима и пејзаж

За понатамошно планирање и обликување на градскиот центар потребно 
е да се земат предвид постоечкото знаење и искуство за подобрување на 
условите во самите градби, како и микроклиматизација на самите градови. 
Потребна е правилна ориентација и распоред на волуменот на дрвјата, како и 
соодветно архитектонско обликување и ефективна употреба на материјалите 
за подобрување на локалните климатски услови. 

закЛУЧок

Ние, членовите на жирито, чувствуваме огромна чест што учествувавме 
во оценувањето на трудовите на овој меѓународен конкурс. Сметаме дека 
резултатите ги оправдаа очекувањата на организаторот и дека градот Скопје 
ќе добие проект за неговиот центар кој ќе биде достоен на широкиот светски 
интерес и помошта која ја доби. На жителите на Скопје и на оние кои работат 
за нив, им посакуваме успех во планирањето и обновата.

Претседател на жирито:

Вајсман Ернест, с.р.
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Членови:

Jan Canaux, с.р.

Adolf  Ciborowski, с.р.

Тиберие Киријас, с.р.

Arthur Ling, с.р.

Урош Мартиновиќ, с.р.

Војислав Мидиќ, с.р.

Љубе Пота, с.р.

Саша Седлар, с.р.

Потпишано во Скопје, 20 јули 1965 г.

Извор: Čovjek i prostor, Savez arhitekata Hrvatske, Zagreb бр. 156
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скопје 20 години по 
земјотресот 
адолф циборовски

Од првиот ден на мојот престој во Скопје, гледајќи ги сите тие згради, делумно 
разурнати, отсечени од темелите, почнав да размислувам дека мора да постои 
извесен број мерки што треба да ги направат побезбедни не само градбите, 
туку и градот како целост, како систем. Тоа, можам да речам, беше една од 
моите тогашни најитни задачи. Почнувајки да работам врз одредени планови 
во Скопје, јас најмногу се задржував врз тоа, како да го направиме да биде 
безбеден град. Во тоа време сеизмолозите не можеа да ни излезат во пресрет. 
Знаеја само дека во овој регион, можноста за земјотрес е многу поголема 
отколку во некој друг. Тогаш ги прашував дали можат да ни кажат дали во 
Скопје има индикации за друг земјотрес, кој хоризонтално ке се движи во 
една или во друга насока, за да можам моите градби да ги доведам во подобра 
положба. Сеизмолозите рекоа дека немаат такво искуство, (дека не можат да 
ми одговорат), па јас морав да се консултирам со моите планери.

Морам да кажам дека во двете години заедничка работа на југословенски, полски, 
грчки, американски, јапански, советски, англиски и други експерти во Скопје 
почнавме да развиваме некакви правила за тоа како еден град да се направи 
побезбеден и како да се контролира безбедноста со физичко планирање и со 
посоодветно урбано обликување. Би рекол дека Скопје беше првиот полигон 
за тоа. Повеќе по интуиција развивавме некои елементи од обликувањето како 
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што се зелените појаси, растојанијата меѓу зградите, мошне специфичните 
состојби меѓу една и друга зграда, на пример оние во Градскиот Ѕид, улогата 
на дрвјата, улогата на регулацијата на реката и др. Во многу случаи тоа беше 
интуиција. Дури подоцна тие беа поткрепени со научно истражување, тие 
веќе претставуваа основа за делување која се изгради врз примерот на Скопје, 
врз која, пак, се разви една нова гранка знаење, можеби уште не наука, но 
знаење сигурно, како да се употребат средствата на физичкото планирање за 
да се контролира сеизмичкиот ризик, да се намали повредливоста на градот, на 
зградите, на луѓето, на економската активност во тој град. Нашиот втор чекор 
напред беше тоа што почнавме да се интересираме не само за урнатините, 
за зградите, туку и за тоа што е во зградите, за тоа што се случува надвор: за 
економската активност, производството, луѓето, човечкото однесување, а не 
само човечкиот живот, психолошката реакција, што ја спомнав на почетокот 
и слично.

Може да се рече дека денес, дваесет години подоцна, веќе имаме извесен 
квантум замисли, знаења, извесна пишана документација и собрани 
опсервации. Скопје, во тоа искуство, беше прво. Потоа, од Скопје, одев 
да видам други градови, погодени од земјотрес, како на пример, Чимбол, 
Манагва во Никарагва, потоа во Италија - во Мецо-Џорно и пак во Југославија 
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- прво во Бања Лука, а потоа во Црна Гора, во Алжир и така натаму, и, сите 
тие опсервации денес сè повеќе ги докажуваат оние интуитивни чекори што 
ги воведовме во нашето планирање на Скопје, со цел градот да го направиме 
подобар и побезбеден.

Тоа беше почетокот на новата ера во урбаното планирање, во урбаното 
размислување. Па, како е сето тоа, по дваесет години? Период од дваесет 
години за еден урбан-дизајнер за еден урбан-планер е мошне специфичен 
период. Во најголема мера таа временска димензија ја употребуваме за нашето 
планирање, за оценување и за предвидување на иднината. Така, можеме 
да речеме, дека не пред дваесет години, туку пред осумнаесет години, кога 
бевме на крај со изготвувањето на планот за физички развој, на глобалниот 
план за реконструкција на Скопје, ние точно ја градевме сликата на нашите 
предвидувања што може да биде и што треба да биде овој град по дваесет 
години.

Морам да кажам дека ова е крајно возбудливо, професионално возбудливо за 
мене да се има таа можност во професионалниот живот, не само мојот, туку и 
на кој и да е експерт во светот - да се има таа единствена можност пак да се биде 
на местото по дваесет години и да се конфронтира со идеите, очекувањата, 
плановите и со реалноста. И од тоа, да се научи нова лекција, не само како да 
се планира во сеизмичко подрачје, туку и што беше погрешно, а што правилно 
во нашите предвидувања - каде грешевме, а каде имавме право. Тоа е новата 
лекција за мене.

Кој е заклучокот? Прво - морам да кажам дека не очекував оти политичкото 
раководство и општеството во целост ќе бидат толку точни и толку предани 
во извршувањето на глобалниот план, во сите негови детали, како што тоа се 
случи во Скопје. Во многу други случаи, кога сум планирал, велев дека ако 
педесет насто од моето планирање се реализира, ќе бидам наполно задоволен. 
Во Скопје, процентот на извршување мислам дека е деведесет насто. Уште 
еднаш нагласувам дека тоа е единствен случај, случај што треба да се проучува 
во корист на сите теории за физичкото планирање, во корист на науката и 
слично.
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Но, и не очекував градот толку да се измени во смисла на околината и бојата. 
Градот, по катастрофата, беше жолто-кафеав: кога го гледавме од Водно, тоа 
беше жолто-кафеава панорама. Тешко беше да се зборува за некаков еколошки 
систем - имаше само некакви остатоци од него, затоа што и тој беше уништен. 
А сега градот е вистински зелен. Кога во тие денови го гледав од врвот на Водно, 
се прашував дали градот навистина го претставува тоа по што ние трагаме 
- еколошки систем што го изградил човекот за човекот, во една формална 
човечка населба. Се разбира, таков систем мора да има и слабости, меѓу кои јас 
го вбројувам загадувањето. Но, апсолутно е и нереално да се очекува модерен 
град да биде без загадување. Тоа е природно, тоа мора да биде така, но прашање 
е колку далеку се стигнало во загадувањето, каде е границата на компромисот 
меѓу различните потреби и можности. А општо чувство е дека тоа во Скопје 
прилично добро функционира. Што се однесува до околината на Скопје, дали 
очекував да биде ваква каква што е? Во најголема мера - да! Иако, во некои 
случаи сега гледам повеќе отколку што очекував. На пример, улогата на реката 
Вардар што беше апсолутно запоставена пред катастрофата, сега е далеку 
поголема во самиот изглед на градот, во композицијата на целиот простор, 
отколку што се надевав. Тоа е, така да речам, животната песна на градот со 
сите негови булевари, тераси, театарот на брегот и сите други градби.

Нешто што не очекувавме до таков степен во сето ова е темпото на растење 
на градот. За дваесет години планиравме пораст на населението до 390 илјади 
жители, а градот пораснал до околу половина милион! Тоа не е добро. Зошто? 
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Прво - големината на градот во споредба со Републиката е погрешна. Дваесет 
насто до 25 насто од населението во Републиката се концентрирало во едно 
место, што е лоша распределба на населението, како и на економските сили. 
А тоа дури може да биде опасно и да иницира друга катастрофа! Толку висока 
концентрација во едно место не е добра. Тоа е првиот голем проблем.

Вториот проблем е дивиот, неконтролиран развој на домаќинствата во 
најголема мера во два дела од предградието на градот - на исток кон аеродромот, 
и на запад. Тоа се веројатно единствените примери каде можам да укажам на 
извесни слабости на градските раководители кои сигурно немале можност тоа 
да го спречат навреме или да реагираат на соодветен начин. А тука, веројатно, 
има и наша грешка, грешка на планерите, затоа што тогаш, кога работевме врз 
планот, немавме претстава за бројот на индивидуалните куќи што беа урнати. 
Бевме под силен вепечаток на привремените населби, на монтажните населби. 
Мислевме дека веќе никој нема да сака индивидуални градби и оти главниот 
одговор е развој на повеќекатници. Но, животот покажа дека сме грешеле во 
тоа, дека потребата за таков вид развој е голема, особено затоа се покажа дека 
семејната градба во сопствена организација може да биде многу поевтина.
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Третиот проблем, што е не помалку важен, е тоа дека има неколку програми 
за усовршување на развојот на мрежата на сообраќајници. Мошне лошо е 
решена директната поврзаност на градскиот центар со населбата Аеродром. 
Луѓето тоа не го сакаат и не ја прифаќаат како дел од градот. Но, тоа лесно 
може да се поправи, зашто не е голем проблем. Поголем проблем е градскиот 
сообраќај. Ако градот имаше околу 390 илјади жители, како што планиравме, 
ваквото решение на градскиот сообраќај ќе задоволуваше. Но, затоа што 
градот нарасна до половина милион, морате да имате и некаков друг систем на 
градски сообраќај. Овде квантитетот бара нов квалитет. И затоа, мислам дека 
е апсолутно неопходно да се воведат трамвајски линии. Општо земено, има 
доволно простор, доволно можности, на пример, на улицата „Партизански 
одреди“ тоа да се направи. Во иднина тоа треба да биде еден од приоритетните 
проекти.

Многу е кажано за Скопје и за зачудувачки големите општествени, економски, 
политички и професионални достигања што Скопје ги покажува. Неодамна, 
во Италија зборував за еден од факторите во сето тоа. Мислев на жените од 
Скопје. Мислам дека од првите часови на катастрофата, немаше да има успех, 
без огромниот удел на вашите мајки, сестри и жени. Победата во Скопје, 
во голем дел е победа на жените, кои со нивната положба, подготвеност, 
секојдневната помош и залагање, ни помогнаа да го изградиме овој град. Тие 
не го градеа физички, туку во морална смисла. И, затоа, треба да им бидете 
благодарни.

Извор: „А“, списание за култура на просторот, јуни 1985
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какво вЛијание 
имаШе 
реконстрУкцијата на 
скопје? 
јан дејвис

Секој вработен од 22 милиони Југословени учествуваше со 2% од личниот 
доход во периодот 1963-68 година за да се платат трошоците за реконструкција 
на Скопје. Освен тоа, истиот процент го дадоа и сите претпријатија и фабрики. 
Архитектите со кои се сретнав немаа податоци за целосните трошоци за 
реконструкција, но според една пресметка целосните трошоци до 1975 година 
биле 14.000 милиони фунти во споредба со проценетата штета од 500 милиони 
фунти. Или како што вели еден архитект од Скопје: „Единствено оние што 
загинаа и што беа ранети во земјотресот изгубија. За сите останати тоа беше 
голем чекор напред, како за градот, така и за целата регионална економија“.

Се смета дека обновата на Скопје беше изведена многу ефикасно. Се 
трошеа помошни средства минимално, а властите имаа многу јасна идеја 
за приоритетните објекти. Ова беше потпомогнато со присуството на 
организациите за помош при вакви несреќи. Во секторот за домување властите 
успеаја да го избегнат трошокот околу „привремени живеалишта“, дива 
градба и неудобни засолништа. Сè на сè, системот на државна сопственост ја 
потпомогна оваа стратегија на изградба - за разлика, на пример, од Манагва, 
каде што приватната сопственост всушност ги блокираше (или ги успори до 
мртва точка) сите напори за брзо обновување на живеалиштата.
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Ако фрлите поглед на градот што се протега во долината, не може а да не се 
запрашате дали брзите архитектонски одлуки за локациите на новите населби 
биле на место. Тесно збиениот град се претвори во долг линеарен град со 
должина од 24 км, со што стана неопходно да се обезбеди скап систем на 
патишта и јавен транспорт и се добија долги патувања до работа. Како што 
е општо познато, градот е распространет во долината на реката Вардар, 
што само по себе значи линеарно распространување, но можеше да биде 
позбиен. Сепак, тоа лесно може да се објасни ако се свртиме малку назад кон 
минатото. Веројатно после сите земјотреси се јавува феноменот архитектите 
да застапуваат решенија со мала густина место збиени населби.

За катастрофите е карактеристично оти се јавува секогаш едно многу 
оптимистичко движење за обнова кога сеуште има прав во воздухот. Само 
седум дена по земјотресот, сојузната влада апелираше до целата нација градот 
да се обнови за пет години. (А всушност беа потребни повеќе од 15 години.) 
Три недели по земјотресот југословенските стручњаци почнаа со правењето 
планови, а до октомври (14 недели по земјотресот) беа објавени пресметките 
за изградба на новиот град кои наведуваат сума од 200-300 милиони фунти.

Архитектите ја поделија работата во две фази.
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1. Почетен период, до декември 1964 година (18 месеци по катастрофата). 
Со усмерени напори да се реставрираат основните служби, да се поправат 
оштетените згради, да се вратат фабриките во состојба на целосно 
производство и да се згрижат сите семејства останати без покрив.

2. 1965-71. Со планирана реконструкција што ќе го следи усвоениот главен 
план.

Во мај 1964 година Собранието на град Скопје оформи Завод за урбанизам, прв 
од таков вид во Југославија. Архитекти и архитектонски бироа од многу земји им 
помогнаа на скопските експерти во создавањето на основните архитектонски 
планови. Здружението Doxiades Associates помогна при изработката на нацрт 
планот; Џорџ Нец од САД ги координираше активностите при планирањето; 
во август 1964 година Адолф Циборовски стана раководител на проектот. Во 
текот на следните години Циборовски многу добро го искористи искуството 
што го беше стекнал како раководител при реновирањето на Варшава.

Архитектите имаа многу проблеми за решавање, но тие не се предмет за 
расправа на оваа студија.

Во 1965 година беше подготвен урбанистичкиот план со почитување на 
сеизмичките фактори. Се налагаше да се избегне урбанистичкиот развој 
во појасот 600 метри околу реката Вардар. Беше планирано градот да се 
развива најсилно во источниот дел, иако ова не беше најпогодна област од 
микроклиматска гледна точка, а сите јавни објекти требаше да се изградат 
според строги безбедносни стандарди.

Центарот на Скопје го претрпе најсилниот удар на земјотресот, а според 
новиот регионален план центарот на градот требаше да биде фокус на овој 
регион. Затоа беше неопходно центарот да се реновира што е можно побрзо.

Во 1965 година беше објавен меѓународен конкурс за детален план на центарот 
на градот. Се пријавија осум фирми: четири од Југославија, а од странство Ван 
ден Брок и Бакема, Пицинато со Студио Сцимеми, Мoрис Ротивал и Кензо 
Танге.

Жирито под раководство на Ернст Вајсман направи компромис при 
доделување на наградата со тоа што три петтини од наградата (парична) му 
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ја даде на тимот на Танге, а остатокот на Мишевиќ и Венцлер (југословенски 
архитекти од Загреб).

Двата победнички плана беа сосема различни по карактер. Предлогот на Танге 
содржеше еден смел концепт за внатрешно јадро опкружено со „Градски 
ѕид“ од станбени згради. Градската порта требаше да претставува сообраќаен 
излез, а во исто време да функционира како административен центар. Жирито 
го изрази своето сомневање за улогата на Градската порта заради големата 
концентрација на сообраќајот. Тие исто така беа критички расположени и кон 
предлогот железницата да се спроведе низ тунел под реката. Југословенските 
архитекти понудија поскромен предлог и според гледиштето на жирито ја имаа 
таа предност што беа флексибилни со цел да се задоволат менливите потреби.

Требаше да се направи компромис и скопскиот архитектонски тим го 
назначи Воислав Мачкиќ за главен раководител на тимот што се состоеше од 
Тангеовото биро и загрепската фирма. Тие имаа седум месеци за изработка 
нов план за центарот на градот, со фузионирање на најдобрите идеи од 
победничките планови и други идеи што можеа да се добијат до останатите 
шест ненаградени решенија.

Во јули 1966 година, три години по катастрофалниот земјотрес, тие ја 
завршија работата на градскиот план. Висината на зградите во Градскиот ѕид 
беше намалена до максимум 45 метри, а Градската порта беше модифицирана 
со наголемување на нејзината височина на инсистирање на Танге.

Девет години по завршувањето на основниот план можат да се видат резултати, 
а може да се претпостави и финалната реализација.



261

Како и кај многу други проекти (добро познати во Британија), расчекорот 
меѓу визијата и конечната градба е забележлив. Концептот за Градскиот ѕид на 
бирото на Танге претрпе промени во две фази: прво во текот на создавањето 
на компромисниот план, а потоа при самата реализација. Како резултат на тоа 
ѕидот постои, но неговата локација мораше да се промени. Земајќи предвид 
дека Градскиот ѕид е најпогоден можен концепт, очигледно е дека требаше 
на сите објекти што го сочинуваат ѕидот да им се даде некаков кохезионен 
архитектонски израз. Ова не се случи, а освен тоа ѕидот беше ,,раскршен“ со 
разновидни високи кули на различни локации блиску до ѕидот.

Веќе спомнав дека целиот концепт на урбанистичкото биро е нов во 
Југославија, а освен тоа недостастуваат и средства. Како резултат на тоа 
целиот квалитет на околината е зависен од вештината и чувствителноста, или 
лакомоста и некомпетентноста на програмерите за развој и архитектите. И на 
крајот се добија индиферентни објекти, кои понекогаш се спуштаат на ниво на 
крајни медиокритети.

Танге проектираше само еден објект во Скопје. Тоа е транспортниот центар, 
дел од оригиналната идеја за градска порта. Овој објект ја содржи и новата 
железничка станица со колосеци 15 метри над земјата сместени на голема 
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издигната платформа. Под платформата ќе се наоѓа меѓуградска автобуска 
станица, аеродромски терминал и др.

Без сомнение овој објект ќе биде најистакнат во ново Скопје, но останува едно 
многу важно прашање за неговите метрополитски размери кога ќе се спореди 
со скромниот градски центар. Можеби е тоа јапонски folie de grandeur.

Освен оваа огромна структура, посетителот е многу свесен за начинот на 
кој архитектите и нивните клиенти одговориле на скопскиот економски бум. 
Екстровертните потези се такви што би можеле да ги задоволат и градските 
татковци на Атланта, Џорџија, САД за време на периодот на нејзиниот 
просперитет во шеесеттите години. И како што бумот во Атланта го уништи 
суптилниот вкус на нивната традиционална архитектура, истото се случи и во 
Скопје. Во рамките на стариот град во Скопје (кој за среќа не беше оштетен 
во земјотресот) постои еден моќен показател на карактерот на овој град.

Некои нови објекти се градеа под влијание на оваа традиција; но најголем дел 
е под влијание на расположението за „прогрес“ - „нова архитектура за едно 
ново револуционерно општество“.

Какво влијание имаше реконструкцијата на Скопје во Македонија и 
Југославија? Инјектирањето на капиталот очигледно доведе до значителен 
економски развој. Но, на пошироко ниво, земјотресот може да се сфати како 
катализатор Македонија да се доведе на поцентрална позиција во Југославија. 
Покрај тоа, учеството на другите републики во реконструкцијата на Скопје 
веројатно беше од витално значење за да се обединат нееднаквите републики 
на Југославија.

Од било која гледна точка, реконструкцијата на Скопје е одличен пример за 
ефикасност и соработка по една катастрофа. Но, со интернационализмот и 
сите негови добри страни, се јавуваат и неизбежните проблеми на културна 
„особеност“: во мала мера погодноста на куќите што ги изработи Dexion 
за острата клима на Скопје и во поголема мера, јапон- скиот „токиски“ 
транспортен центар за еден скромен град кому му требаат нежни структури. 
Но, што е уште побитно, изградбата на Скопје одново го покренува основното 
прашање за погодноста на „модерната револуционерна архитектура“ во 
споредба со архитектурата што се развива на локалната традиција и со цел да 
ги задоволи локалните потреби.

Извор: А, списание за култура на просторот, број 2, 1985 г.
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пЛанирањето на 
скопје - развој 
меѓУ визијата и 
стварноста 
илија ацески

Големите градови меѓу кои се вбројува и Скопје претставуваат сложени 
организации во кои се испреплетени многу елементи, делуваат многу сили и 
се создаваат најразлични односи меѓу луѓето.

За да се насочи развојот во пожелна насока и со цел да се воспостави рационален 
однос , градот се планира меѓу одделните сегменти и се овозможува непречено 
функционирање. Едно од основните прашања, кое е неодминливо кога се 
говори за планирањето на Скопје се однесува на реализацијата на Основниот 
урбанистички план од 1965 година, изработен веднаш по замјотресот. Имено, 
дали реализацијата на овој план што ветуваше изградба на еден „европски град“ 
одговори на поставените цели и задачи и дали урбанистичкото планирање од 
типот кое и денес е присутно соодветствува на развојот на градот?

Уште на почетокот да констатираме дека Планот од 1965 година не се 
реализира во неговите стратешки цели. Градот се препушти на стихиен развој 
и надвор од каква било рационална организација.

Една од основните цели на Планот беше создавање хармонија меѓу 
општеството и просторот, што непосредно беше инспирирана од идеите 
за новото општество врз „социјалистички начела“. Градот требаше да ги 
реализира принципите на новото општество.
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Основната заблуда на урбаната политика, која остана заслепена од „големите“ 
идеи на Планот беше содржана во сфаќањето, дека тој може да се реализира без 
да се води грижа за општиот развој, како на пример за масовното доселување 
на неквалификувана работна сила и брзо просторно ширење кон слободните 
простори во Регионот.

Интересно е да се истакне тоа дека сè до осумдесеттите години практично 
не постоеја никакви расправи за Планот и неговата реализација. Најчесто 
корекциите се вршеа во институциите на власта без каков било увид на 
пошироката јавност или стручни и научни расправи.

Градот по седумдесеттите години започна да се гради на „слепо“, од случај 
до случај, со што започна еден стадиум на „перманентен земјотрес“ кој за 
кратко време, од само десетина години, ги девалвира сите напори да се изгради 
нешто рационално. Во периодот што следеше, во отсуство на механизам 
за следење на реализацијата на Планот, индивидуалните „иницијативи“ на 
илјадници поединци, организации и институции доведоа до ситуација во која 
поединечните интереси се спротивставуваат на општите што резултираше со 
целосна анахроничност.

Кога се говори за социолошката димензија на Планот од 1965 година, се мисли, 
пред сè, на надминување на историската поделба на „лева“ и „десна“ страна на 
реката Вардар со рамномерна изградба на целата територија, со предимство на 
запуштените делови, односно, освојувањето нови површини за градба да биде 
само под претпоставка кога ќе се исцрпат можностите за градба во границите 
на постојната градежна целина, онаа која со Планот од 1965 година беше 
предвидена. Основниот заклучок на социјалните истражувања беше целосна 
реконструкција на запуштените делови, особено оние кои влегоа во потесното 
подрачје. Планот ја промовира и идејата за „социјална правда“ во просторот, 
односно рамномерна распределба на урбаниот стандард на целата територија, 
без разлика на оддалеченоста од центарот на градот или социјалниот состав 
на населението.

Реализацијата на Планот започна со остварување по одделни сегменти, 
најчесто со недефинирани корекции, како резултат на дневните потреби и 
бирократското самоволие. Во измените и дополнувањата од 1985 година 
основните правци на идниот развој се дефинираа како корекција на 
реалните состојби и пренасочување на развојот со цел создавање просторна 
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организација со која би требало да се воспостави рационален распоред на 
функциите во услови на релевантно големата дисперзија на ангажираните 
површини. Co неа ќе се воспостави адекватен однос меѓу градот и Регионот, 
адекватна земјишна политика и слично. Она што отсуствува во најновиот 
план од 1985 г. е јасната претстава на планерите за тоа каков главен град ѝ е 
потребен на Македонија. Планот е сфатен како ментална вежба на планерите, 
како најобична квантификација на клучните компоненти: планирањето 
станбена површина по жител, зеленило, канализација, асфалт на општите 
состојби и просеци, општите потреби, како во Скопје навистина да владее 
хармонија и состојба на живот без противречност! Во него целосно се 
запоставени социјалните аспекти на развојот на градот. Отсуството на јасно 
дефинирани приоритети, вредносно - неутрален пристап кон планирањето, 
само ја потенцира статичноста на Планот и отвора можности за манипулација 
со неговите основни цели. Последните неколку години, практично започна 
еден „прагматичен стадиум“, каде не се распознава она што е од стратешки 
интерес за развојот на градот во иднина и дневните потреби на оние кои што 
се на власт. Ако до пред неколку години си го поставувавме прашањето за тоа 
„дали некој ќе се разликува од градот во капитапизмот“, денес прашањето 
не само што ја загуби „вредносната димензија“, што не е голема штета, туку 
едноставно нè враќа на некои одамна надминати позиции во урбанизмот: 
до што ќе доведе профитната економија, ако просторот навистина добие 
третман како и секоја друга стока на пазарот, без вклучување на многу 
други димензии што произлегуваат од законите на пазарната економија. 
За жал денес отсуствува секаква желба да се дискутира за овие проблеми. 
Едноставно, се верува дека пазарната економија ќе има благотворно дејство 
врз организацијата на урбаниот простор. Но, економската ефикасност и како 
резултат на просторната организација на елементите во градот не мора да значи 
и чекор напред во хуманизацијата на животниот простор. Тоа е присутно во 
многу земји каде профитната економија е одамна присутна.
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Социолошката анализа на градот содржи и еден „недостаток“: не ги зема за 
сериозно „добрите“ намери на урбанистите и планерите, a секогаш е критички 
насочена спрема урбаната политика.

Скопје со себе носи една специфика која можеби малку градови на XX век ја 
доживеале: да биде урнат од една катастрофа во услови кога постоеше свест за 
тоа како повторно да биде изграден, но истовремено да доживее неверојатно 
разочарувачки неуспех на таа обнова! Наједноставно, за Скопје може да 
се каже дека, социолошки и просторно, претставува фрагментарен град на 
една бирократска утопија: развиен центар, плус нови населби на планска 
индивидуална и колективна станбена изградба, плус нехигиенски населби 
распослани по целата територија, плус запуштена и деградирана периферија.

Напорот да дојдеме до квалитетот на местото наречено Скопје и да го 
идентификуваме она што скопјани ги прави скопјани, а не некои други, се 
покажува во голема мера залудна работа. He станува збор за немоќ како 
резултат на сознанијата или нешто друго, туку едноставно немаме одговор на 
едноставни прашања, како што се на пример: Дали постои нешто заедничко, 
освен просторот, како нешто „неделливо“ на оние кои живеат во Топаана, 
Аеродром или Драчево?

He станува збор за заеднички проблеми или услови за домување. Дали 
постои нешто што ги идентификува како скопјани? Нашиот одговор на тоа 
во многу нешта е загрижувачки и се чини нè враќа на основната позиција 
на размислувањето: Дали населбата Скопје е во толкава мера неодредена и 
просторно и социјално што го изгубила „сопствениот“ карактер или пак сè 
уште не го формирала за да ја препознаеме неговата човечка конкретизација? 
Едноставно, се работи за населен простор за кој знаеме поединечно што 
содржи, но не сме сигурни во иднина во што ќе се претвори.
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Фактот што Скопје има долга „предисторија“ и кратка „историја“ само ја 
нагласува нашата заблуда дека сепак градот „спонтано“ ќе го формира својот 
идентитет. Во модерните градови како плод на силниот индустриски развој се 
менува ритамот на времето, се губи „човечката мера“ во просторот. Она што 
се формирало со десетици и стотици години го уништува и на негово место 
воспоставува нови правила на однесување, кои за многу градови останаа 
непознати, не поради тоа што тие не биле присутни, туку од едноставна 
причина што заедничката населба не била во состојба да ги спроведе. Скопје 
во тој поглед остана соочен со немоќта теоретски да се разбере, што говори за 
карактерот на противречностите во кои се најде.

Скопје не би требало да се набљудува преку носталгичноста за загубеното, за 
гратчето, прошарано се десетина маала каде пулсирал животот во заедници 
кои социолошки и еколошки функционирале како хармонични целини. 
Тој треба да се следи и замислува како ќе изгледа на почетокот на XXI век. 
Тоа значи дека ќе мора да се промисли сериозно за сè она што се случувало 
со градот изминативе тресетина години од земјотресот, со една единствена 
цел: кон што да се насочат активностите и градот да се доведе во границите на 
„човечката мера“.

Извор: А, списание за култура на просторот, 4/1994.
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Per AstrA Ad AsPerA 
вања стефановски

По загубената војна сите генерали се паметни, но исто така и во случај таа да е 
долготрајна, без изгледи за победоносен крај. И битката со природната стихија 
во Скопје, започната на 27 јули 1963 година од борба со стихијата со тек на 
времето се претвори во ендемска ентропија на сопствените заблуди, пред сè, 
на оние што со толку жар веќе три децении го подигаа од пепелиштето Скопје. 
Затоа, треба по толкав период и таков резултат да се постави прашањето за 
загубените легии и целите на борбата. Така ќе мора да се даде одговор на 
бројни прашања.

Констатацијата дека Скопје стана жртва на сопствениот екстензивен модел на 
развој е основната карактеристика на изминативе три последни децении од 
неговиот живот. Наместо патот на обнова и изградба со нагласена метаморфоза 
во квалитативен поглед (што ќе ги следи животните потреби на граѓаните), 
Скопје го одбра патот на екстензивен раст, хипертрофирајќи квантитативно. 
Екстензивниот раст се карактеризираше со невидена диспропорција помеѓу 
градот и остатокот од Републиката. Таквата диспропорција и не беше толку 
очигледна до осамостојувањето на Републиката (тој се вкпопуваше повеќе-
помалку во една шема на поголеми градови во поранешна Југославија) но 
денес е повеќе од очигледна. Уште повеќе, неговиот мастодонски карактер во 
однос на остатокот од Републиката се чини станува еден од ограничувачките 
развојни фактори на Републиката во целост.
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Самиот град како систем, сам за себе со своите карактеристики од аспект на 
урбаната економетрија, покажува исклучителна нерационалност. Следејќи 
ја линијата на помал отпор, а заради преамбициозно зацртаниот урбанизам 
веднаш по земјотресот, времените населби замислени како сателитски добија 
траен карактер. Централното градско подрачје е само делумно реализирано 
како урбанистичкиот план, но затоа дополнително се изградени населби во 
вид на вториот по големина град на Републиката наречен „Јане Сандански“ 
и „Ново Лисиче“ и тоа на „рамна ледина“. Градот во целина ни денес не ги 
постигна параметрите зацртани со првиот поземјотресен урбанистички 
план во поглед на вкупната просечна густина на населеност. Ниската густина 
на населеност и огромната територија што ја зафати урбанизацијата во 
последните две децении сè повеќе е во дискрепанција со нискиот и опаѓачки 
национален доход per capita. Граѓаните во „градот на иднината“ со доходот 
сè потешко можат да ги плаќаат големите животни трошоци (за превоз, 
отоплување, електрична енергија итн.). Таквата појава е уште повеќе 
потенцирана со диспропорцијата на комуналните фондови со останатата 
супраструктура. Инфраструктурата на почетокот димензионирана и доволна 
за град од 350.000 граѓани, денес при град со околу 650.000 жители наликува 
на скелет од адолесцент со мускулатура на атлет.

Состојбата е особено влошена со галопирачкиот наплив на диво градени 
објекти што го овозможи политиката на „отворен град“. Таквата појава 
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ширејќи се како канцер сè повеќе го нагризува хипертрофираниот 
организам. Повремените „амнестии“ на бесправно градените објекти, на 
тие канцерогени клетки па и цели ткива (населби) навистина им обезбедија 
некаков квазисоцијален мир, но предизвикаа штети со несогледлив обем и 
последици во однос на економичноста на функционирањето на Скопје. Оваа 
канцерогена хипертрофија постапно резултираше со атрофија во низа негови 
витални ткива и организми. Така денес градот се соочува со инсуфициенција 
на низа витални инфраструктурни системи:

▶  системот на сообраќајници зацртан со Урбанистичкиот план, особено 
оние магистралните, е само делумно изведен и тоа со големи отстапувања 
во однос на габаритот на профилот, трасата и нивелетата, па од три 
лонгитудинални сообраќајници во функција делумно е само една, а сите тие 
конвергираат во една точка кај мостот на Обединатите нации. Присутниот 
метеж во сообраќајот, особено во јавниот превоз, претставува нужна 
последица.

▶  Електро системот е исцрпен во низа подрачја (населба „Вардар“, Сарај 
итн.).

▶  Водоводниот систем е на прагот на колапс во летниот период (половината 
од капацитетот од водоводот Рашче е наменет за Скопската железарница, а 
населението е принудено да пие вода од бунарите крај Лепенец).

▶  Во градот постојат приближно 800 км фекална и приближно 100 км 
атмосферска канализација, а отсуството на приближно 700 км атмосферска 
канализација резултира со град „само за суво време“.

▶  ПТТ инсталациите се недоволно разгранети со недоволен капацитет.

▶  Топлификациониот систем покрива мало градско подрачје и е со исцрпен 
капацитет.

▶  Јавното зеленило е една од посветлите точки, но е на прагот на деградација, 
a еколошката компонента не вреди ни да се коментира (резултатите се 
алармантни, особено во однос на аерозагаденоста).

Токму од овие причини, комуналните претпријатија натерани на стопани-
сување на толку голема територија, при цени обусловени од нискиот животен 
стандард немаат никакви шанси за рентабилно работење.



271

Сумирајќи ги резултатите на претежно стихијниот карактер на екстензивниот 
модел на развој на градот, при претходно изнесените параметри, мора со 
жалење да се констатира дека Скопје претставува веројатно најпромашена и 
најнерентабилна инвестиција во Републиката, кај која не помагаат никакви 
санациони програми и стечајни постапки.

Секако, првата деценија и пол на поземјотресниот развој на Скопје се 
одликуваше со исклучителни резултати во обновата и изградбата на разурнатото 
Скопје. Голема улога притоа одигра солидарната помош од тогашна Југославија 
и целиот свет. „Градот на солидарноста“ доби регулирано корито со кеј на 
реката Вардар, голем број широки булевари, капитални инфраструктурни 
инсталации, водовод од Рашче, топлификационен систем, разводна електро 
мрежа... Исто така беа изградени голем број индивидуални и колективни 
станбени згради, многу нови објекти од општествениот стандард, иако уште 
во тој период изградбата повеќе ја карактеризираше квантитативниот елемент. 
Исклучителна заслуга во тој период имаа Генералната дирекција за обнова и 
изградба на Скопје, потоа Заводот за станбено и комунално стопанисување 
на градот, Дирекцијата за регулација на реката Вардар, Заводот за урбанизам 
на градот, низа исклучителни стручњаци за организацијата, ентузијасти 
како Трајко Стојков, Коле Јордановски и други како странски стручњаци и 
асоцијации особено во изработката на урбанистичките планови, пред сè на 
Кензо Танге, Доксијадис, Циборовски итн... 

Меѓутоа стратегијата на изградбата на град по светски урнек „како на рамна 
ледина“, без поголемо почитување на локалната традиција и клима, денес 
резултира со град без имиџ, без физиономија, град со нерешени еколошки 
проблеми, особено во однос на загадувањето на воздухот. Заблудата на желбата 
за светски изглед на странските и домашните планови денес толку го обезличи 
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градот, што слично на новокомпонираните градови во новокомпонираните 
нации од прекуокеанските земји, Скопје ќе треба да изгради сопствен 
заштитен знак (како што го има Сиднеј со Операта). He дека такви обиди 
не се правени и досега туку напротив, правени се премногу, така што секој 
поголем објект е проектиран претенциозно, со цел да влезе во антологиите 
на светската архитектура и со огромна желба да се имитираат бројните 
светски технолошки тотеми при релативно скромна домашна расположлива 
технологија. На таков начин изникнаа во градот бројни до денес несфатени 
експериментални урбанистички зафати и зданија, особено на проектанти 
од далечни краишта, како Градскиот ѕид, универзитетскиот комплекс, 
новиот транспортен центар... Уште полошо, a противно на сите градителски 
традиции на македонските градови што се градени на брдовит терен, Скопје 
стана претежно рамнински (котлински) лонгитудинален град, уништувајќи ја 
плодната Скопска котлина, истовремено останувајќи без сопствени извори 
на храна, a денес гушејќи се во сопствениот смог. Co премолчен благослов од 
тогаш актуелната политика планерите во триве изминати децении создадоа 
град на длабока социјапна и национална сегрегација (Цвеќара, Шуто Оризари, 
Маџир маало, Ново маало, Капиштец...) што денес е генератор на тензии 
од секаков вид. Технолошки урбанистичката идолатрија и денес, за жал, 
креира градби од помоден карактер и „за еднократна употреба“, напливот на 
новокомпонираната глобална култура на новиот светски поредок, во поново 
време, се одликува со низа настојчиви обиди по секој начин на маркантни 
локации да се постават неговите технолошки тотеми. Најновата технологија на 
градење во наши услови сè повеќе станува само цел, а не средство за креирање 
на сопствената визија за просторот, согласно со традиционалните вредности. 
Наглиот процес на приватизација, особено во областа на градежното 
земјиште, веројатно ќе даде нов импулс во веќе значително присутниот грабеж 
и злоупотреба на просторот.

Речиси со сигурност може да се прогнозира дпабока урбана криза на градот, 
подиган со толку ентузијазам сред купишта рушевини пред три децении. 
Многумина за сосема извесно го сметаа драстичното влошување на животните 
услови при смален животен стандард, запирањето на миграционите текови и 
како логична консеквенца постепеното раселување на дел од прекубројното 
население. Затоа со право се поставува суштинското прашање во вид на 
парафраза: како за толку краток период се најдовме „преку ѕвездите сред 
трњето“?
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Значителната редукција на просторот опфатен со урбанистичките планови 
како што е на пример „Ново Лисиче 2“, поголемата самопочит и увереност во 
сопствените креативни и интелектуални потенцијали наспроти безрезервниот 
увоз на туѓа памет се наметнува како императив. Минимумот интелектуална 
ксенофобија би била потребна доза гама глобулин потребен за самоодржување 
на тешко бoлниот организам во ситуација кога систематски се уриваат сите 
други со децении градени одбранбени механизми.

Извор: А, списание за култура на просторот, 4/1994.
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пЛанот и 
пЛанирањата на 
распаЌе
Благоја колев

Ако егзистенцијата е природен феномен кој буквално значи опстојување во 
универзалниот ред, тогаш човековата егзистенција веќе како културолошка 
дејствителност и свесен волев чин - означува опстојување во друг и поинаков 
ред и поредок во чиј темел се вградени План и Планирање, Градење, и 
Ѕидање на најспецифичните феномени врз кои се создава нешто кое е надвор 
од биолошкиот и физиолошкиот циклус, имено се создава единствениот 
антрополошки феномен - цивилизација. Цивилизацијата на „неприроден“ 
и „натприроден“ начин ја прекинува цикличната рамнотежа принудувајки 
го сознанието за Светот да се управува по правата линија на историјата во 
чија суштина доминира поимот кој благонаклоно се наречува - Прогрес 
или „Чекорење напред“. Но, секоја човекова теза се обликува низ антитеза: 
„Прогрес и Регрес“; во која смисла „чекорење напред“, а не „чекорење назад“?!

Едно е сепак неоспорно - во модерната историја на цивилизацијата, нема веќе 
чекорење, туку Полетување и Нуклеарно Планетарно Лансирање: Homo 
Sapiens е лансиран во интерпланетарниот простор за да гради нови градби 
надвор од матичната планета во која сè уште се почитуваат градителските 
остатоци на старите култури со задача да се сочуваат според традицијата на 
заштитување музејски експонати врз кои се базира историската меморија.

Историска кулминација на тој антрополошки феномен - Прогрес е модерната 
машинска експлозија на сите цивилизациски рамништа трасирани од една 
и единствена незадржлива интерпланетарна технократија. Се усвојува и се 
преобликува видливиот и невидлив свет. Човек ја презема улогата на Големиот 
Градител нарушувајќи ја природната рамнотежа. Самата цивилизација веќе е 
далеку од невиното значење на хуманоста; сепак сè уште дури и најмногу сега, 
цивилизацијата се заснова на она што ѝ е суштествено од самите почетоци, - се 
заснова на сложениот феномен - Градот. Градот сосема реално се вклопува 
во митската слика на чудовишната градба - Вавилонска Кула со сите Содоми 
и Гомори; Градот брзо и незадржливо станува црна алхемиска сублимација 
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на Човековото деструирање, градовите пермутираат во отровни испаренија 
нишајќи се врз огромната реторта од подземни нуклеарни, информатички, 
кибернетички централи, лавиринти на незамисливи чуда на човечкиот ум 
и безумие; матичната планета е сосема издупчена Долу и Горе, а центри 
и централи на таквите „црни дупки“ се токму градовите на современата 
цивилизација. Ние сме сведоци на овој „Прогрес“, - повеќе или помалку 
упатени, повеќе или помалку невини, повеќе или помалку застрашени; сепак, 
најмногу - заслепени, или, со „глава во песок“, ако уште го има во исконска 
смисла.

Токму поради оваа чудесна експлозивна цивилизација на крајот на вториот 
милениум од новата ера, се наметнува - и лаичкиот и стручниот и научниот 
парадокс: факт е дека човековата култура станува ахумана според старото 
оптимистичко значење на хуманоста, факт е дека нема веќе сопирање, „правата 
линија“ се губи во страшна машинска историја која не може да ја предвиди 
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и најсмелата футурологија. Истовремено - факт е дека луѓето со „застарена“ 
витешка етика се обидуваат да апелираат на технократската свест - да прикочи, 
да застане и да се сопре неприродниот натпревар за тотална власт и 
моќ: благородните луѓе се обидуваат дури да ѝ се вратат на старата невиност, 
се борат за - за жал еднаш за секогаш изгубената, „природна средина“! Светот 
од една страна се вивнува во однапред испланирано машинско небо, од друга 
страна пак, се престројува витешкиот Ред на Дон Кихот и вообразува дека 
ќе се избори за... но, за што?! He за Правда и Вистина, зашто секоја ера има 
своја Правда и свој План на право... всушност мотото на витешкиот Ред - 
Екологија се обидува да се избори за Чистота, еден сосема нов вид чистота, 
атехнолошка; но модерната технологија не создава ветерни мелници туку 
нуклеарна Мелница во која се меле старата свест за филантропската задача 
на цивилизацијата. Модерната цивилизациска урбанологија планира 
интеркосмички градби на Светска Власт.

Веројатно е беспредметно, иако трогателно нашето носталгично 
настојување на пасторалноста, идиличноста, питорескноста, егзотичноста, 
на староградската аура, и слично... Сето ова веројатно неповратно се губи, 
ако веќе не е изгубено во Големиот Градителски План. Полека малаксуваат 
ситните урбани планирања, губи здив и позитивистикиот урбанизам, се губи 
контролата на градителите, всушност сè повеќе се наметнува една друга, 
можеби сè уште невидлива, Универзална Контрола на светските Моќници. 
Сепак, ова не е сосема нова стварност. Никој од нас не е невин: сите ние, 
жители и градители на оваа планета, сите сме учесници во современата 
страшна, но и чудесна цивилизација.

Мора ли да ја прифатиме нашата Земја и нашата сфера како смислен веќе 
и брзо остваруван Голем План во кој учествуваат преполните градови кои 
презаситено произведуваат хемиски и алхемиски отрови, нерастворливи 
пластики, вечно растворливи погубни нуклеарни отпадоци, нова 
неизбежна материја која ја нагризува природната или божјата рамнотежа на 
сите рамништа: на тло, вода и небо, сè до заштитниот озонски покрив? Ако 
гледаме трезвено, мора да се соочиме со оваа егзистенцијална фаза, која во 
суштина, се чини ќе биде и последна. Ќе се вклучиме ли во модерниот План 
на моделирање на Планетата со најблагородна волја да сочуваме нешто од 
старите вредности; барем Денес, ако е веќе неможно Утре.

Навистина, овде има сведоци и на поинакво историско време во кое не беше 
скината врската со вековите кои поспоро чекореа кон Прогресот.
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Токму ние, нашата генерација, може да биде почестена, зашто посведочува 
еден чуден прекин во човековата еволуција, всушност, стрмоглав скок, до 
скоро незамислива, технолошка револуција.

Нашата генерација, особено нашата стручна генерација, не само што сведочи 
за овој револуционерен век и за овој револуционерен скок, особено во Скопје, 
професионална генерација која активно учествува во овој чудесен скок во 
Модерното време. Лесно е да се медитира, да се контемплира, да се опсервира, 
но тешко е и мачно во секоја смисла, а можеби најмногу во етичка смисла, да се 
учествува во Градењето и Ѕидањето град; да учествува и гради под цевкупниот 
товар што го наметнува историјата со своите политики, идеологии, економики, 
бирократии и технократии; оваа професионална генерација „имаше чест“ и 
вина да го заѕидува „природниот“ простор, да ги урива кревките остатоци на 
поранешното живеење, да се ѕидаат брзо згради пренатрупани со жители, да се 
одзема од „пасторалниот пејсаж“, и слично и слично...
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Но, старите мудреци велат - секој човек, и најблагородниот и највештиот, 
штом дејствува, станува виновен; човекот Градител го урива природниот 
просторен интегритет, но принуден од безброј туѓи условености, го урива 
и сопствениот етички интегритет. Сепак, зарем има Човек, пред сè човек 
Градител и Творец кој нема да ја преземе опасноста да дејствува насочено и 
страсно и покрај свеста дека може да падне во грешка?! Истовремено, зарем 
може Градителот да го одбегне вклучувањето во Планот што му го наметнува 
конкретното време, понекогаш и против својата свест?!

My преостанува ли на Новиот Градител, потомок на големиот Мајстор Дедал, 
друго нешто освен да се сообрази и да биде вклопен во Планот на модерната 
цивилизација која сите пророци ја прорекнуваат како есхатолошка, да се 
вклучи во Градењето еден екуменски Лавиринт во кој е неминовно ставена на 
искушение човековата егзистенција и свест, Лавиринт со кој владеат светски, 
планетарни Корпорации во име на единствениот реален Бог - Капиталот.

На кој начин, ние учесниците во планирањата и градењата, би учествувале 
во Големиот План на семоќниот Капитап?! Како да го искористиме мигот 
за да го обликуваме нашиот Град, или нашите градови, според современата 
цивилизација или според сопствените мерила и потреби?!

Без носталгија и трезвено треба да ја прифатиме новата содржина на хуманоста 
и да се вклучиме во Стварноста таква каква што е. Сепак, иако е застрашувачки 
универзалниот градителски План, да се обидеме во нашите интимни микро-
планирања да бидеме повеќе конструктивни одошто деструктивни. За оваа 
кауза треба да се грижи Нашата Школа која мора да се сообрази со модерната 
естетика и нова функционалност, зашто судбина на секоја генерација 
Градители е - да биде модерна; особено во оваа ултрамодерна епоха. Имено, 
постмодерната е напор за носталгична контемплација, всушност во секој 
следен миг се изградува сè поизострена и технолошки посовршена Модерна.

На крајот, ако се вратиме на нашето кризно и критично секојдневие ќе 
потврдиме којзнае по кој пат во последно време дека нашите урбанистички 
планирања и планови, често создавани со многу добра волја и мисла, бараат 
студиозно преиспитување според изминатото историско време, но сепак 
не радикално, зашто никогаш не се почнува од ништо дури и во најсмелите 
футуристички имагинации.

Извор: А, списание за култура на просторот, 4/1994.
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на скопје мУ треБа 
нов живот и нова 
арХитектУра 
ника грабар

Да се создава архитектура е прекрасно нешто. Уште повеќе кога станува 
збор за млада суверена држава која треба да ја слави својата слобода градејќи 
нови институции, дизајнирајќи го јавниот простор или креирајќи уметност. 
Но, што ако гледаме со запрепастеност трагедија која се одвива пред нашите 
очи?! Кога им ја покажав он-лајн презентацијата за Скопје 2014 на моите 
колеги, нивната прва реакција беше „Дали си сериозна, ова мора да е шега! Ме 
потсетува на Чаушеску и неговата архитектура во Романија“.

Скопје, како главен град на една млада држава, минува низ истите нешта 
како и другите пост-социјалистички градови во овој свет на глобални 
корпорации. Сосема природно е во период на транзиција историските 
прашања да се потресни. Оттаму, разбирливо е како оваа тема еруптира во 
сферата на архитектурата. Ама, покривањето на Скопје 2014 во километри 
историцистички фасади е далеку од каква било рационална замисла. Особено 
во време на економска криза, кога на земјата ѝ се попотребни нови училишта 
и болници од музеи.
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За време на социјалистичката федерација, јавниот простор го земавме „за 
готово“. На него се гледаше како на нешто што не може да биде пренаменето. 
Во периодот на приватизација стана сосема јасно дека јавниот простор е 
оспоруван, далеку од даден и дека мора да го заштитиме со сите расположливи 
средства доколку сакаме да ја создадеме државата што сме ја визионирале за 
време на стекнувањето независност.

За жал, по разорот што деведесеттите го донесоа во пост-Југословенските 
републики, тие немаа корисни механизми кои би им овозможиле да се справат 
со моменталните состојби во сферата на урбанизмот, но лажните историски 
споменици ја немаат моќта да го поправат тоа. Како резултат, објектите 
од проектот Скопје 2014 се производ на лошо донесени одлуки, што се 
манифестираат како насилство врз јавниот простор. Скопје нема потреба 
да ја „купува“ својата историја поставувајќи „стари“ фасади. На градот му е 
потребен новиот живот од кој архитектурата и уметноста сами ќе произлезат. 
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Но, премногу е лесно да се критикува проект по прашање на стил, урбанизам 
и менаџмент. Проблемот е што таквите аргументи ја спуштаат дискусијата 
на ниво на лични ставови, односно нè поставуваат во ситуација „нашиот 
збор наспроти нивниот“ – експертите наспроти владата – ситуација која 
сама по себе е симптоматична. Но, дури и кога би морале да избираме помеѓу 
очигледните аргументи, би изоставиле нешто што е од есенцијално значење.

 
Вистинската трагедија не е во лошиот вкус во архитектурата кој веќе 
има направено лузна во деликатната урбана материја што го сочинува 
Скопје, туку во она што претставува наследство за младите генерации во 
најширока смисла на зборот. Се чини дека сегашните општествени услови 
создаваат чувство дека значењето на архитектурата е изгубено. Како и да е, 
архитектурата секогаш има репрезентативна улога без разлика дали и колку 
ни се допаѓа значењето што таа го содржи. Во случајот на Скопје 2014, 
архитектурата ги претставува националните долгови во време на глобална 
економска криза и исклучок на спротивставените ставови при донесувањето 
одлуки во една демократска држава.

Посакувам при мојата посета на Скопје да ја имав можноста да ги искусам само 
љубезноста и услужливоста на македонскиот народ, да ги видам прекрасните 
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инвентивни модерни архитектонски зданија кои се изградени во Скопје 
по земјотресот 1963, како и вчудовидувачката природна околина, без да ја 
почувствувам намуртената иднина како виси во атмосферата.

Пишувајќи го ова, се прашувам кој ли ќе се восхитува на монументалните 
градби во Скопје по десет години?

Авторката е дипломиран инженер архитект, предавач на Академијата за дизајн 
во Љубљана

Извор: ПОРТА 3, 18.06.2010
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заБоравен творецот 
на модерно скопје 
младен станчиќ

Длабоко скриена во сенка на „старата чаршија“ и бројните споменици 
настанати во процесот на преобразување на архитектонскиот лик на главниот 
град на Макеоднија, збиена е една тесна уличка со името на најугледниот 
предвоен градоначалник на Скопје и неговиот најголем неимар - Јосиф 
Михајловиќ.

Тоа е уште еден доказ дека овој угледен предвоен инженер и архитект - и секако, 
една од најзаслужните личности за претворањето на некогашната турска 
касаба во урбана балканска средина - денес речиси е целосно заборавен. По 
некоја не(намерна) иронична идеја, по него е именувана улицата до Музејот 
на Македонија, токму во делот кој сведочи за времињата на Скопје како касаба 
од периодот на отоманското владеење.

Човекот чие име денес во Скопје го носи тој зафрлен сокак, бил градоначалник 
во два мандати - од 1929 до 1936 и од 1939 до 1941 година, кога на 11 март 
умрел. Од тој период останати се бројни документи, вредни архивски 
материјали и записи, но и незаборавни дела, неимарски потфати со кои 
започнала модернизацијата на градот на Вардар.
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Во тој период во Скопје се изградени објекти како зданието на бановината - 
денешното Собрание, Офицерскиот дом, Железничката станица, Народната 
банка, Поштата (објекти кои се урнати во катастрофалниот земјотрес 
од 1963), зелениот пазар, уредениот градски парк, зоолошката градина... 
За време на мандатот на градоначалникот Михајловиќ во Скопје, освен 
изградбата на значајни станбени згради, спроведен е и попис на населението, 
направен е геодетски премер, со први авионски снимања, урбанистички 
план на градот, изграден е водовод од изворот Рашче покрај селото Радуша, 
хидроцентралата Матка на реката Треска, канализациски систем... Некои 
од улиците и плоштадите, раскрсниците, посебно во централниот дел на 
Скопје (централниот градски плоштад Македонија, улиците со сегашни 
имиња - Илинденска, 11 Октомври, Орце Николов...) се трасирани со тој прв 
урбанистички план.

„Повеќе личности во Скопје се заслужни за развојот на градот, но ако треба да 
се избере најпознатиот, или најзаслужниот меѓу најзаслужните, секако би бил 
избран градоначалникот од периодот меѓу двете светски војни, инженерот и 
архитект Јосиф Михајловиќ. Тоа што неговата легенда трае сè до денес не е 
случајно и сè е базирано на неговите исклучителни заслуги за градот“, пишува 
хроничарот на Скопје, книжевникот Данило Коцевски.

Тој, како што останало во записите, а на што потсетува Коцевски, „секогаш 
елегантен, вистински господин со продуховен изглед, во ракавици, зборувал 
течно англиски јазик, речиси совршено, без ниту една грешка“. Роден е 
1887 година во селото Тресонче во западна Македонија. Образованието 
го стекнал во Скопје, Солун, па на отсекот за архитектура на Техничкиот 
факултет на Универзитетот во Белград, каде дипломирал во рекорден рок. По 
дипломирањето, во 1910 е упатен на постдипломски студии по архитектура 
во Италија.
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Михајловиќ учествувал во двете балкански и во Првата светска војна. Ја 
поминал голготата на повлекувањето на српската војска преку Албанија. Од 
островот Крф, со неколку учени војници, бил упатен во Америка да собира 
помош за подготовките за пробив на Солунскиот фронт. По завршувањето 
на војната, специјализирал на Институтот на Високата школа за уредување 
градови. Михајловиќ во 1911 година бил во тимот стручњаци кои ја 
проектирале зградата на Српската академија на науките и Градската куќа во 
Белград.

Во периодот на неговите два мандати како градоначалник на Скопје, за вкупно 
неполни оусм години, документирано е дека меѓу десетте нови училишни 
објекти, подигнати се и зградите на машката гимназија „Кирил и Методиј“ 
и женската гимназија „Кралица Марија“. Се наведува дека Михајловиќ ја 
обновил од пожарот уништената библиотека на Иса-бег во чиј фонд била 
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и Хипократовата книга на арапски јазик. Во градот се изградени повеќе од 
280 километри улици со дваесетина раскрсници, потоа детско одморалиште 
на Водно, уредени се воените скривници, проширена градската болница, 
изградени нови градски кланици, подигнати надвозници, мостови, неколку 
тениски и две фудбалски игралишта...

Во брановите на „прекрстување“, а посебно во склоп на проектот за 
антиквизација на главниот град на Македонија, „Скопје 2014“, има многу 
нови имиња на улиците, плоштадите, мостовите, патиштата... Меѓутоа, меѓу 
нив нема место и за еден од најголемите неимари - Јосиф Михајловиќ.

За него, велат „за сега“, останува само тесниот сокак во старата чаршија.

БранитеЛ на факУЛтетот

Во време на големата економска криза и Шестојануарската диктатура, кога „со 
одлука на режимот почнал да се намалува бројот на гимназии и средни училишта 
на територијата на Македонија“, разгледано е и прашањето за укинување на 
Филозофскиот факултет во Скопје. Кон крајот на 1932 и почетокот на 1933 
година, во активностите за одбрана на таа тогаш единствена високообразовна 
институција во целиот јужен дел на тогашното кралство, на чело на Акциониот 
одбор за спас застанал скопскиот градоначалник Михајловиќ. Најугледните 
личности на тогашниот политички, општествен и културен живот, предводени 
од Михајловиќ, изготвиле меморандум за поддршка, а властите се откажале од 
укинувањето на Филозофскиот факултет во Скопје.

пеШ и во пајтон

Според сочуваните сеќавања на старите скопјани, најугледниот градоначалник 
Јосиф Михајловиќ, за време на двата мандати, често шетал по градот - „што 
пеш, што во пајтон, и ги регистрирал проблемите...“ Бил исклучително ценет 
кај народот. Во записите е опишано дека на неговиот погреб, во март 1941 
година на петчасовната церемонија, во погребната поворка имало повеќе од 
15.000 граѓани.

Извор: www.novosti.rs, 9 ноември 2013
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скопје - вЧера, денес 
и Утре
петар муличковски

Кој е градот Скопје? Како се развива и гради? Дали градот е изграден 
идеално? Многу е тешко попрецизно да се каже, него можеме многу тешко да 
го опишеме, а уште потешко идеално да го обликуваме. Да се согледа неговиот 
урбан развој мораме да ги познаваме сите негови остварени и неостварени 
амбиции и желби за време на неговиот вековен развој.

Денес кога ги сумираме постигнатите резултати на една политика во 
планирањето и реализацијата, сигурно дека и критичкиот однос има позитивно 
дијалектичко значење. Можеме да бидеме задоволни од квантитативниот 
биланс на изграденото како и од одделни парцијални решенија, но не можеме 
да бидеме задоволни од постигнатите резултати во квалитетот на градската 
урбана средина. Co право се поставува прашањето дали предвидените планови 
во целост се остварени и во колкава мера тие ги дадоа очекуваните резултати.

Препознатливата слика на градот како место со свој дух, мораме да ја 
бараме уште со неговото раѓање како населба со вековно постоење, град со 
традиционален растеж и еволутивна трансформација од мала населба па се 
до голем град. Никнат како мала населба во природните пазуви на брдото 
Кале и двете реки, Вардар и Серава, тој уште во својот почеток ги има 
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зацртано своите природни и културни препознатливи елементи. Во текот на 
еволутивниот растеж со дополнувања на бројни историски трансформации 
во континуитетот на својата генетичка преобразба го идентификува своето 
постоење со карактеристичен дух на местото.

Во текот на долгогодишниот развој на градот, Скопје имал бројни прилики 
да биде обликуван, доградуван, одново планиран во бројните урбанистички 
планови. Архитектите Д. Леко, Ј. Михајловиќ, Ј. Кубеш, К.Танге и бројни 
урбанистички институции и заводи изработиле проекти на градот а секој од 
проектите на овие автори оставил по некоја трага, белег или значка, некоја 
карактеристична форма на улица, плоштад или зграда. Но тие, за жал, денес 
или делумно или наполно се исчезнати - ги нема. На новите генерации им 
останува само да ги видат во плановите или на фотографиите.

Во настојувањата на градот да му се даде соодветен архитектонско-
урбанистички пик во одреден период на трансформација и изградба, кај сите 
планови забележителна е една карактеристична појава. Прво, скоро сите овие 
планови, како и најновиот, никако да бидат остварени до крај, во целина. 
Второ, скоро секој новопредвиден план сам за себе претставува «модерно 
решение“, каде што се заборава или малку внимание им се посветува на 
претходните планови и реализации и нивното меѓусебно ускладување во 
смисла на еден континуитет на изградбата, a со тоа и зачувување на неговиот 
претходен изглед.
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Co ваквиот однос, секој нов план на градот да му дава “модерен лик” по секоја 
цена, евидентни се последиците на целосно неекономично и нерационално 
однесување во однос на вистинските можности за новата преобразба и 
доградување, поради што многу од овие планови остануваат само делумно 
реализирани а понекој и напуштен и се чека некој нов што ќе понуди “нова 
модернизација”. Последиците од ваквото недоволно согледување, површно и 
мегаломанско гледање на планерските амбиции се забележителни:

- недоволно се согледани материјалните можности за целосна реализација на 
плановите;

- недоволно се согледани последиците од претенциозниот растеж на бројот на 
жителите во градот;

- неусогласеност со постоечките амбиетални, општествени и културни 
прилики и менталитетот како културен континуитет на традицијата;

- неусогласеност со постоечкиот градежен фонд и инфраструктура на 
објектите, улиците, слободните површини, зеленилото и друго;

- успешни решенија се само некои парцијални реализации, кои се само дел од 
недовршената целина.

На крајот се добива една општа слика која зборува дека секој план оставил по 
некоја трага во реализацијата, белег, еден потег на улици кои повеќе личат на 
трага, лузна од рана на еден целосен организам кој се стреми да ја добие својата 
конечна форма.
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Размислувајќи за ваквата состојба на градот, треба да споменеме една 
заборавена идеја-концепт која ги осветлува архитектонско-урбанистичките 
поставки со една друга слика од она што е усвоено и се реализира. Во идејниот 
концепт одамна се посочени изворните и автентичните карактеристики на 
градот, односно неговиот идентитет. Покрај тоа што овој концепт временски 
и реализаторски барем засега заостанува, тој има ако не друго тогаш 
документарен карактер кој ќе ја дополни и онака скудната документација на 
градот.

Овој идеен концепт за Скопје, направен уште во 1963/64 година како 
придонес на еден автор за обновата на Скопје после земјотресот како град-
место за егзистенција кое има посебни карактеристики коишто се доста важни 
за архитектонско-урбанистичкиот лик на градот од аспект на функционалната 
и ментална слика на градот, којшто има свои препознатливи особености, место 
што има свој културен дух - свој genius loci.

Bo концептот се истакнати следните особени карактеристики:

1. Направена е реапна слика на градот како населба преплетена помеѓу 
брдото Капе, Гази Баба и Водно, во зелената долина на реката Вардар каде 
конфигурацијата на теренот, постојаното зеленило и водата се основни 
природни карактеристики на градот и се дел од неговиот идентитет.
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2. Даден е предлог за градба преку реконструкција со ревитализација, со 
доградба и надградба како континуиран процес на еден растеж во кој се 
респектирани постојните вредности на историските агломерации и додадени 
нови како предуслов за економична градба и рационализација. Посочените 
три крака на основниот лик на градот во вид на латинската буква « Y“ ги 
покажуваат трите основни природни и историски определени правци за 
ширење на градот со изразити функционапни содржини кои имаат вонредни 
меѓусебни фундаментални односи и флексибилни можности за нивно 
непречено ширење.

3. Определен е современ систем на автомобилски сообраќајници како 
континуирана можност за реконструкција на веќе формираната улична 
мрежа и се задржани некои плански историски реализации кои со санација 
и рехабилитација на таа мрежа ќе ги задоволат современите барања на еден 
сообраќаен систем, каде што примарните сообраќајници се детерминирани со 
постоечките радијални и кружни сообраќајници кои одлично финкционираат 
со секундарниот сообраќаен систем составен од постоечката улична мрежа.

4. Предвидено е воведување на организиран јавен масовен промет на 
населението преку експресна автомобилска и железничка линија - метро, 
која градот и неговиот центар ќе го поврзе со периферните населби. Трасата 
на оваа експресна линија се вклопува во конфигурацијата на теренот и 
функционалните подрачја и се користи постоечката траса на железничката 
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линија. Оваа експресна линија како просторна трага во ликот на градот 
извонредно ја надополнува општата слика на градот и станува траен идентитет 
во односно историското наследство на градот.

Определена е големината на «оптималниот растеж“ на градот од почетните 
100.000 жители како прифатлива големина на еден град-центар на една 
регионална заедница од 1,5 - 2,0 милиони жители. Одредените густини на 
населението во одделни градски блокови со оптимални густини за живеење, 
каде што градежниот систем на станбените згради и начинот на живеење е 
близок до традиционалните навики и менталитетот, чувајќи го Градот од 
претерана «модернизација“ и други деструктивни приоди. Почитувајќи ја 
постојната изградена структура, историскиот развој и континуитетот на 
градбата, градот го задржува трајно вградениот идентитет каде жителите 
живееле и ќе живеат во континуирана хармонија со чувство на сигурност, 
чувство на пријатна хабитабилност, каде ќе можат да ги надоградуваат своите 
културни амбиции во еден град со траен дух на местото, коешто има свој личен 
препознатлив genius loci со изразити културни, физички и други белези кои се 
дел од неговите жители, а тие се дел од самиот град.

Извор: А, списание за култура на просторот, 4/1994.



293

БеЛото здание  
на каЛе
Блаже конески

реч при отворањето на зградата на музејот на 
современата уметност на 13 ноември 1970 г.

Во последниве години повеќе пати сме присуствувале на овој ден на полагање 
темели или на откривање на нови згради за културни институции во Скопје. 
Се создава со тоа скоро еден убав обичај и секогаш наново доаѓа преку тоа 
до израз желбата да се збогати симболичната содржина на датумот што го 
обележува ослободувањето на овој град. Како што во споменот на одделниот 
човек живеат празнични мигови, кои го затоплуваат неговото срце, така и во 
историската свест на народот остануваат со трајна порака деновите на нова 
надеж. И заправо ништо не може да го замрачи нивниот светол подем. До 
толку повеќе чувствуваме задоволство кога имаме можност да го истакнеме 
видно значењето на таквите празници, како денеска со откривањето на новата 
зграда на Музејот на современата уметност.

Навистина ретко се случува да е една зграда поникната од толку единствена 
и благородна идеја. Страшниот земјотрес во 1963 година не ја парализира 
културната дејност во нашата средина. Не треба никогаш да заборавиме дека 
токму во тие тешки денови се јавија дури и нови иницијативи во културниот 
живот, и такви што дадоа видни резултати. Спонтаната акција на голем број 
ликовни уметници од Југославија, да ја изразат својата солидарност спрема 
настраданиот град со подарување на свои творби, се посретна тогаш со акција 
за создавање во Скопје на една установа за современата ликовна уметност. А 
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тоа имаше толку широк одглас, што во еден краток временски срок се најдоа 
во фондот на Музејот на современата уметност над две илјади дела од повеќе 
стотини уметници, граѓани на околу четириесет земји во светот.

И така, уште пред да почне да се ѕида оваа зграда, таа беше создавана од 
невидливите нишки на симпатија и човечка солидарност, во еден момент на 
остра свест, наднесена и над судбината на нашиот град како и над бездната на 
страдањата во целиот свет, на свест дека само во чувството на таква симпатија 
и солидарност имаме залога за иднината на човештвото. И тогаш, како убав 
свод над оваа пријателска соработка, отворен за светлоста во која треба 
живеат скулптурите и сликите, беше замислено и изградено ова бело здание. 
Проектот за него, избран на национален конкурс на полските архитекти, 
дело на В. Клишевски, Ј. Мокшински и Е. Вјежбицки, е подарок, навистина 
извонреден, на Владата на НР Полска на градот Скопје.

Длабоко е чувството на нашата благодарност спрема сите оние што уште 
повеќе со дух и срце, отколку со материјалниот придонес, ја создавале оваа 
зграда и овој дом на уметноста. Длабоко е и нашето чувство на одговорност 
спрема самата идеја на братство и солидарност меѓу луѓето во нашата земја и во 
целиот свет. Една ваква зграда се прави за широка комуникација со светот. Таа 
не е забутана во балканско сокаче, ами е исправена на овој брег откаде што со 
еден широк поглед се опфаќа и старото и новото Скопје и широките предели 
наоколу. Во вакви светли зданија нема место за лилјаците на еснафштината и не 
треба да има катчиња каде што ќе можат да се бесат. Вакво здраво тело бара здрав 
дух. Од таков дух тоа е и зачнато - од чувството за соработка и солидарност во 
културната акција за утврдување на човечките вредности. Како бел лебед нека 
се раскрилува оваа зграда на мирниот брег на градот Скопје.

Извор: Блаже Конески, Ликови и теми, Култура, Скопје, 1990 
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проБЛематизација 
на можностите за 
перспективен УрБан 
развој на скопје
андреј токарев

надвореШни-регионаЛни фактори  
на развојот
Осамостојувањето на Република Македонија и нејзиното признавање како 
независна и суверена држава ќе ја наметне , а веќе и ја наметнува, потребата 
од преипитување на влијанието на основните геостратешки фактори на 
развојот. Во таа смисла, Скопје како главен град на Релубликата, но и еден од 
најголемите градови во поширокиот регион на централниот дел на Балканот, 
значаен економски и културен центар, не може да го одмине влијанието на 
променетите гео-политички и стратешки услови.

1. Во демографска смисла, со воспоставување на државните граници, а 
посебно на северната, реално треба да се очекува намалување на вкупниот 
нето имиграторен ефект во Републикава. Во изминатиот период миграцијата 
мошне интензивно се одвиваше во насока од Косово и Јужна Србија спрема 
Република Македонија. Притоа, основниот демографски притисок беше 
насочен кон Скопје.

2. Конституирањето на плуралистичкиот систем и определбата кон 
пазарното столанство, претставува втор значаен екстрактен фактор, чие 
влијание ќе биде суштинско во одвивањето на процесот на урбанизација во 
Република Македонија и урбаниот развој на Скопје како нејзин центар.
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3. Интересот на соседите и пошироката меѓународна заедница за развој на 
повеќе стопански дејности, а особено на: сообраќајната, комуникациска и 
енергетска инфраструктура веќе денес е евидентен.

Актуелни се потребите за развој на два значајни коридори или оски: север-југ, 
дефинирани со «Програмата за интегрален развој на Вардарската долина“ и 
коридорот исток- запад, исто така дефиниран како Трансбалкански коридор.

4. Просторниот развој на Републиката наметнува и извесни дилеми кои се 
веќе присутни и во урбаниот развој на Скопје.

Основната дилема која се наметнува се состои во тоа, дали таквиот развој нема 
да предизвика уште поголема концентрација на луѓе, капитал и идеи во Скопје, 
за сметка на изразена натамошна депопулација па и економска девастација на 
одредени подрачја во Република Македонија. Денес, во широката, а особено 
во стручната јавност е присутна тезата, според која Републиката во повоениот 
период, а особено по скопскиот земјотрес во 1963 година доживува изразито 
моноцентричен развој, односно предимно развој на Скопје, како републички 
центар.

Најголема концентрација во овој развоен период е забележана кај 
основните градски фондови која достигнува до 40% и населението до 28%, 
од вкупните градски фондови и население во Републиката. Таквиот изразит 
моноцентричен, за разлика од полицентричниот или рамномерниот развој на 
сите населби во Македонија, се рефлектира со зголемени вкупни општествено-



297

економски и социјални трошоци не само во градската економија на Скопје, 
туку и во целата Република.

Степенот на изразените урбани проблеми во нашите градови се чини 
пропорционален на нивната големина. Тие проблеми се најизразени во 
Скопје, во однос на останатите градови во Македонија. На тој начин, 
наместо Скопје на овој степен на урбан развој да ги рефлектира очекуваните 
позитивни развојни ефекти спрема останатите градови во Републиката, како 
центар на развој со активни полови на развој, сеуште споменатите ефекти 
имаат обратни текови.
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Во наредниот период процесот на урбанизација, a со тоа и порастот на 
населението во градските населби ќе продолжи, a со тоа и порастот на 
градовите. Достигнатиот сооднос помеѓу градското и селското население 
58,1% спрема 41,9% во 1991 година, според досегашните трендови во 
последните децении, реално е да се претпостави дека во наредниот период од 
две децении ќе се зголеми 2/3 спрема 1/3 во корист на градското население.

Тоа ја потврдува погоре изнесената хипотеза дека процесот на урбанизацијата 
кај нас досега имаше претежно квантитативни обележја, односно се одвиваше 
над можностите на општествено-економскиот развој. Проблемите што се 
присутни во сите населени места, помалите градови, а особено поголемите 
и Скопје, во станбената, комуналната сфера, инфраструктурата, социјалната 
инфраструктура, екологијата и сл., најдобро го илустрираат тој расчекор 
помеѓу потребите и можностите.

скопје и системот на насеЛени места во 
репУБЛика македонија

Република Македонија зафаќа територија од 25.713 км2, што според овие 
критериуми може да се дефинира како еден просечен регион, a системот 
на населбите како групен систем на населби. Ексцентричноста, положбата 
на Скопје спрема северната граница го отежнува достапот на поедини 
населени места на крајниот југозапад или југоисток на земјата. Но, развојот 
на сообраќајот во целина, веќе денес потврдува дека целата територија на 
Македонија може да биде покриена во рамките на двочасовен временски 
изохрон од главниот град Скопје.

Под одредени услови, градовите Тетово, Куманово и Титов Велес, можат да 
бидат СТРАТЕШКИ ОБРАЧ (пот. авт.) против имиграционите притисоци 
врз Скопје.

внатреШни генериЧки сиЛи на УрБаниот 
развој на скопје

Co пописот од 1991 година утврден е бројот на населението во градот кој 
изнесува 448.229 жители. Според тоа, ве селските населби околу Скопје 
живеат 114.873 жители. Од тука може да се констатира дека достигнатиот 
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степен на урбанизација во рамките на градската заедница на општини во 1991 
година изнесува 79,6%.

Co Просторниот план на Републиката чиј планерски хоризонт го опфаќа 
периодот до 2000 -та година, во проекција на степенот на урбанизација на 
поединечните подрачја во Република Македонија, Скопското подрачје се 
предвидува со степен на урбанизација над 80%, а градот Скопје со над 500.000 
жители.

Меѓутоа, независно дали нашите плански определби и концепции за урбаниот 
развој на Скопје во поголема или помала мерка отстапуваат од денешните 
реални состојби, факт е дека Скопје прераснува сам по себе; од град со средна 
големина според светските норми и стандарди во голем град, чие население 
набргу ќе ја надмине бројката од половина милион жители.

Општа констатација во ОУП од 1985 година е дека планираните основни 
градски фондови се само делумно реализирани со поголем или помал процент. 
Ова особено се однесува за стопанските капацитети.

Исто така, ќе се утврди порастот на населението во однос на планираниот 
за 1984 од 360.000 за нови 90.000 жители. Ова го истакнувам од причина 
што во последниот десетогодишен период кој се карактеризира како 
период на длабока општествено-економска криза, скоро и да не постоеше 
можност за проширување на основните градски фондови кои требаше да 
ги задоволат потребите за нараснатиот број население. Напротив, заради 
недостиг од средства за нивно одржување, голем дел од нив имаат намалена 
употребна вредност, и функција. Co други зборови, бројот на населението и 
неговите потреби растат, а можностите за нивно задоволување опаѓаат. Овие 
спротивставени тенданции помеѓу потребите и можностите за понатамошен 
урбан развој на Скопје, треба да очекуваме и понатаму да се заоструваат, се’ 
до надминувањето на денешната длабока општествено-економска криза. 
Разбирливо е дека тоа ќе доведува и до се’ поголема деградација на градската 
средина во секој поглед. Поединечните квалитативни подобрувања во 
уредувањето на урбаната средина во Скопје не можат целосно да ги 
компензираат негативните последици од овие спротиставени тенденции. Во 
поткрепа на тоа да го споменеме само изострениот проблем на сообраќајот, а 
особено на јавниот градски превоз.
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He навлегувајќи подлабоко во анализа на состојбите и проблемите што се 
појавуваат во поедините основни градски фондови, можат да се извлечат 
следните глобални констатации:

- Градот Скопје, според достигнатиот број на население од повеќе од 
половина милион жители прераснува во голем град според светските мерила 
и критериуми.

- Истовремено, според достигнатото ниво на развој на основните градски 
фондови, заостанува далеку зад таквите мерила и критериуми примерени за 
градови од оваа категорија.

- Скопје веќе одамна го надминува прагот на развојот во повеќе клучни 
градски дејност, па според тоа и на соодветните основни градски фондови; 
стопанството, а особено, несоодветноста на индустријата која има сеуште 
претежно базично суровински карактер, инфраструктурата, а особено 
сообраќајната, хидро-техничката односно водоснабдувањето и канализацијата, 
енергетската, социјална инфраструктура, односно мрежата на здравствените, 
образовни и културни институции, домувањето и др.

- Во однос на заштитата на човековата околина, Скопје се вбројува меѓу 
најнегативните примери во светот, a сè повеќе ја губи својата еколошка 
кондиција.

Од изнесените глобални констатации, може да се извлече еден заеднички 
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заклучок за внатрешните генерички сили на развојот на градот, а тоа е 
следниот: Поради неусогласениот пораст на бројот на населението во Скопје, 
со неговиот општ економски развој, што предизвика и големо заостанување во 
развојот на основните градски фондови, и поради долготрајната општествено-
економска криза, основните внатрешни движечки сили на развојот се на 
границата на исцрпување или се веќе исцрпени. Скопје денес го достигнува 
општиот праг на развој, поради што може да се рече дека во целина се наоѓа и 
на ниско квалитативно ниво на урбан развој.

 

можности и перспективи на УрБаниот 
развој
Како основен предуслов во таа насока е изградувањето и донесувањето на 
неопходна законска, подзаконска, нормативна и др. регулатива.

Тоа во најмала рака бара и промена на моделот на досегашното просторно 
и урбанистичко планирање и проектирање. Се напушта исто така моделот 
на централизација на фондовите од кои се алиментираше изградбата и 
функционирањето на повеќе основни градски фондови, домувањето, 
инфраструктурата, деловниот простор и др.
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Тоа подразбира свртување на досегашниот процес на урбан развој кој главно 
се одвиваше како квантитативен пораст, во насока на квалитативниот развој 
на основните компоненти на градската средина. Тоа истовремено треба да 
претставува и најефикасен начин во надминувањето на достигнатите прагови 
на развој во повеќе компоненти на градската средина и отворање перспектива 
за нејзина квалитетна просторна трансформација.

На крајот, а можеби и на самиот почеток на овој текст, треба да се постави 
прашањето: Кои глобални и основни цели во перспектива треба да ги исполни 
планирањето и уредувањето на просторот во Скопје, а кои истовремено ќе 
служат и како критериуми за ефикасноста на урбаниот развој на Скопје?

1. Глобалната цел во оваа област што произлегува од најопштите цели на 
развојот на општеството во целина па и на урбанистичко-архитектонското 
планирање и проектирање е: Создавање оптимални просторни услови за 
вкупна општествена репродукција, во Скопје.

2. 0сновните цели, што произлегуваат од оваа глобална цел, кои понатаму 
треба да се преточат во конкретни задачи, преку «целни програми“ или 
«стебло“ или «систем на цели“ како бесконечна низа од конечни цели 
за урбаниот развој на градот, треба да обезбедат создавање оптимални 
просторни услови за: 1. Демографска репродукција на населението во градот 
и неговото подрачје; 2. Социјално-економска репродукција; 3. Заштита 
и унапредување на природната средина, како и културно-историското и 
градителско наследство во Скопје и околината; 4. Заштита од елементарни 
непогоди и воени разурнувања.

На тој начин, еве одново, во современи услови ја откриваме основната цел 
за постоењето на градот искажана уште од античкиот филозоф Платон; дека 
основната цел на постоењето на градот е да го направи човекот среќен и 
сигурен.

Извор: А, списание за култура на просторот, 4/1994.
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национаЛна 
реконстрУкција на 
македонија: град кој 
тоне во киЧ
тил маер

Македонската економија е во длабока криза. Владата сè уште вложува огромни 
суми пари за нивниот проект: реконструкција на главниот град Скопје со 
бомбастични палати и златни статуи. Архитектите се згрозени.

Пред воинот фонтани, во воздухот бои, црвена, жолта, сина, пурпурна. Осум 
бронзени војници, високо над нивните глави е искачен Александар Велики, 
со испружен меч кон облаците на небото. Од звучниците одекнува музика 
од Вагнер и Чајковски. Светлината е во такт со музиката, во зависност од 
нејзината силина, осветлувањето се зголемува и намалува. Скопје има нова 
атракција. Речиси 30 метри висок и околу 10,5 милиони евра скап споменик 
на плоштадот „Македонија“, во срцето на главниот град. Тој е подеднакво 
автентичен како реконструкцијата на Големиот канал во Лас Вегас.

Не далеку од него позираат и другите со тони тешки херои од турбулентната 
историја на Македонија. На другата страна на реката Вардар, на влезот на 
стариот дел на градот е издигнат кралот Филип Втори – таткото на Александар 
Велики; тој ја има издигнато тупаницата високо кон небото. Бронзени коњи 
трчаат околу еден бунар.

Наспроти легендарните кралеви низ улиците се издигнуваат зградите на 
новите министерства, театарот, музејот и други поети и револуционери од 
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XIX и XX век.

грандиозен киЧ

Изградбата не е завршена; пред многу фасади во моментов стојат градежни 
кранови за објектите да го добијат потребниот нов стил. Македонските 
медиуми дипломатски го нарекуваaт „барок“ или „неокласицизам“, a 
архитектите критичари зборуваат за „историски кич“.

Скопје 2014 е името на проектот за радикална промена на ликот на градот, 
кој е проект на националната конзервативна владејачка партија ВМРО, кој 
може да чини стотици милиони евра. Официјално, финансирањето на овој 
проект треба да го чини буџетот на државата 207 милиони евра, вклучувајќи ги 
и министерствата, новиот национален театар и триумфалната порта. Според 
критичарите, оваа сума е дури и двапати поголема, за да може да се добие 
псевдо-барокот.

Исто така, главна тема е светот на антиката и словенските херои – според 
експертите, едното е неспоиво и се исклучува со другото.
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Срамно прекршување на законите и заплашување на новинарите

Според одредени извештаи, склучувањето на договорите за реализација на 
проектот упатува на бесрамно прекршување на законите.

Но, македонските медиуми се воздржани во критиките. „Со премногу 
критикување лесно може да се изгуби работатата. ВМРО одамна ги држи 
медиумите под контрола во свои раце “, вели еден новинар, кој не сака да му 
биде спомнато името.

Не без причина монументалниот стил на Скопје 2014 потсетува на авторитарен 
режим. Случајот со новинарот Томислав Кежаровски е само уште еден доказ: 
новинарот неодамна беше осуден на четири и пол години затвор. Во пресудата 
се вели дека тој во 2008 открил идентитет на сведок во судски процес за 
убиство. Според независните набљудувачи, лесно се препознава дека ова 
обвинение има цел да се замолчат новинарите.

Дуња Мијатовиќ од ОБСЕ упати остри критики за недостигот на слобода на 
печатот. Медиумските експерти стравуваат дека оваа пресуда ќе биде јасна 
порака за самоцензура на други новинари. Заканата од моќниците постои веќе 
подолго време. Бројни критички медиуми исчезнаа во последниве години.
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секој втор мЛад Човек е Без раБота

Економската ситуација е најмалата причина за да се гради овој триумф. Кризата 
тешко ја погоди Македонија. Секој втор млад човек нема работа. Стапката 
на невработеност во оваа поранешна југословенска република е една од 
највисоките во светот, таа изнесува речиси 30 проценти. Тој што има работа 
треба да биде среќен ако платата му стигнала навреме за претходниот месец.

Универзитетите се слабо опремени, истото важи и за болниците. 
Реконструкција е потребна речиси секаде. Но, Владата очигледно има други 
приоритети.

Бизарниот град нуди бизарни приказни. Непосредно до споменикот подигнат 
во чест на паднатите херои на Македонија: зад нив во есенското сонце трепка 
факелот на златно момче (Прометеј). На почетокот на златното момче му 
се гледаа гениталиите, но критиките и индигнацијата беа големи, па затоа 
подоцна му „облекоа“ панталони.

Градскиот трговски центар е последниот бастион од времето на Титова 
Југославија, овој објект има добиено награди за архитектура. Но, и овој објект 
е влезен во проектот Скопје 2014 и треба да биде променет во барок стил. 
Летово имаше демонстрации од граѓани, за да спречат да се промени фасадата 
на трговскиот центар.
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„Новите згради се изградени премногу блиску до реката Вардар“, вели Боро 
Гаџовски, според него, има закана од поплава и штети.

Извор:Spiegel

Фотографии: Тил Маер
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интервју со томас доксијадис

танге и 
недоврШените 
реЧеници
миркица поповиќ

Градот убав пак ќе никне. Колку и да се пребарува по фрази и скопски 
графити, овој останува безвременска вистина за Скопје, директно поврзана со 
палењето на градот од страна на Пиколомини, со скопскиот земјотрес во 1963 
и со сите детски болести и трансформации на градот низ годините. Зборувајќи 
за земјотресот и за реизградбата на Скопје, повеќемина во својата меморија 
го имаат врежано името на јапонскиот архитект Кензо Танге. Човекот што 
поретко се споменува, а има еднакво важна улога како Танге за планирањето на 
основниот урбанистички план на Скопје по земјотресот, е грчкиот архитект и 
специјалист за урбано планирање, Константинос Доксиjадис.

На 800 км од Скопје, во епицентарот на европската економска криза, Атина, се 
среќавам со Томас Доксијадис, внук на Константинос Доксијадис, архитектот 
што го дизајнирал основниот план за резиградба на Скопје по земјотресот. 
Томас има свое студио за архитектура, урбан и лендскејп дизајн, повеќе е 
посветен кон заштита на животната средина, но и кон помали граѓански 
проекти заволонтерска работа, создавање паркови во целосно бетонски 
населби и разубавување на делови од Атина. Томас е тазе вратен од Скопје, 
каде што беше дел од тимот предавачи на „Неделата на архитектура“, со сè 
уште свежи, позитивни впечатоци за градот. Ова беше негова прва посета 
на Скопје, речиси 50 години по земјотресот, и работата на Константинос за 
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обнова на градот и добра можност да ги спореди своите планови со она што е 
денес архитектонска реалност на Скопје.

Неговиот дедо, Константинос Доксијадис, еден од најзначајните светски 
архитекти, во својата биографија ги има и плановите за Исламбад, Багдад, Дака 
и е директно вклучен во дизајнирањето на генералниот урбанистички план 
на Скопје по барање на Обединетите нации по земјотресот. Тој и неговите 
соработници по катастрофата во 1963 година беа повикани од специјалната 
група на ОН за дизајнирање на урбаниот план на градот, за изработка 
на студија за станбените простори, инфраструктурата, сообраќајниот и 
транспортниот план. Поради итните услови планот на кој канцеларијата на 
Доксијадис соработуваше со полската „Полсервис“ беше изготвен за помалку 
од една година и ратификуван од тогашната служба за урбано планирање на 
град Скопје.

И самиот дел од семејство бегалци од Мала Азија, Доксијадис знаел што значи 
да се изгуби домот поради што и добро ја разбирал потребата да се најде начин 
да се направи нов. „Неговата главна идеја е дека во еден град прво се креира 
скелетот, односно инфраструктурата, пристаништа, патишта и автопати, 
па потоа се фокусира на станбеното прашање“, вели неговиот внук Томас, 
потенцирајќи дека Доксијадис бил дел од групата архитекти што по војната 
сонувале за еден поубав, односно подобро организиран свет.

Како што потенцира Томас, планот на Доксијадис се однесува на целата 
територија на Скопје, од автопатот кон Охрид до сегашниот аеродром 
„Александар Велики“. Планот е направен не за тогашната големина на Скопје 
или број на население, туку за град што ќе расте во следните 20-30 години и 
ќе се развива со потенцијал да вдоми и 4 милиони граѓани. Во книгата „Скопје 
- светското копиле“ архитектите Милан Мијалковиќ и Катарина Урбанек 
забележуваат дека планот на Доксијадис создава хиерархија од единици и 
центри, дефинирајќи микроцентар во резидентни населби и отворени зелени 
простори, додека, пак, делот покрај Вардар поради сеизмичка нестабилност, 
останува без градби и се фокусира на правење паркови, игралишта и стадиони.
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„Идеите на Доксијадис, применети и во овој ГУП, се фокусираат на три главни 
работи: креирање генерален долгорочен план за Скопје и околината, програма 
во фази за реизградба на градот и план за цената за изведување на целиот 
проект“, вели Томас. Објаснува дека Доксијадис во своите анализи и теории 
се занимавал со анализа на факторите што би го направиле градот сон, како и 
на кој начин луѓето, природата, општеството влијаат врз организирањето на 
градот.

„Анализираше како подобро да се организира градот со спојување на 
архитектурата со општествените, политичките, природните и техничките 
науки“, додава Томас.

разоЧарани проектанти
„Од тоа што го анализирав, ми се чини дека и Константинос Доксијадис 
и Кензо Танге заминале од Скопје со мало разочарување. Ги дале своите 
предлози со надеж дека ќе работат директно на изградбата, но оттука добиле 
едно благодарам и збогум. Балканските народи функционирале итро, ги 
земале идеите и ги приспособиле на условите. Тоа е добро. Аеродром е правен 
по планот на Доксијадис, но не е и изведен од него, а, сепак, е многу успешна 
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населба. Метаболистичките згради по планот на Танге, без да ги изведе самиот, 
се интересни.

Она што многу ми се допадна е ГТЦ. Зградата е фантастична, еден целосно 
отоманско-балкански базар, каде што секој Грк или Турчин би се чувствувал 
како дома, но истовремено е и модерна зграда. Архитектот што го дизајнирал 
ги поврзал одлично модерната архитектура со животот на градот и граѓаните 
како што реално се, а не како што би сакале да бидеме. Низ светот има и 
поубави згради, но со полоша функционалност. Значењето на архитектурата 
не е само во естетиката, туку и во функционалноста. Од овој аспект добро 
е што имало добри архитекти, машински инженери и градоначалници што 
успешно ги извеле плановите на Доксијадис и на Танге.“

Поделеност на градот

„Сметам дека е важно за иднината на Скопје да нема голема поделеност на 
градот. Сега некои етнички групи живеат во еден, некои во друг дел на градот. 
Тоа не ми изгледа како многу добра идеја. Има една теорија на Џон Роз за 
демократијата, според која, за да постои демократија, луѓето треба да имаат 
можност заеднички да одлучуваат. За да може да одлучуваат заеднички, треба 
да имаат можност да разговараат и да се разбираат. Луѓето што секој ден се 
наоѓаат на улица и разменуваат неколку зборови или гледаат како живеат 
другите, па дури и да имаат различни култури и националност и да говорат 
различни јазици, сепак, ако се блиску и да не се согласуваат, може некако да 
се разберат. Но, кога се оддалечуваат и секој формира своја заедница, има 
опасност дека ќе биде отежнат демократскиот процес. Опасноста за Скопје е 
можеби токму таа разделеност. Меѓутоа, сфаќам дека секоја заедница има свои 
претставници што ги бранат и се борат за нејзините интереси преку заеднички 
разговор со другите. Проблемите на Скопје не се толку архитектонски колку 
што се социјални“.
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По анализите на разурнатите делови, прогнозите за раст на населението 
и за промените во домаќинствата и социјалните услови, заклучокот на 
Константинос Доксијадис бил дека е потребен план на основни принципи 
што ќе може да се модификуваат независно од динамичниот развој на Скопје.

„Некои од главните принципи беа дека автомобилите треба лесно да циркулираат 
околу населбите, да има добри паркинзи, но секоја населба да нуди и простор 
за лесно движење на пешаците или на велосипедистите. Во голема мера Скопје 
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требало да личи на американски град, а да го задржи балканскиот карактер 
на тесни улички и зближени станбени згради за луѓето да живеат заедно. Врз 
основа на овој план почнува да се гради инфраструктурата, железничките 
линии, водоводниот систем, патиштата“, вели Томас Доксијадис и отвора 
мапа на Скопје за да објасни практично кои делови од градот го следеле планот 
на дедо му. Веднаш го спомнува Аеродром како населба што личи на дел од тој 
план.

За неговото архитектонско око е интересно дека Скопје е град со многу 
различни, силни карактеристики. „Ја имате чаршијата што го има задржано 
отоманскиот дух, има и градби со модернистички црти од 50-тите до 70-тите 
години, од времето на социјализмот, како и нешто од работата на Доксијадис 
за организацијата на градот. Аеродром е една од поубавите населби за живеење 
во светот, ме потсетува малку на Берлин. Во Скопје ја имате логиката на 
метаболистите на Танге со визија за град на иднината и неговата организација 
на центарот. Потоа има една пауза и следи сегашниот архитектонски период 
што, главно, нуди симболични градби, но не и станбени“, коментира Томас.

За него како архитект се интересни овие слоеви на Скопје што оставаат 
впечаток за еден хуман град, убав за живеење. Смета дека градот го има 
постигнато балансот и дише лесно, не е ни премногу збиен, но не е ни многу 
слободен со што би го изгубил брзиот ритам на еден град. За Скопје дава 
комплименти за зелените површини и, генерално, добро решени станбени 
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прашања, но потенцира некои работи што треба да се коригираат, како што е 
сообраќајниот хаос во центарот, како и да се внимава во новите населби да не 
се повторуваат некои грешки, на пример, градење големи згради во населби 
од збиен тип со мали улички.

Сепак, и покрај зелените површини Скопје може уште повеќе да се развива 
и да се надградува во насока на заштита на животната средина. Томас 
предлага полека да се размислува во насока на давање приоритет на пешаците 
и велосипедистите. „Во светот, просторот предвиден за автомобили се 
ослободува за пешаците. Така е во Париз, Берлин, Амстердам, Копенхаген, па 
полека и во Атина. Автомобилот е еден начин на транспорт, но не треба да се 
заборават и другите. Еден автомобил блокира огромен простор, а градот треба 
да има сè, не само простор за автомобили, туку и за пешаци и велосипедисти. 
Тука се отвора дебата за добри велосипедски патеки, а Скопје изгледа како да 
има потенцијал за тоа“, вели младиот архитект отфрлајќи го изговорот дека 
климата е причина за фактичката состојба.

„Типично балканско оправдување“, возвраќа тој со објаснување дека за 
многумина во Атина изговорот е дека градот има премногу ридови. Но, вели 
дека ако можат Холанѓаните да возат велосипеди на снег, би можеле и ние да 
успееме.

„Не велам дека е пријатно, но иднината бара да се размислува поотворено и да 
се разгледаат сите опции. Може да се користат транспортни средства според 
сезоните, кога е потопло или постудено да се има на располагање повеќе 
автобуси за граѓаните да користат јавен транспорт. Атина, за жал, доцни 15-20 
години и ги повторува грешките на американските и на европските градови. Се 
надевам, Скопје нема да го направи истото тоа“, раскажува Томас Доксијадис.

Според него, не се потребни многу грешки за еден град да изгуби од својата 
убавина. Во таа смисла посочува дека во овој поглед Скопје треба повеќе да го 
цени празниот простор бидејќи ако еднаш се изгуби тешко е да се врати назад. 
„Сепак, да бидам искрен, би сакал да дојдам повторно. Ми се допадна Скопје 
и она што успеавме да го направиме со ‹Неделата на архитектурата›“, вели со 
насмевка Томас на крај од разговорот.
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зоШто скопје сака да Биде БЛондинка кога 
е УБав како природна Бринета?

Томас Доксијадис го коментира и проектот „Скопје 2014“. „Новите згради се 
како скулптурите, немаат вредност како згради туку како симболи. Може да 
се види како една значка што се става над градот. Значката сјае бидејќи е нова 
и сите гледаат во неа, но вистинскиот град не е овој план. Вистинскиот град е 
сè друго“, оценува тој, додавајќи дека едно гледање на работите е дека овој план 
е дел од една политичка ситуација и реалност во Скопје денес. Според него, 
градот со текот на времето сам ќе одлучи дали ќе го цени овој проект и ќе го 
прифати како дел од себе или, пак, ќе го потцени и ќе се обиде да го отфрли како 
канцер, како туѓо тело. Ситуацијата ја споредува со периодот во Атина кога 
биле урнати зградите во неокласичен стил со обид да се заборави периодот 
на сиромаштија и со желба да се изградат висококатници како симбол на нов 
живот. Можеби жителите на Скопје не ја гледаат вредноста на модерната 
архитектура во градот или, пак, на зградите од времето на социјализмот.

„Слушнав дека дел од луѓето, можеби, мислат дека затоа што градот не минал 
низ ренесанса и барок треба сега да изградат згради во таков стил. Напротив! 
Ниту Њујорк нема ваква историја, иако потоа се изградени ренесансни згради, 
но никој нема да оди во градот за тоа, туку ќе оди да ги види облакодерите и 
модернизмот. Берлин како град на 20 век гордо си ја чува архитектурата на 20 
век. Јас во Скопје би дошол да седнам во чаршијата, да ги видам зградите на 
Танге, но не и за овие нови зданија што не се од автентично време. Не го велам 
ова навредливо или со цел да потценам. Грците ги имаат истите проблеми. 
Мислиме дека не сме многу убави и мора некако да се дотераме за да имаме 
подобра вредност. Тоа дотерување ме потсетува на зградите и на скулптурите. 
Јас во Скопје видов вреден град, град што не мора да ја бојосува косата и да 
биде блондинка, затоа што е убав и како бринета. Нема потреба за леќи во боја. 
Убав е како што е“, вели Томас Доксијадис.

Извор: Утрински весник, 27/28 јуни 2011
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интервју со олга папеш

соврШена 
арХитектУра Без 
апЛикации 
порта 3

Олга Папеш, дипломирана инженерка-архитектка, е добитничка на 
наградата„Андреја Дамјанов“за 2010 година за животно дело од областа на 
архитек турата и градителството. Наградата во црквата „Св. Богородица“ во 
Скопје ѝ ја додели Асоцијацијата на архитекти на Македонија (ААМ), под 
покровителство на Министерството за култура.

Широкиот опус на различните улоги како архитект, од проектирање до 
изведување на најзначајните објекти во Скопје, особениот придонес во 
обновата на градот, исклучителните проекти и изведени објекти од областа на 
домувањето, ја вбројува Олга Папеш во најзначајните македонски архитекти 
во дваесеттиот век. Нејзините објекти имаат душа и карактер, текстура и боја. 
Посебен акцент е ставен и на комплетното обликување, преку внесување 
на вредни уметнички дела во самите објекти, како мозаици, мурали, слики 
итн. Секој нејзин објект има своја приказна и придонес во она што значи 
архитектурата за луѓето и градот“, вели арх. Дивна Пенчиќ за годинашната 
добитничка на наградата „Андреја Дамјанов“ за 2010 година за животно дело 
од областа на архитектурата и градителството што ја доделува Асоцијацијата 
на архитекти (ААМ). Порта3 разговараше со Олга Папеш за нејзиниот поглед 
на архитектонскиот свет, актуелните проблеми кај нас, начинот на кој таа ги 
обликува објектите, како и за нејзините ставови за уредувањето на просторот. 



320

Што значи за вас наградата „Андреја Дамјанов“ 2010?

- Голема гордост и чест е да добиете вакво признание од фелата. Благодарам. 
 
Ве опишуваат како виртуоз на станбената архитектура, кој умее совршено 
да ги спои естетиката и функцијата во просторот за живеење. Во кој од 
своите изведени станови би сакале да живеете?

- Во зградите кај Млечниот ресторан. Овде становите на потпокривот се 
како куќички на покрив, имаат големи тераси со малечок двор и се решени 
со две нивоа. Луѓето што живеат во овој комплекс кога и да ги сретнам ми 
велат дека чувствуваат благодарност кон мене затоа што во становите многу 
убаво се живее. Ми се допаѓаат и зградите што ги проектирав во Струга. 
Тие имаат архитектура базирана на традиционалната македонска куќа: 
со бели фасади, дрвена столарија, четириводни покриви… Однадвор се 
интересно решени. Колористичките решенија отсекогаш ми биле слабост. 
 
Вашиот студиозен пристап кон фасадите на објектите го ценат и колегите 
архитекти. Често на шега велат дека еден ваш станбен блок кој бил изведен 
во сива силикатна тула, темносини покривни салонитни плочи и црвени 
метални балконски држачи, имал исто колоритно решение како и вашата 
омилена комбинација на облека – светлосиво штофано здолниште, 
темносино сомотско палто и црвена блуза и марама. Сметате ли дека 
фасадите можат да бидат третирани како облека на објектите?

- Ерих Фром има кажано дека однадвор човекот може да биде дотеран со 
скапоцени камења и бунди, а внатре да биде празен. И архитектонските 
објекти се такви. Однадвор можат да имаат многу декорација, а всушност да 
бидат празни. Јас никогаш не сум била формалист, на фасадите никогаш не 
употребував апликативни елементи кои го украсуваат објектот. Но, сепак 
сметам дека сум успеала да направам убава фузија меѓу рационалното и 
естетското. Правењето добар спој помеѓу архитектурата и функцијата бара 
голема умешност. Моите објекти иако немаат шминка се убави. Фасадите не 
ги третирам како облека на зградите, туку целиот објект го гледам како еден 
вид уметничка слика. Постојат трендови во обликувањето на објектите и тие 
се менуваат. Но, авторот е тој што одлучува дали ќе тера мода или ќе се обиде 
да создаде уметност. Секој објект е авторско дело. Затоа кога ги обновуваме 
старите објекти треба многу да бидеме внимателни. Во ред е да се замени 
малтерот или бојата, но да се менува изгледот на целата фасада е неприфатливо.
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Во вашата станбена архитектура може да се забележи „женски“ пристап 
во организирањето на функциите (предвидување на многу простории 
за потребите во секојдневниот живот, остави, гардеробери, економски 
лоѓи итн.) и „машки “ пристап во проектирањето – простории со чиста 
геометрија, јасни комуникациски шеми, доследност во почитувањето на 
нормативите итн.

- Сама си ги поставувам своите норми, а при проектирањето се ставам 
во улогата на корисник на просторот. Во решавањето на станбената 
проблематика секогаш се втурнував со голема амбиција и го реализирав 
принципот: школски издржана функционалност, еколошки и штедлив 
санитарен чвор, бања природно осветлена и проветрена и поврзана со кујната 
на ист инсталациски ѕид, потоа предвидување на простори за многу потреби 
во секојдневниот живот: шпајз, остава, гадреробер, мал економски балкон 
(кон кујната или кон бањата). Така се решавани сите мои станбени згради. 
Меѓу нив би ги издвоила: трите станбени комплекси на ул. Рузвелтова Скопје, 
потоа станбена зграда на ул. Иво Лола Рибар на ГП Бетон, комплекс од 
станбени кули К1 и К2 (кај Млечниот ресторан), станбена кула со анекс супер 
маркет во Кичево, станбен комплекс за Струга (4 ламели), станбен комплекс 
Лескаица, Охрид (со арх. Л. Ристевска). Во моите проекти беа вклучени 
и потоа комплетно реализирани партерни решенија со спортски терени, 
подземни паркинзи, тревни површини. За жал денес веќе никој не го прави тоа. 
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Како дел од тимот на „Бетон“ во седумдесеттите бевте вклучени во 
изработката на проектите за објектите во малиот ринг што требаше да 
се градат во урбанистичката матрица на решението „метрум“ на група 
словенечки автори. Четири децении подоцна започна да се реализира 
друг план за овој дел од градот, кој предвидува повеќе објекти и помалку 
слободни површини во просторот. Вие јавно се спротивставивте на овој 
план и кажавте дека е полош од стариот, дека тоа ќе биде грешка на векот. 
 
- Кога од медиумите дознав дека со новиот ДУП на просторот пред Македонската 
опера и балет, на платформата се предвидуваат нови административно – 
деловни објекти, не можев да се помирам со тоа. Отидов кај директорот на 
филхармонијата за да го прашам што се случува со стариот план. Тој ми рече 
дека го чуваат стариот план, но никого не го интереирало што има во него. 
Никој не пројавил желба ниту да го погледне. Но, ние повозрасните архитекти 
кои сме работеле во тоа време кога се проектираа и градеа објектите од 
културниот центар, должни сме да ја информираме јавноста за сите замисли 
за целокупната концепција. Во стариот план објектите сеизвиваа како школка 
која се отвора кон реката. Масите на филхармонијата, оперско- балетската 
зграда, киното, просторно создаваа простор отворен кон Вардар, така што 
таа платформа ќе претставуваше прекрасен простор за летна сцена. Тоа е 
простор заштитен од околниот сообраќај, ориентиран кон свежината на 
реката, а притоа прикрепен на објекти од културата (училиште, филхармонија, 
опера и балет) што значи достапност до персонал, опрема и учесници. Затоа 
тој простор требаше да се сочува. Комплексот културен центар не беше 
доизграден онака како што беше замислено. Ако се санираше и се изведеа 
предвидените филхармонија и пропратните услужно трговски дејности, 
тогаш тој ќе претставуваше идеално место за културни настани на отворен 
простор пред реката. Со визуелизацијата за Скопје 2014 беше прикажана 
слика од реката кон објектите. И никому не му пречеше тоа што со новиот 
план целиот комплекс е затворен. Зошто не беше прикажана визуелизација и 
на сликата што пред сè ќе ја гледаат луѓето од зградата на Филхармонијата кон 
Вардар? Тоа е еден бедем од објекти, тоа е узурпација на просторот. Овде јас 
не би сакала да дискутирам за квалитетот на архитектурата на новиот објект 
на филхармонијата. Но, тој склопен во овој контекст изгледа како во некоја 
симфонија од Бетовен во која се изгубил третиот став, некој да придодал 
партитура од Гершвин или Бах.
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Што мислите за урбанистичкиот план на Кензо Танге за уредувањето на 
центарот на градот?

- Чувствувам восхит кога ќе помислам на концепцијата на просторот што 
беше предвидена со овој план. Со него беше предвидено формирање на 
јаки мегаурбани структури кои ќе бидат носители на главните функции 
во централното подрачје: транспортен центар, трговски центар, културен 
центар, универзитетски центар и др. На левиот брег на Вардар и пред 
земјотресот имаше објекти од културата: стариот театар, филозофскиот 
факултет, библиотеката и др. Како почитување на традицијата на левиот 
брег беше поставен комплексот културен центар со опера, концертна сала, 
ексклузивна киносала, објекти за едукација – музичко балетско училиште и 
ФМУ, како и повеќе придружни функции. Танге успеа на вистински начин 
да ги поврзе левиот и десниот брег на Вардар и ќе беше добро ако ние го 
реализиравме неговиот план во целост. Но, не го сторивме тоа.

Планот „Скопје 2014“ е во фаза на реализација, иако поголемиот дел од 
архитектите не се согласуваат со него. Што би можеле да сториме во ваква 
ситуација?

- За мене е жално што никој не го почитува мислењето на професионалците. 
Тие молчат, а би требало да излезат и да кажат што мислат. Не разбирам зошто 
сите масовно не излеговме јавно да го одбраниме нашиот став. На некој начин, 
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никој не верува дека нешто можеме да смениме. Не нè почитуваат, тоа е факт. 
Јас дури и на претседателката на ААМ Даница Павловска-Циги сакав да ѝ 
предложам сите да се собереме и да оставиме потписи дека не се согласуваме 
со тоа што се гради. Да ги депонираме потписите во Собранието. По 20-30 
години, ако некој истражува, да има доказ дека поголемиот дел од архитектите 
не се согласуваат со тоа што денес се гради. Затоа што утре некој ќе праша: 
како можеле тие луѓе да молчат, зошто не се спротивставиле на таа идеја?

 
 
Во некои од вашите објекти, како што е комплексот на банките, се чувствува 
влијанието на Louis Kahn. Во нив се одвоени помошните простории и 
комуникациите во посебен вертикален елемент кој е драматично нагласен 
на фасадата. Дали се работи за ваш свесен избор или тоа е несвесно влијание? 
 
- Јас себеси се сметам за функционалист. Конкретно во овој објект самата 
програма за комплексот ја диктираше формата на објектот – од големиот габарит, 
јас и арх. Радомир Лаловиќ направивме четири волумени во кои ги сместивме 
сите содржини. Тоа не беше поради естетика, туку произлезе од функцијата на 
објектот. Предвиден е натур бетон на фасадите кој беше доминантен во 80-тите, 
а вертикалите се нагласени на фасадата. Архитектониката на објектот не е моја 
заслуга, туку на Лаловиќ, затоа што идејното решение на фасадата е негово. Но, 
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за функционалното решение на објектот, како и за деталите сум заслужна јас. 
 
Во јавноста е помалку познато дека вие учествувавте во изработката на 
проектите за ТВ5 и ТВ6 на радио телевизија Скопје, кои и ден денес важат 
за телевизиски студија со најдобра акустика на Балканот. Во што се состои 
спецификата на овие студија?

- Јас бев дел од тимот што ја правеше обработката на главните проекти за 
телевизиско студио ТВ5 и ТВ6, а идејното решение беше на архитектот 
Кирил Ацевски. Тое е обемна работа, цела индустрија. Пред да започнеме со 
проектирање, слушавме предавања за законитости при проектирање на ТВ 
студија на инженер Гербер од Германија. Бидејќи звукот и треперењето што 
ги создава движењето на автомобилите, возовите и другите превозни средства 
се пренесуваат и на тлото, а потоа тие вибрации од надворешниот простор 
се пренесуваат и во просторот на студијата, студиото треба конструктивно 
да биде решено како „куќа во куќа“. Тоа значи дека освен надворешната 
конструкција на ѕидовите, за да се обезбеди добра акустика треба да се изгради 
уште една конструкција на ѕидови со изолација од внатрешната страна. 
Студијата ТВ5 и ТВ6 се проектирани и изведени врз овие принципи и затоа 
имаат извонредна акустика иако се изградени пред речиси четири децении. 
 
Дали сè уште активно се занимавате со проектирање? Што би им порачале 
на младите архитекти во македонија?

-Со години веќе не се занимавам активно со проектирање. Лично, тешко го 
доживеав моментот кога поради здравствени проблеми требаше да ставам 
точка на мојата професионална кариера. Ме исполнува тоа што мојот внук 
тргна по моите стапки и годинава стана студент на Архитектонскиот факултет. 
На младите архитекти им порачувам пред сè да ги почитуваат законите, 
нормативите и прописите за градба, како и урбанистичките планови. Да 
создаваат добри рационални решенија.

Извор: Порта 3, 04,11.2010
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интервју со мимоза несторова томиќ 

не копирајте, Бидете 
Уникатни
порта 3

Асоцијацијата на архитекти на Македонија во црквата Пресвета Богородица 
во Скопје, ја додели дваесет и втората по ред награда «Андреја Дамјанов“ 
за животно дело и особени достигнувања од областа на архитектурата и 
градителството на Мимоза Несторова Томиќ, која со овој чин воедно станува 
и член на Архитектонската Академија на ААМ. Според образложението на 
комисијата (составена од архитектите Викторија Еремеева, претседател, Вера 
Ќосевска, Гоце Аџи-Митревски, Марјан Шокуроски и Кристијан Јорданов), 
творештвото на Мимоза Несторова Томиќ е обемно и комплексно, и 
опфаќа проекти и реализации од сите области на архитектонската пракса. Во 
творештвото на добитничката се открива не само програмска повеќеслојност 
туку и аргументирана интердисциплинарност на пристапи и методологии. 
Умешноста да ги спои локалните традиционални култури со западните 
влијанија и интернационалниот стил резултира во автентични моќни градби, 
кои ја толкуваат современоста преку близок и разбирлив јазик и стил.

Дали сметате дека наградата «Андреја Дамјанов“ доаѓа задоцнето. Кој би 
бил вашиот придонес со оваа награда во Академијата при Асоцијацијата на 
архитекти на Македонија?

Точно е тоа дека доцна ја примам наградата. Но, јас на доделувањето напомнав 
дека многу ми е мило што произлегува од помлади архитекти – колеги кои го 
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процениле мојот труд и ми ја доделија таа награда, со убава рецензија и многу 
убави зборови.

Кои се вашите први работни искуства по дипломирањето?

Прво се вработив во Институтот за народна архитектура при Техничкиот 
факултет во Скопје. Во 1954 година бев примена на катедрата за станбени 
згради кај проф. Јован Ранковиќ како асистент, а во текот на 1954 година исто 
така имав двомесечна практика во Бирото на архитектот Драго Галиќ во Загреб. 
Како студент мојата работа беше опсежна, но добив големо искуство и сфатив 
дека имаме многу мала документација за нашата архитектура. За историските 
споменици на Македонија поголемиот дел од литературата ја имаа изработено 
српски автори, а токму тие професори мене ми предаваа и ми создадоа голема 
љубов кон оваа професија. Искуството што го стекнав од професорите, кои 
беа поканети од странство, беше огромно со оглед на нивното знаење. Ние 
бевме млади кадри и како «сунѓери“ го примавме нивното знаење и нивниот 
начин на работа. Веќе во 1963 година бев ангажирана во тимот, што го 
работеше основниот урбанистички план на град Скопје. Две години подоцна 
се вработив во Градскиот завод за урбанизам и архитектура на град Скопје 
како самостоен проектант и раководител на ателјето.

Дел од вашите проекти ги имате работено со вашиот сопруг проф. Љубомир 
Томиќ. Како ќе ја опишете вашата професионална соработка со него?

Јас сум белградски студент, а тој е студент на Загребската школа, која беше 
поавангардна, но соработката со него беше коректна, а секоја иницијатива 
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за работа беше заедничка. Во 1960 година, ние ја добивме првата награда за 
комплекс на техничките факултети. Секако дека постоеја дискусии меѓу нас 
двајца. Кога му го претставив проектот за стоковната куќа «Беко“, тој ми 
сугерираше дека не прифаќа стоковна куќа која внатре има столбови. Тој е 
«виновникот“ што при конструирањето на овој објект, носечките делови 
се лифтовите, каналите за инсталација и скалите, и на тој начин се создаде 
чист простор во објектот. Ова можам да го наречам конструктивна ревизија. 
Инаку, во принцип немаме многу различни мислења во однос на движењата во 
архитектурата, естетското обликување и теоријата на архитектурата.

На кое ниво беа вашите контакти со Кензо Танге, во планирањето на 
градското подрачје и Старата скопска чаршија?

Директно немав контакти со екипата на познатиот јапонски архитект. Имав 
контакти со Јамамото, кој беше раководител на тимот. Танге е голем архитект, 
а јас бев поборник неговиот проект да се реализира. Многу архитекти сметаат 
дека неговиот проект за Скопје е претерано футуристички, но тој според 
мене и ден-денес е модерен и авангарден. Некои сметаат дека нам не ни се 
потребни мегаструктури. Со специјален декрет на Обединетите нации беше 
донесенаодлука да се направи проект за централно градско подрачје. Од 10 
јуни 1964 година почна да се изработува програмата. Тогаш соработував со 
Тихомир Арсовски и со други колеги, за да ја комплетираме содржината за 
централното градско подрачје. На конкурсот учествуваа четири конкурентски 
фирми од странство и четири југословенски. Меѓународно жири на архитекти 
и урбанисти и четири домашни асоцијации на архитекти едногласно ја донесоа 
одлуката да се одбере проектот на Танге. Неговиот проект беше прогласен за 
најдобар, бидејќи тој сакаше да структурира во градбата, да прави комплекси 
или мегаструктури, кои по сродност се поврзани. Во неговиот проект, 
културниот центар има опера, филхармонија, и е збогатен со конзерваториум. 
Тоа е таа мегаструктура, која има свој паркинг, техника и контрола.

Според вас, како основната идеја на Танге за модерен градски ѕид се 
реализира по земјотресот?

Неговата идеја произлегува од тврдината Кале, а таа идеја се појави и кај 
другите конкуренти, но неговата идеја беше добро разработена. Идејата на 
славниот архитект не е до крај изведена, таа е сведена на нашите можности. За 
жал, голем број од проектите што Танге ги предложи останаа нереализирани. 
Еден од нив е проектот, кој го работев заедно со Банчотовски, Димитров, 
Гелевски и Минчев. Ние изработивме идеен и главен проект за «Бизнис“ 
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центарот на комплексот «Градска Порта“, кој беше разработка на идејното 
конкурсно решение на познатиот Јапонец.

Како идејното решение за «Скендер бег“ се вклопи во суштината на 
амбиентот на Старата скопска чаршија?

Старата скопска чаршија е дел од старо Скопје. Тоа е една компактна урбана 
структура која има свој план уште од турско време. За архитектите, што 
работат на овој проект, можам да кажам дека се талентирани. Но, овој проект 
е предимензиониран и бара нови зафати. Јас ја следам Старата скопска 
чаршија и сметам дека е архитектонски нарушена. Тука има самоволие, нема 
вклопување во амбиентот и нема почитување на постојната архитектонска 
визија. Ако градите нешто ново може да се разликува, но не до тој степен кој 
ќе го наруши амбиентот. Асоцијацијата на архитекти на Европа дава награда 
кога ќе се вклопите во амбиентот и ги почитувате своите соседи.

Како тим имате учествувано на голем број конкурси, како успевавте да ги 
ускладувате ставовите за конечната верзија?

Пред сè, работата во тим бара меѓусебно почитување и хиерархија. Јас имам 
работено со многу млади луѓе, но без разлика дали работите со помлади или 
постари колеги, мора меѓусебно да се почитувате. Најголемиот квалитет 
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кај луѓето е да се одржува комуникацијата на највисоко можно ниво, не да 
се расправате, туку стручно да дебатирате и на крај да најдете заедничко 
прифатливо решение. Ако се поставите арогантно кон тимот, тогаш тие се 
само технички соработници. Работев многу проекти во тим, во урбанизмот 
не можете сами да работите, урбанизмот бара тимска работа.

Кажете ни за односот на модерното кон традиционалното?

Зависи од архитектите колку тие сакаат да ја почитуваат традицијата. Јас лично 
ја почитувам традицијата и многу учев од неа. Во моите проекти немам ништо 
копирано, во нив сакав да ги вметнам оние елементи кои се конструктивни, 
декоративни, естетски и апликативни. Така, во однос на модерното, со 
чисти линии со многу современи елементи е обликувана Спомен куќата на 
Тодор Проески. Овој објект е толку современ и со ништо не се поврзува 
со крушевската архитектура, но теренот му дозволува да се изрази и вклопи. 
Скопје во иднина треба да се развие во културен центар со висока технологија 
и информатика, бидејќи така се развиваат другите европски градови.

Дали може да се постигне национална архитектонска идентификација 
преку интеграција на националното и меѓународното?
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Во архитектурата има движења кои директно се врзани за техничко- техно-
лошките можности. Оваа архитектура позната по името хај- тек, сака да се 
промовира себеси во друго светло и со други елементи. Од народното можеме 
да учиме, можеме да создаваме нови проекти, но постојните објекти треба да се 
почитуваат. Новиот бран на градби е неминовен следејќи ги новите потреби 
на современиот човек. Ние немаме монументални објекти како палатите и 
црквите во Италија, ниту пак дворци како во Франција и Германија. Нашата 
архитектура е скромна, но ѝ припаѓаме на зоната на Медитеранот. Кај нас е 
очигледно влијанието од Истокот.

Извор: Порта 3, 17.11.2011
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интервју со иван мирковски 

на скопје мУ треБа 
нов кензо танге
елица ангеловска

Според планот на Кензо Танге, од Транспортниот центар, преку пешачки мост, 
требало да се стигнува до мостот кај Комплексот банки каде што, пак, требало 
да се изгради плоштадот Република, кој требало да биде поголем и поосмислен од 
денешниот плоштад Македонија.

Градска порта било предвидено да се гради од кај Комплексот банки кон 
денешниот нов објект на „Веро“, и во неа требало да се смести целиот бизнис 
сектор.

За Градски ѕид направени се четири различни подмодели на моделот на Танге. 
Проектот бил тестиран во тунел за ветрови, за да се види како ќе се смени 
микроклимата на градот. Денес не знам за кој проект така се оди во детали.

Зошто постземјотресно Скопје не било изградено според мастер планот на 
јапонскиот архитект Кензо Танге? Колку градот изгубил поради тоа што 
неговиот план бил делумно реализиран, и може ли некои од тие проекти да се 
реализираат во денешно Скопје? Одговори на овие прашања се обидува да 
даде младиот архитект Иван Мирковски, кој токму на темата за Скопје 
дипломираше на Факултетот по архитектура на Техничкиот универзитет во 
Виена.
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„На Скопје му треба нов Кензо Танге, кој ќе даде нов мастер план, според кој 
градот ќе се развива во наредните педесетина години. Кога се осврнуваме на 
минатото и на она што било направено, треба да се учиме на грешките за да не 
ги повторуваме. Би било погрешно, од денешна дистанца, да се навраќаме на 
проектите на Танге, во обид сега да ги реализираме токму така како што тој 
ги испланирал, бидејќи без визија како градот ќе функционира, тоа повторно 
ќе биде промашување. Тоа е исто како да градиш град во кој нема да се живее 
во куќите туку ќе се наплаќа влезница за да ги видат луѓето“, вели Мирковски.

„Кога почнал да го решава проблемот, имал визија да го реши во фази, бидејќи 
градот мора да живее и да му се даде можност на тој град да се развива во 
иднина, зашто не можеш да знаеш што ќе се случи по 40 години туку само 
да претпоставиш. Од тие претпоставки, кога никој не мислел дека Југославија 
ќе се распадне туку дека ќе биде четврта сила во светот и оти ќе се развива 
и ќе има супервозови, и дека Скопје ќе се развива, како што е денес Берлин, 
направен е мастер планот. Но не излегло така, и реализацијата на планот на 
Танге почнува да стагнира, заедно со сите други процеси во државата“, вели 
Мирковски.

 
Метаболистичката архитектура која доминирала во тоа време во Јапонија и 
чиј претставник бил Танге, проблемите ги решавала преку симболи, односно 
архитектите градот го поделиле на неколку симболи кои, меѓусебно поврзани, 
давале целина и социолошка функционалност.
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„Кензо Танге градот го дели на прстенести и линеарни форми, кои нудат 
широки заобиколници и го вградуваат во себе развојот на сообраќајот 
во годините кои доаѓаат. Тој дава комплексна анализа на микро и макро 
структурата на централното градско подрачје. Танге тогаш ги дава термините 
Градски ѕид, Градска порта и плоштад Република. Тој сметал дека главен за 
развојот на градот ќе биде Транспортниот центар, бидејќи се претпоставувало 
дека железничкиот сообраќај ќе биде доминантен. Градската порта требало 
да се гради на местото каде што сега се наоѓа Народна банка и просторот 
спроти неа каде што сега се гради новиот објект на ‹Веро›. Во Градската 
порта требало да биде сместен бизнис секторот, а таа била планирана на две 
нивоа, односно нулта ниво по кое ќе се движат возилата, а преку пешачки мост, 
сите што ќе дојдат во Скопје, преку Железничката станица пеш да дојдат до 
плоштадот Република и до Градскиот трговски центар и, преку Плоштадот, до 
Градски ѕид. Плоштадот Република требало да се изгради на потегот од мостот 
кај ‹Холидеј ин› кон Железничката станица на двата брега на Вардар, а во него 
требало да се сместат сите административни објекти на Градот. Плоштадот 
требалода се поврзе со пешачки мост, а во долниот дел да биде скалест во 
кружна форма и да може да се користи како бина или отворен театар.Идејата 
била сите што, преку Железничката станица ќе дојдат во Скопје, пеш да можат 
да стигнат до сите позначајни административно-деловни објекти, да завршат 
работа“, објаснува Мирковски.

Од овие проекти на Танге речиси целосно бил реализиран само проектот 
за Градски ѕид, и делумно е реализиран проектот за Транспортниот центар, 
бидејќи била изградена само Железничката станица, а Автобуската станица и 
останатите придружни објекти останале незавршени. Плоштадот Република 
воопшто не бил почнат, а од Градската порта денес функционира само зградата 
на Народна банка.

„Во 1972-74 година Кензо Танге е за последен пат тука, кога се градела 
Железничката станица. Со тој проект работите почнале да запираат, Градски 
ѕид е во конструкција, а од Транспортниот центар се гради само Железничката 
станица. Другите содржини полека отпаѓаат од игра.

Градска порта не се изградила на тоа ниво како што планирал Кензо Танге, 
бидејќи можеби немало таква потреба. Но не знам зошто воопшто не бол 
почнат плоштадот Република, кој како простор бил одлично решен и сега 
се покажува дека токму тој плоштад ни фали, бидејќи денешниот плоштад не 
може да ги задоволи потребите на градот, оти ниту е голем, ниту простран, 
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ниту ги има потребните објекти. Сега имаме еден плоштад дух, кој постои 
само на хартија, а на плоштадот Македонија се трупаат сите функции на 
градот, и наеднаш ќе се случи да немаме плоштад туку само терен за сервис“, 
вели Мирковски.

Тој смета дека единствено проектот за Градски ѕид, кој скоро целосно бил 
реализиран, денес комплетно функционира. Според овој наш млад архитект, 
сите коментари дека Градски ѕид е промашена инвестиција и оти не е изграден 
по планот на Танге, се смешни, чаршиски муабети.

„За Градски ѕид се направени четири различни подмодели на моделот на 
Танге. Проектот бил тестиран во тунел за ветрови, за да се види како ќе се 
смени микроклимата на градот. Денес не знам за кој проект така се оди во 
детали. Никој не може да каже зошто Градски ѕид не функционира.Градски 
ѕид, според мене, е еден од најфункционалните проекти во Скопје. Градски 
ѕид е нареден во два степена, на високи кули од 45 метри и ниски кули од 20 
метри, кои меѓу себе имаат зелен простор. Значи Градски ѕид прави еден ѕид 
меѓу централното градско подрачје и остатокот од градот, но внатре остава 
доволен простор каде што луѓето кои живеат во центар може пеш да одат и 
да циркулираат, простор каде што нема пристап за возила и простор на кој 
може да си играат деца, како што не е случај со другите населби каде што 
од паркирани коли не смееш да пуштиш деца надвор. Проблемот е што тие 
простори се целосно заборавени. Можеби тоа е некој порив на амнезија што 
владее во цела Европа, па и кај нас“, вели Мирковски.
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Сообраќајните решенија за Скопје од проектите на Кензо Танге и денес 
сè уште се актуелни. Неодамна завршената северна обиколница околу Скопје 
е дел од мастер планот на овој јапонски архитект, а јужната обиколница, 
односно денешниот Јужен булевар кој, продолжувајќи на исток и запад, ќе 
се спои со северната обиколница, остануваат главно сообраќајно решение за 
градот.

„Сообраќајниците Танге многу добро ги решил. Северната обиколница, 
според проектот, го сече Кале и минува под него, а потоа си тече како што и 
сега е изградена. Тоа е влезот во центар. Јужната обиколница е денешен Јужен 
булевар, кој денес, како што почнува, и завршува слепо, само се продолжуваат 
кон исток и запад и се поврзуваат со северната обиколница. Тоа е еден 
надворешен кружен прстен околу денешниот Мал ринг. Партизанска требало 
да продолжува право и под Плоштадот да се поврзе на северната обиколница, 
а сега завршува слепо и удира во зградата која беше изградена. Подземниот 
дел на Партизанска денес нема никаква можност да се направи, бидејќи Градот 
нема ниту план за подземните инсталации“, вели Мирковски.

Тој смета дека Скопје и изгубило, но и добило што планот на Танге не се 
реализирал во целост. Тој објаснува дека во тоа време кога Танге го работи 
планот за Скопје, уште двајца други врвни архитекти прават планови за 
изградба на уште два града, едниот во Индија, другиот во Бразил.
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„Бразилија во тоа време се гради по планот на Оскар Нимаер, а Шандагар во 
Индија се гради по планот на Ле Корбизје. На хартија овие два града изгледаат 
многу убаво, но идеалот на архитектот се почитува докрај и при изградба се 
слуша секој збор на архитектите, и тие два града се направени утопистички, 
без да се води сметка за нивната функционалност, без да се води сметка дека 
планот е правен за потребите на луѓето. Во Скопје убавото е во тоа што и денес 
се одржува во живот и целата таа метаболистичка архитектура на архитектите 
од Јапонија, која се вклопува во живеењето. Ние и денес живееме во Градски 
ѕид, го користиме Транспортен центар, кој сè уште се доградува. Тој мастер 
план на Кензо Танге функционира, оти таа варијанта за изградба на градот 
која тој ја направил не почнале веднаш да ја градат туку на таа варијанта се 
направиле испитувања и тестирања“, објаснува Мирковски.

Тој смета дека токму таа методичност во планирањето на еден град, како што 
во шеесеттите години работеле јапонските архитекти, е она што денес му 
фали на Скопје. 

„Мора да се испланираат фазите, а потоа да се помине на планирање. На Скопје 
му фали планирање на фазите за планирање. Треба да почне да се планираат 
фазите како да се решат урбанистичките проблеми на градот, кои не ги има само 
Скопје туку сите градови во светот. Кај нас се некако се прави приучено. Има 
два-тројца професори што се разбираат од тоа, но нив никој не ги слуша. На 
крај, и да реши некој да ги послуша, најчесто е дај нешто набрзина да направиме, 
и затоа е целосен хаос. Целата таа игра која ја нарекуваме урбанизам, во светот 
функционира малку поинаку отколку кај нас“, вели Мирковски.

Извор: Вест, 18.09.2009
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интервју со Борис Чипан

каква вЛаст, таква 
арХитектУра!
светлана вукчевиќ

Уште за време на војната сте дипломирале во Белград и сте еден од првите 
македонски архитекти. Зошто се определивте за архитектура и како во тоа 
време добивавте информации за тоа што каде може да се студира?

Како дете од 15 години отидов во Белград каде учев четири години гимназија, 
по што бев кандидат за воена академија, зашто имав таква стипендија. Но, се 
направив кусоглед и со една друга стипендија се запишав на градежниот оддел 
на Техничкиот факултет. Сакав да студирам за инженер зашто го знаев само 
тој термин, а не знаев што е тоа архитектура. По првиот семестар ја видов 
програмата на, како што прочитав, некаков архитектонски оддел и сфатив 
дека тоа е нешто што повеќе ми одговара, зашто бев од Охрид, чија природа и 
историја имаше влијание на мене, а и уште како гимназијалец се бавев со акварел. 
Кога студирав од 1937 до 1941 година во Белград бев единствен Македонец на 
архитектура. Станав архитект навидум случајно, но имаше во мене нешто што 
во тој момент се склопи во една таква идеја. Моето дипломирање е една драма. 
На 27 март 1941 година веќе ја имав во џеб дипломската задача, а до крајот на 
јуни требаше да дипломирам. Меѓутоа, дојде војната и јас избегав во Охрид. 
Подоцна заминав за Белград за да дипломирaм. И сега се чудам како успеав да 
стигнам таму со толку малку пари, како млад човек кој очекува да му помогне 
природата. Факултетот не работеше и кога доби дозвола од Германците 
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да го одржи дипломскиот испит набрзина ја склепав задачата. Морав да се 
вработам за да добијам дозвола за слободно движење низ Белград. Уште го 
чувам германскиот аусвајз на име Борислав Чипановиќ. Дипломскиот испит 
се одржа со три професори, а на дипломата ми пишува Кралство Југославија, 
иако тоа тогаш беше пропаднато.

Иако сте подолго време во пензија, сè уште сте често присутен на 
Архитектонскиот факултет. Што значи тоа за вас?

Факултетот е мојата втора куќа. Уште пред 20 години останав сам, па единствено 
семејство ми беше факултетот. Таму сум присутен скоро секој ден, а среќа е 
што овие млади професори, кои на времето беа мои студенти, ме прифаќаат 
со задоволство. Книгите не ги пишувам тука, туку дома, на раат. Јас не знам да 
пишувам ниту на машина, ниту на компјутер, туку на рака, во однос на тоа сум 
сè уште на почетокот на 20 век. Можам да мислам само со пенкалото в рака.

Вие сте еден од неколкуте архитекти кои работеле на обновата на земјата 
по Втората светска војна. Како се работеше тогаш и што се направи?

По војната во Македонија имаше само четири архитекти. Освен мене архитекти 
беа уште Сотир Томовски, кој дипломирал во 1923 година и имаше практика, 
Хрватот Михо Чакеља и Иван Артемушкин, кој беше бегалец од Русија. 
Првиот министер на тогашното Министерство за градежништво нè собра 
сите и ни рече дека имаме задача да ги обновиме изгорените села во војната, 
а тоа беше долг на новата власт кон селата во кои се криеле партизаните. 
Работевме примитивно, со тоа што го имаше, патувавме пеш и со магариња. 
Земавме мајстори, ги носевме во селата, ангажиравме и селски мајстори, а 
селаните собираа камења, правеа вар. Во таа кампања што траеше цело лето, до 
доцна во зимата се обновија доста куќи. Подоцна мене ме одредија за референт 
во комунално одделение на Градскиот народноослободителен одбор на 
Скопје, но набргу преминав во новоформираното градежно претпријатие за 
изградба на Скопје „Скограп“. Тогаш немав практика во градежништвото и 
таму научив многу работи.



340

Во својата долгогодишна работа сте ги заокружиле сите аспекти на 
професијата. Сте биле проектант, предавач, пишувач, ама и конзерватор. 
Од каде интересот за конзервацијата и од каде ви се сознанијата за таа 
работа?

Јас бев првиот директор на Заводот за заштита на културни споменици. Ме 
назначија во 1949 година, и тоа случајно. Со двајца мои професори од Белград 
бев кај министерот за просвета и тие ме посочија мене како човек кој може да 
го основа и да го раководи Заводот. Потоа станав конзерватор. Во 1959 година 
на иницијатива на Сојузниот завод за заштита на културните споменици се 
направи проект за конзервација на охридската „Света Софија“, а јас бев негов 
раководител. Два месеца бев на практика во Италија и во Франција. Од таму 
се вратив добро поткован и информиран. Охрид уште како дете го чувствував 
како некоја тајна која треба јас да ја откријам, па работев со големо задоволство. 
Потоа работевме некои поедноставни работи, а рискантна операција беше 
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асеизмичката реконструкција на црквата „Свети Пантелејмон“ во Нерези, 
зашто подметнував нови темели под постојните.

Автор сте на проектот за зградата на МАНУ, објект кој и денес е еден од 
симболите на модерно Скопје. Како ја добивте идејата за проектот?

Во 1971 година се објави југословенски конкурс. Јас ја имав совладано 
идејата за една таква зграда низ некои мои предавања, па направив најдобро 
решение на внатрешниот распоред на функциите. Архитектурата требаше 
да асоцира на нашите средновековни тврдини, да симболизира тврдина на 
знаење и уметност. Тоа на жирито не му се допадна, па имаше втор степен 
на конкурсот, кога се поправи она што беше забелешка. Потоа направив 
една друга обработка на надворешната архитектура, да асоцира на нашата 
архитектура од XIX век. И ентериерот е така обработен, со двовисински 
холови, на еден сосема нов начин. Дури подоцна открив што сум направил, 
исто како во уметноста и литературата, кога на еден творец критичарите ќе 
му откријат што сакал да каже, а тој самиот работите ги извадил од потсвест 
и не размислувал дека тоа е тоа. За зградата на МАНУ некој ми рече дека како 
да сум размислувал за конаците на „Свети Јован Бигорски“. Има работи во 
проектирањето кои не ги вадиш од рациото, туку од нешто ирационално, тоа 
е нешто што се акумулирало во тебе и стои во потсвеста, па излегува.

За таа зграда ја добивте наградата на „Борба“ и бевте првиот од Македонија 
кој го добил ова тогаш највисоко признание за архитектура. Во една 
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прилика изнесовте интересен момент, дека сте очекувале многу порачки 
за работа, но ве побарал само еден селанец кој сакал да му ја реновирате 
куќата. Дали ова може да значи дека архитектите кај нас не се доволно 
ценети, да не кажам анонимни?

Анонимни не се, меѓутоа се експлоатирани. Така беше и порано, а денеска е уште 
полошо. Порано, кога имаше големи градежни претпријатија, во нив имаше 
големи концентрации на архитекти, дури по 50-60 во проектантскиот сектор. 
Директорот беше главен и тие правеа што ќе им кажеше. Има една анегдота за 
еден директор на „Пелагонија“, Мустафа, кој кога ќе му дојдеа инвеститори, ќе 
речеше: заколете двајца архитекти да ги почестиме. Таа анегдота кажува дека 
архитектите добиваа задачи од директорите во најкус можен рок да направат 
проект кој ќе му го понудат на пријател на директорот. Денеска на архитектите 
им е полошо, затоа што директорите порано не им кажуваа како да го направат 
проектот, ги оставаа, сеедно, дали набрзина или не, сами да го прават. Сега 
архитектите не само што се експлоатирани да направат проект за бедни пари 
колку да преживеат, туку се и притиснати од нарачателот кој им кажува каков 
проект сака. Но, има и архитекти кои успеваат да направат нешто посериозно. 
Затоа би кажал една парола – каква власт таква архитектура.

Во една прилика изнесовте теза дека архитектите секогаш биле слуги на 
власта. Каква власт и какви слуги имаме сега и што е резултат на нивната 
соработка?

Во историјата секогаш власта била таа што нарачувала и градела. Од нивото на 
власта зависело и културното ниво. Во историјата е позната фазата од Луј 14, 
која се вика просветен апсолутизам. Тој тиранин и просветен апсолутист го 
направил Версај. Знаел што сака, но им дозволил на архитектите да го направат. 
Митеран беше познат по тоа што многу сакаше египетска архитектура, па 
порача во Лувр да му направат пирамида. Како паметен човек тој му дозволи 
на архитектот да направи тоа што сака. Затоа таму има стаклена пирамида, 
а не камена, и тоа под земја, како одлично решение. Норман Фостер 
реконструкцијата на урнатата купола на Рајхстагот во Берлин не ја направи од 
тули и камења како што била, туку од стакло. Ова важи и за музејот Помпиду, 
познатиот Бобур во Париз, кој станаатракција како и Ајфеловата кула. Тоа се 
тие односи нарачател – архитект. Кај нас не е така. Сега нашата власт место да 
оди напред, оди назад. Владата одобри многу средства да се обноват стариот 
Офицерски дом, Народна банка и театарот. Тоа личи на оживување на мртовци. 
Комплетна и целосна реставрација на тие објекти не е можна. Во Офицерскиот 
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дом имаше скулптури, декорација која денес не може никој да ја направи, нема 
изведувачи. И театарот е хибрид, не е ни стариот, ни нов. Место Македонија да 
се презентира во светот со архитектура која оди во некоја иднина и сведочи за 
еден тренд на прогресивност, ние одиме назад, се враќаме во некое време кое 
нема никакво значење за иднината, не носи никаква порака, не нè презентира 
во светот како професија. Јас еднаш напишав дека тоа е франкенштајнска 
архитектура што никаде не се прави. Освен ова, во светот постои едно правило 
дека уметничко дело не смее да се фалсификува, да се пресоздава, зашто тоа 
му припаѓа само на авторот. И архитектурата е уметност, па според тоа, ова е 
казниво по закон. Сега Никола Груевски ќе прави црква на плоштадот, зашто 
во сите градови имало цркви на плоштад. Некои плоштади се без цркви, а и 
таму каде што ги има, тие се историски споменици, не се правени во денешно 
време. Не само државата, туку малку се и приватните инвеститори кои на 
архитектот ќе му дозволат да направи нешто модерно, современо.

Архитектите се изјаснија против обновата на старите предземјотресни 
објекти што ги споменувате, а властите останаа на своето. Дали архитектите 
немаат моќ во оваа држава и на кој начин би можеле да се наметнат?

Нема клима за наметнување, зашто овие нашиве сегашни политичари се 
опседнати само со себе, не знаат, а и не сакаат да одберат соработници. Не 
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сакаат соработници со спротивно мислење од нивното. Ним им е важно само 
да остават нешто зад себе, како што направи Љубчо Георгиевски со Плаошник.

Во својата последна книга бележите дека од детството на Охрид се сеќавате 
како на заспана убавица која го чека бакнежот на принцот на бел коњ. Се 
разбуди ли убавицата?

Пред војната Охрид беш навистина заспана убавица бидејќи немаше повеќе од 
9.000 жители. Во 1945 година, по формирањето на Македонија како држава, 
новата власт го откри. Таа е принцот. Почнаа да ги прават Горица и другите 
најубави места како затворени амбиенти за врхушката. Подоцна Горица ја 
отворија. Инаку, охридската природа не може да се деградира со каква било 
архитектура. Низ времето она што вреди ќе остане, она што не вреди ќе си 
оди, тоа е природна селекција што ја прави историјата. Денес Охрид е убавица 
која е нападната од лоши духови и изобличена од некакви лоши влијанија. Тоа 
е како кога една жена ќе застрани во гардеробата и во својата експозиција. 
Охрид е создаден да биде ексклузивен град. Меѓутоа, сега со оваа агресија на 
туризмот власта не може да го направи таков. А Црногорците успеаја да го 
направат Свети Стефан ексклузивен град.

Иако сте охриѓанец, живеете во главниот град и го нарекувате моето 
Скопје. Како архитект, го сакате ли и денес со сите негови трансформации 
по земјотресот и особено во новиот период?

Јас го сакам Скопје затоа што поголемиот дел од животот сум го поминал во 
него. Тука сум од 1945 година, а освен тоа имав сопруга скопјанка. И како 
архитект го сакам. Го сакам Скопје и како град кој почна нагло да се шири. Но, 
се мачам, залудно се трудам да придонесам да се направи нешто подобро. Во 
социјалистичкото време сите градоначалници беа мегаломани и сакаа Скопје 
да стане милионски град. Јас им велев дека со тоа не треба да се фалат, туку да 
се срамат. И навистина, вториот ден по земјотресот, кога дојде Циборовски 
рече: зошто сакате од Скопје да правите велеград, кога цела Македонија е еден 
град. Еден друг странец, пак, рече дека нам не ни треба влада и парламент, 
туку градоначалник на цела Македонија. Тоа мегаломанство и концентрација 
во Скопје на сè што ветува заработка го осиромаши останатиот дел на 
Македонија. Затоа Скопје има многу негативни работи. Сè е задушено до крај, 
од сообраќај, градење, дистанци и друго. За жал, така е зашто архитектура не е 
само архитектурата, туку тука спаѓа и урбанизмот. Јас не правам разлика меѓу 
градоградба и градежништво. Поради задушеноста и Скопје бара да дојде еден 
принц или владетел кој ќе го спасува. Денеска сите големи градови сакаат да се 
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ослободат од таквите притисоци, прават сателитски градови. Лондон веќе не 
е најголем град во светот, туку Мексико. Само во примитивните средини сè се 
концентрира во еден град.

Како прв директор на установа за заштита на културното наследство може 
ли да кажете како во тоа време се чуваше културното наследство, а како 
денес?

Кога јас бев директор, имавме вистински конзерватори. Тие работеа уште 
десетина години по моето заминување. Потоа настана една чудна ситуација. 
Почнаа да вработуваат историчари на уметност кои одеднаш ја свртеа работата 
на друг сектор, на научно истражување и се наметнаа како раководители 
на проекти за конзервација. Вистинските конзерватори кои ја изведуваа 
конзервацијата сè помалку ги имаше, а сè повеќе имаше теоретичари. 
Ситуацијата е таква и денеска. Нема конзерватори.

Дали архитектонските натпревари кои во последно време почесто се 
распишуваат се можност за младите, па и за постарите архитекти да 
напредуваат во професијата?

Сега конкурсите се пресоздадени во тендери. По војната кога имаше добра 
организација на архитектите, постоеше југословенски правилник за конкурси 
по светски урнек, во кој од почеток до крај беше дефинирана процедурата. 
Прво инвеститорот требаше да формира стручна конкурсна комисија, 
организацијата на архитектите требаше да му препорача луѓе кои ќе ја направат 
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програмата на конкурсот. Комисијата однапред беше обзнанета, па луѓето 
кои конкурира знаеја со кого имаат работа. Денеска се случува нешто друго. 
Груевски вели дека за црквата ќе прави меѓународен конкурс, а однапред знае 
што сака. Не се консултира како да се подготви програмата и што да содржи, а 
кога ќе дојдат конкурсните трудови, ќе се направи комисија, која пак, ќе мора 
да го слуша него што сака. Бидејќи тој сака нешто наопаку, и комисијата ќе 
избере нешто наопаку. Затоа, пак ќе кажам, каква власт, таква архитектура.

Во март го прославивте 90-тиот роденден и ја промовиравте својата 
најнова книга „Моето време во македонската архитектура“. Подготвувате 
ли нешто ново?

Засега уште не сум почнал ништо. Јас бев професор на Архитектонскиот 
факултет и сум последниот жив сведок на неговото формирање, па мислам да 
напишам нешто за тоа, да ги споменам луѓето кои дале голем придонес. Тоа 
се тројца хрватски архитекти кои во Македонија беа испратени по казна. 
Имињата на професорите Антон Улрих, кој беше светски познат архитект, 
Балеј Валдемар и Ѓуро Анцел треба да се напишат со големи букви кога се 
зборува за почетоците на Архитектонскиот факултет. Сакам да напишам и за 
тоа дека порано студиите имаа поинаков ред, студентите работеа на факултетот. 
Кога дојдов за професор во 1959 година, по мојот предмет Проектирање на 
општествени згради имаше два часа предавање, осум часови вежби. Асистенти 
ми беа најдобрите архитекти во тоа време. Тие познати имиња доаѓаа да 
работат со студентите. Денес со компјутерите никој не седи на факултетот да 
вежба архитектура. Немам само информации, туку и тврдења дека наставата 
на Архитектонскиот факултет е прилично деградирана.

Извор: Порта 3, број 83, 01/06/2008
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интервју со живко поповски

можевме,  
но не направивме 
светски град
скопје 1963-2013

По катастрофалниот земјотрес во 1963 година, Западот и Истокот во Скопје 
се натпреваруваа со пари и со идеи, се водеше интересна меѓународна игра. 
Западната цивилизација, сакаше да се натпреварува со источната на поинакво 
ниво - на ниво на солидарност, со пари и со тимови. Проектите за изградбата не 
се однесуваа само на архитектура и на дизајн. Експертите мислеа и социолошки 
и филозофски, направија концепт на град што требаше да биде репрезент на 
она што западната цивилизација го сметаше за демократска и слободарска 
култура. Скопје требаше да се подготви за 21 век, вели професорот Живко 
Поповски, познат архитект и претседател на Архитектонската академија.

Како се случи планот за Скопје по земјотресот да се прави на меѓународно 
ниво?

-Тоа беше иницијатива на Јосип Броз Тито, а го одработија неговите 
дипломати. На Југославија ѝ беа потребни светски релации, а земјотресот беше 
добар повод. Конкурсот беше еден од мостовите за врзување на слободниот 
свет со западните земји. Во Обединетите нации првпат се донесе резолуција за 
солидарност. Со неа не се испраќаше војска во некоја земја, туку стручњаци, 
екипи и пари, за да се гради светот со друга програма, на поинаква основа. 
Конкурсот почна во март 1964 година. Истовремено почнаа да се прават 
Генералниот урбанистички план на Скопје, промената на железничките 
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линии и разни социолошко-сообраќајни истражувања. На тоа работеше 
огромна екипа, со страшна сериозност. Не беше поентата само да се направи 
град и улици, градски ѕид и толку. Беше важно објектите да имаат семантичко 
и културолошко значење.

Каков град затече земјотресот?

-Скопје е градено во специфичен период во Кралството Југославија, а до 
1918 година бил на левата страна на Вардар. Јадрото го граделе Турци, Евреи 
и други. Кога дошле Србите, дале огромни пари за Скопје, по што за кратко 
време градот никнал и на десната страна. Во Југославија тогаш преовладувала 
левичарската ориентација, но Македонија била директно под контрола на 
српската круна. Српскиот двор инвестирал и во некои градби што наликувале 
на оние што ги градела нацистичката идеологија. Скопје има многу интересна 
историја на архитектурата, која по земјотресот беше проценета од историско-
социолошки и од политички аспект.

Кој и како одлучуваше кои објекти ќе се урнат, а кои ќе се обноват?

-На највисоко експертско ниво се направи снимка, за да се оддели што вреди, а 
што не. Беше договорено Скопје да биде град на нова ера, на демократија и на 
слобода. Уривањето на зградите беше брзо и, според мене, беше решено прво 
на идеолошка и политичка основа, а потоа и на стручна. Западните експерти 
сугерираа дека некои објекти ја немаат вредноста што им се припишува. 
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Затоа се урнати некои познати објекти, како офицерскиот дом и стариот 
театар. Беше многу важно во разумен рок во една социјалистичка земја да се 
покаже нов град. Социјалистичките градови, како Софија, Варшава, Прага 
ја отсликуваа идеологијата. Важно беше центарот и обликот на градот да не 
бидат социјалистички.

Скопје денеска не изгледа онака како што било замислено во 1964 година. 
Како и кога се напушти концептот?

-По некое време од изградбата, кај нас како да се јави недоверба кон сè што 
доаѓа од Запад. Почнавме да правиме компромиси и да размислуваме како и 
ние знаеме нешто, а не само другите. Така почна да се урива идејата. Наместо 
нашите експерти заедно да ја надградат со странците, како едвај да чекаа да се 
дистанцираат од неа. Кога ние ги преземавме акциите, кога се доби локално 
ниво, поради неспособноста да ја прочитаме големата идеја, решивме дека не 
ја сакаме. Сакавме да си останеме какви што сме. Во доцните шеесетти години 
почнаа да се прават многу компромиси. Она што требаше да биде исчистено 
околу градскиот ѕид, остана, од божем економски причини. Имаше протекции, 
ако некаде живееше важна личност, неговата куќа не се уриваше. Зошто остана, 
на пример, зградата каде што денеска е седиштето на ВМРО-ДПМНЕ? Зошто 
сè уште не е пробиен булеварот Свети Климент Охридски преку Вардар до 
Калето? Имаше пари. Не се направи поради неколку потрчковци на власта 
што живееја на трасата и велеа, не сега, утре, па каде ќе одиме ние, во центар 
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сме, не нè рушете... Не направивме град што денес ќе беше светски лидер во она 
што значи урбанизам, нов град со нови односи внатре, без посебни населби 
за етничките заедници. Наместо тоа, ние решивме да ја градиме Топаана. Од 
меѓународната заедница не можеа да веруваат дека мора да се прави енклава за 
Ромите! Така настана Шутка. Театарот на малцинствата требаше да се гради 
во населбата Јане Сандански. Од политички причини се изгради кај Бит-пазар.

Дали Скопје денес ги следи правилата за асеизмичко проектирање?

-Во Скопје на еден хектар треба да има од 250 до 400 жители. Денес има над 
800, што според нормативите за трусни подрачја е недозволиво. Техничките 
прописи велат дека, во случај на мал потрес, расипана инсталација или прскање 
на водовод, жителите треба да можат два до три дена да живеат во својата 
околина, додека не се санира штетата. Да не дојде до ширење во случај на пожар, 
да не се затрупа слободниот простор ако пак удри силен земјотрес, да има 
пристап за механизација, брза помош... Тие прописи мора да се почитуваат. 
Ние само доградуваме и надградуваме. Она што е направено со Дебар Маало, 
Буњаковец итн. е катастрофа. Тоа е злосторство.

Како го гледате денешно Скопје?

-Мислам дека е промашен град. Треба голем напор за да заздрави, а има шанси. 
На пример, она што е нездравотреба да се изолира, па да се интервенира дури 
откако ќе заздрави околината. Ние правиме обратно. Она што е болно, особено 
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центарот на Скопје, уште повеќе го напаѓаме. Новото мора да се приспособи 
на она што е вредно и што е старо, а не да го деструктира и уништува. Најголема 
вина носат луѓето што го водеа градот и државата недомаќински, оние што 
не разбираат дека Скопје нас треба да нè претставува како држава и да биде 
урнек за другите градови во Македонија. Денес гради кој стигне и кај стигне. 
Треба да се гради, но во околината, во Драчево, на Скопска Црна Гора. Денес 
се прават капитални објекти во центарот на градот наместо во периферијата. 
Таму би биле вистински енергетски точки, ќе има движење, зашто кон нив ќе 
се слеваат маси луѓе од разни страни. Тоа се научни пристапи, а во Скопје нема 
таков пристап, само шпекулација.

Извор: Дневник, 27 јули, 2004
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интервју со љубе пота

во скопје 
преовЛадУва киЧ во 
арХитектУрата

Како изгледаше Скопје пред да се случи катастрофалниот земјотрес во 
1963 година?

- Земјотресот се случи тогаш кога Скопје доживуваше расцут. Пред потресот 
се вршеше тотална реконструкција на централното подрачје, која почна 
веднаш по војната. Во центарот на Скопје, пред да се почне со изградбата, 
на десниот брег на Вардар имаше цели маала со супстандардни услови. Во 
дворовите се чуваа коњи, кози, магариња. Затоа, власта наложи изградба на 
модерни објекти и пробивање нови улици. И тогаш кога бевме при крај со 
урбанизацијата на центарот на Скопје, земјотресот ја прекина изградбата. 
Уништи многу. Речиси се’ што изградивме се претвори во пепел.

Но, веднаш по земјотресот, Скопје почна повторно да се гради. Тогаш 
некои сметаа дека градот треба дури и да се дислоцира?

- Големата материјална штета и човечките загуби предизвикаа загриженост кај 
луѓето. Се јавија некои идеи дека Скопје не треба да се гради на старото место, 
туку дека треба да се напушти оваа локација. Имаше предлози дека најдобро 
би било новиот град да почне да се гради во непосредна близина на Велес. 
Веднаш дојдоа стручњаци од странство по сеизмологија кои потврдија дека 
цела Македонија се наоѓа на сеизмички активно подрачје. Но, тогашната Влада 
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и покрај ваквите наоди, реши Скопје да се гради таму каде што се наоѓало 
отсекогаш.

Која беше примарната работа што се презеде откако се случи катаклизмата 
на полето на обновата?

- Откако беа извадени настраданите под урнатините, пристапивме кон 
утврдување на степенот на оштетеноста на објектите. Беа формирани екипи 
кои го поминаа цело Скопје и ги бележеа зградите. Тешко оштетените се 
бележеа со црвена боја, со што се потенцираше дека тие објекти се опасни 
и дека треба да се урнат. Лесно оштететните се означуваа со зелена, а оние 
објекти кои можат да се санираат се бележеа со жолта боја. Можеби тука 
имаше и грешки во критериумите и процените, но и тоа се случува во една 
таква драматична состојба.

Дали изградбата на градот се одвиваше плански?

- Пред да почне изградбата, под покровителство на Обидинетите нации се 
формира специјален фонд за планирање на градот. Во Скопје дојде фирмата 
„Доксиадис” од Атина, инаку познат институт за урбанистичко планирање, 
и заедно со нашиот Завод за планирање почнаа да работат на осмислување 
на идниот изглед на Скопје. Дојдоа стручњаци и од други земји. На пример, 
Варшавскиот завод за урбанизам направи неколку варијанти на планот на 
Скопје, под раководство на познатиот Адолф Циборовски, кој беше познат 
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по изградбата на Варшава по разурнувањето во Втората светска војна. За 
изработката на урбанистички план за центарот на Скопје, пак, беше распишан 
меѓународен конкурс со цел да се добие голем избор на идеи и да се држи 
меѓународната јавност постојано заинтересирана за нашиот главен град.

Имавте ли визија како треба да изгледа Скопје во иднина, како треба да се 
гради и развива?

- Новиот урбанистички план предвидуваше Скопје да се развива по должина 
на реката Вардар. Со изградбата на монтажните населби на 18 локации, 
градот се издолжи од 9 на 24 километри во правец исток-запад. Но, градот се 
ширеше и на север. Според планот, за наредните 30 години Скопје од град со 
200.000 жители требаше да прерасне во град во кој ќе живеат 500.000 жители. 
Индустриската зона источно од „Континентал“ остана и во новиот план, а беа 
предвидени и две нови зони. Една е т.н зона за чиста индустрија низводно на 
Вардар кај Ново Село и Ѓорче Петров, а втората кај железничката станица 
Скопје- север. Исто така, планот предвидуваше развој на моќна сообраќајна 
мрежа.

Велите дека била планирана моќна сообраќајна мрежа. Но, ако го погледнете 
сообраќајниот хаос во Скопје, многумина ќе речат дека ваквата состојба е 
резултат на лошо проектираниот план по земјотресот?

- Таквите тврдења не се точни. Планот не е правен од неуки луѓе, туку од 
големи стручњаци кои проектираа силна сообраќајна мрежа. Сообраќајниот 
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хаос во Скопје не е последица на лошо изготвен план, туку на неизградената 
мрежа. Од моќниот систем на планирани сообраќајници е изградено само 
околу 30 отсто. Метежот по скопските улици ќе се намали доколку се 
реализира Јужниот булевар, или булевар „Македонија“ кој ќе ги растовареше 
„Партизанска“ и „Илинденска“. Булевар „Илинденска“ е исто така тесно грло 
и тој треба допрва да се развие. Големо олеснување за сообраќајниот метеж 
ќе биде и пробивањето на тунелот под Кале, кој треба да излезе на булевар 
„Никола Карев“, како и изградбата на обиколницата на Скопје која е во тек на 
реализација.

Рековте дека за изградбата на центарот на Скопје се распише меѓународен 
конкурс. Зошто?

- Идејата на конкурсот беше да се приберат неколку идеи од светски познатите 
проектанти со цел Скопје да добие вистинко градско јадро. Се пријавија 4 
домашни и 4 странски фирми. Со свои идеи конкурираа архитектот Кензо 
Танге од Јапонија, Макема и Ван де Брук од Холандија, Морис Ротивал од 
Франција и Луиџи Пичинато до Италија. Од домашните фирми се пријавија 
„Македонија проект” од Скопје, урбанистичките институти од Загреб, Белград 
и Љубљана. Интернационалното жири се одлучи за проектот на Кензо Танге, 
според кој и се изгради центарот на Скопје. Практично тој е проектант на 
Градскиот ѕид и согласно конкурсот доби 60 отсто од предвидената награда. 
Но, идејата на Градскиот ѕид не е само негова, туку по препорака на жирито 
се користеа и идеи од другите проекти.
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Каква му беше идејата на Кензо Танге со изградбата на Градскиот ѕид?

- Идејата на Танге беше да се потенцира градското јадро. Тој на почетокот 
предвидуваше во строгиот центар на Скопје да се изградат згради високи 60 
метри. Доколку се случеше да изградат толку високи станбени објекти, тоа 
значеше дека ветровите од Водно нема да стигнуваат во центарот, односно ќе 
се блокира струењето на воздухот. По овие укажувања тој направи испитувања 
на моделот во специјализирана лабораторија во Јапонија. Откако виде дека со 
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проектот ќе се задуши Скопје, тој направи измена. Од предвидените 60 метри 
зградите ги намали на 45 метри, а приземјето на зградите го проектираше да 
биде слободно, без локали за да има проветрување.

Но, сведоци сме дека подоцна проектот на Танге, односно неговата идеја е 
уништена?

- Градскиот ѕид се градеше во периодот од 1968 до 1970 година. Зградите 
беа изградени на столбови. Но, за жал, кога почна да преовладува неговото 
височество „денар”, приземјето на Градскиот ѕид почна да се пополнува со 
локали, така што проектот на Кензо Танге, кој беше познат светски архитект, 
со визија да се направат градови дури во океан, се уништи. Затоа сега во 
центарот на Скопје летно време не може да се диши. Ветровите од Водно не 
можат да се осетат, ниту пак можат да струјат затоа што Градскиот ѕид се 
затвори. Тоа е грешка на оние кои подоцна го градеа Скопје и која не може 
да се прости.

Утрински весник, 2003

Дали при изградбата на Скопје се отстапи од планот изработен по 
земјотресот?

- Скопје не се разликува во однос на тоа како е проектиран по земјотресот. 
Единствено што остана нереализирано е изградбата на сообраќајната 
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мрежа. Но, морам да го спомнам и ова. Денес во Скопје, за жал, преовладува 
кич во архитектурата. Еден архитектонски популизам и архитектонска 
демагогија. Како што сака инвеститорот, така проектира проектантот. По 
земјотресот беше донесена одлука за сите важни објекти што се градат да се 
распишува конкурс за да се има избор на идеи, од кои ќе се одберат најдобрите. 
А, денеска што се случува? Во трката по пари секој инвеститор си бара свој 
проектант кој наместо два, додава три или четири ката. Се прават пропусти и 
никој не води сметка за тоа. Но, не дај боже на Скопје да му се случи потрес 
како оној во 1963 година, тогаш нашите архитекти и проектанти ќе сфатат 
какви грешки прават при проектирањето.

Извор: Утрински весник, 2003
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интервју со оливера николова

не го сакам 
денеШново скопје
александра Бубевска

Скопје претрпе промени што го обезличија, што го оддалечија од неговите 
жители. Оние кои сметаат дека не е страшно да се живее во вакво обезличено 
Скопје, се луѓе со изгубена волја, апатични и без барања, и од себе, и од другите. 
Таквите луѓе можат сегде да живеат...

Како се сеќавате на скопскиот земјотрес во1963 година?

Оливера Николова: Избегнував да се сеќавам на земјотресот, долго потоа, 
бидејќи сликите што ги видов го парализираа моето нормално однесување 
и активност. Пред силите на природата коишто нè напаѓаат ненајавено и 
предизвикуваат фатален впечаток, човекот има други механизми на одбрана, 
но тие механизми се пред сè на човек што проживеал доста, видел доста, се 
помирил со доста, и, во некоја смисла се презаситил од можностите на животот, 
но врз кои тој има само илузорно влијание. Јас уште ја немав таа ментална 
потпора во тие години. Бев стравотно сигурна во непроменливоста на моите 
планови, а особено сигурна во контролата што сум во моќ да ја имам врз сè 
што преземам. Обележје на младост и неискуство, се разбира, но и на онаа 
благословена творечка сила којашто не признава пречки.

Денес, од голема временска дистанца, земјотресот во Скопје можам да го 
гледам, да го слушам и анализирам, да го чувствувам, токму како секој друг 
составен дел на животот. Обновувам слики кои можам да ги раскажувам 
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на други, не само во тишината на моите сеќавања. Мојот син тогаш имаше 
неполна година и како немирно бебе веќе почнавме да го прихрануваме со 
кравјо млеко кое, според претходен договор, рано в зори ни го донесуваа во 
шишиња студенти од Студентската организација: го оставаа пред врата на една 
куќа спроти зградата на тогашното Радио-Скопје, на улица Марксова. Ние 
живеевме над ридот на Државната болница, во тукушто изградена барака, една 
од првите во Скопје изградени пред земјотресот, од една босанска фирма. Рано 
утрото, бидејќи бебето плачеше, јас бев сосем расонета, но погледнувајќи низ 
нискиот прозорец, забележав цела серија купчиња земја коишто вознемирено 
ги правеше некој крт, и тоа уништувајќи ја младата трева која штотуку ја бевме 
посадиле со мојот сопруг Цане Андреевски. Вџашена, почнав да го будам и 
него, терајќи го да земе мотика и да се пресмета со „безобразниот“ крт што се 
„осмелил“ тоа да го прави. Ни на крај на умот не ни паѓаше дека тој всушност 
нè предупредува на блиската опасност.

Со нашето фиќо слегов в град (пред две недели бев положила возачки испит) 
и, бидејќи се покажа дека е уште рано за млекото да биде донесено, седнав пред 
зградата на Радиото, врз ниските железни огради околу малечките тревници 
пред фасадата. Дојдоа и ранобудните чистачки, излезе и портирот, почнавме да 
разговараме. Во еден момент сè се затресе со претходна неодгатлива бучава, 
улицата буквално се измести, се навали на една страна, пасе исправи и удри 
на друга, се набра како ткаенина, а на чекор од мене, со писок на чистачките, 
трасна една четвртеста мермерна плоча што се откачи од фасадата на Радиото. 
Во исто време или миг-два-три потоа, почнаа да паѓаат, како картонски, 
околните куќички за кои дотогаш сметавме дека се едни од поубавите градби на 
старо Скопје. Пак миг-два-три стравотна тишина, а потоа писоци од под земја, 
од над земја, и уште некој миг и веќе истрчаа луѓето што не беа затрупани од 
соседната висока зграда. По пижами, по ноќници, по гаќи, и летно разголени, 
трчаа споулавени без насока, гушкајќи се меѓу себе и дотогашни непријатели, 
притискајќи ги на гради исплашените деца кои дури и не плачеа поради 
вџашеноста.

Некој дотрча до мене и праша чие е фиќото, зашто мора да се пренесат ранети 
до болницата. Кај мене одвај втуркаа на задното седиште крвјосан човек, 
полн со малтер, со мртовечко лице и без сознание. Жена му,од предното 
седиште, таа во ноќница, низ отворениот прозoрец постојано довикуваше 
по некој познат што ќе го видеше, додека се возевме низ улиците. Застанавме 
повеќепати, патот беше затрупан. Таа пискаше, ми ја одземаше и така слабата 
присебност, а бидејќи бев и нов, и слаб возач, не можев да си спомнам како се 
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уфрла во втора брзина и цело време возев во прва, со чкрипење и бревтање 
на измаченото возило. Дури не бев ни пошла по вистинската насока кон 
Државната болница (сегашните клиники), туку преку купишта малтер, 
испопаѓани тули, дрвенарија, и пробивајќи се меѓу исплашени луѓе, се бев 
упатила кон плоштадот, како кон некоја сигурна кота. Ја молев жената да 
не писка, но таа веќе беше убедена дека е мажот мртов, се пресегаше преку 
седиштето, му го галеше лицето и целата налегнуваше врз мојата рака што 
го управуваше фиќото. Тогаш се повтори оној тресок што го доживеавме 
претходно и без да погледнам надесно, знаев дека се урива големата зграда на 
хотелот „Македонија“ (сегашен Тренд). Ми се чини дека веќе не чувствував ни 
страв, туку само животински порив да избегам што подалеку оттука. Но каде, 
каде? Само возев и кружев туркајќи се меѓу луѓе коишто удираа од хаубата и 
ми се издеруваа како кон разгалено суштество кое решило да се вози и избега 
господски од тој хаос.

Најпосле, забележав дека сум на улицата што води кон Државната болница. Но 
тоа не беше веќе улица. Автобусите од градот, десет-дваесет-триесет, се беа 
упатиуле кон Водно како кон сигурно подрачје, та ја беа затрупале улицата и 
ја направиле непроодна и за возилата што носеа ранети за болницата. Притоа, 
во близина се беше урнала до земја куќата во која живееше поетесата Даница 
Ручигај, а во чие приземје имаше самопослуга. Застанав во недоумица. По 
мене свиреа, зад мене свиреа. Не знаев што е со моите дома, дали и таму 
се урнала куќата. Но, како да го оставам ранетиот, а жената? Каде со нив. 
Некако се отвори пат до долниот двор на болницата, а на самиот тротоар 
беа положени многу ранети и веќе починати луѓе. Видов еден познат лекар 
од студии, излегов и го замолив да го земе нашиот ранет. Тој се навали во 
возилото, трепна со окото, ја гушна жената - не можеше да го прими бидејќи 
веќе не беше за интервенција, беше мртов. Сепак го извлековме надвор, жената 
остана со него, а јас се упатив накај дома, и тоа возење, само на стотина метри 
оттука, траеше скоро час. Кога стасав во мојата улица Партениј Зографски, 
веднаш сфатив дека тука бранот нè поштедил, барем како што се гледаше 
на прв поглед. Куќите, монтажни како што реков, во кои сега живееја десет 
македонски писатели, си беа неразурнати, освен оџаците што беа паднале од 
потресот. Цане го беше извадил син ми со зимска капа на главата, облечен како 
среде зима, не знаел всушност што нè очекува понатаму. Се стрчаа комшиите 
да прашаат што се случува во градот, бидејќи одозгора, во облакот прашина 
што се кренал во скопската котлина, изгледало дека сиот град потонал в земја.
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До пладнето дворот веќе ни беше полн со луѓе од градот. Врз тревата издупена 
од кртот, извадивме душеци, ќебиња и јоргани од дома, прекривки, перници, 
и ги распославме за да можат луѓето да одморат душа. Извадивме влечки, 
чевли, блузи. Наполнивме вода, бидејќи не знаевме дали ќе ја има во иднина, 
дали и цевките нема да бидат повредени од потресот, а водата загадена. 
До вечерта имаше уште серија земјотреси, но кај нас луѓето наоѓаа некоја 
сигурност, бидејќи видоа дека тука е урнат само оџакот. Па сепак, почнаа 
да прават планови како да се истеглат од Скопје, кај познати и роднини во 
внатрешноста. Цане првин однесе неколкумина со нашето фиќо до соседните 
градови, а потоа мене и синот, дури привечер, нè одведе во Кратово, во куќата 
на неговите родители. Таму останавме со бебето само извесно време додека 
приликите во Скопје горе-долу не се нормализираа. И јас бев вработена, и 
сеедно што Радио Скопје, каде што бев соработник во емисиите за деца, 
работеше со намален капацитет, сепак требаше да се вратам на работното 
место и да помогнам околу возобновувањето.

Како изгледаше животот во Скопје непосредно по земјотресот?

Оливера Николова: Да не го прераскажуваме она што е познато и веќе 
влезено во клише: дека Скопје почнало да се гради забрзано, дека ентузијазмот 
бил немерлив, дека како солидарна помош дошле странски пари и странски 
екипи кои го привлекле вниманието на сиот добронамерен свет, дека 
животот најпосле почнал пополека да се нормализира. Меѓутоа, луѓето, 
луѓето беа тие што ја доживеаја природната катаклизма, повпечатливо и 
поболно од материјалниот свет. Доживеаниот страв и загубите од секаков 
вид, несигурноста и немоќта да се создаде неповредливо место, зона, свет, кај 
луѓето развија две спротивни, речиси несфатливи психологии и ориентации: 
едните, блокирани од созанието дека се немоќни пред стихијата, останаа долго 
време незаинтересирани за материјалното, задоволни со најелементарните 
услови за живејачка и среќни само што се живи и што поминале без или со 
помалку жртви од блиските, и други, претворени во ламтежливи, стрвни 
грабачи на добивките што доаѓаа преку помошта. Имаше луѓе што земаа по 
неколку од многу поволните кредити, што грабаа од помошта во облека, во 
ќебиња, постелнина или лекови иако им беа непотребни, или земаа по неколку 
од новоизградените бараки по населбите и тоа на разни имиња од семејството, 
бараки кои беа всушност наменети само за настраданите. Неубави слики 
за човечката грамзливост, слики што се паметат, наспроти херојското 
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однесување на ден-два по земјотресот, кога луѓето се братимеа, делеа корка леб, 
ги забораваа ситните и крупни кавги и несогласици, а нашите млади, повеќето 
уште незрели деца, кои со маски на лицата по цел ден закопуваа или откопуваа 
мртви, беа ентузијастички изложени на стресот што ќе ги следи цел живот.

Според Вас кој е најубавиот период од животот на Скопје, во кој период 
тоа беше град во кој неговите граѓани се чувствуваа најслободно?

Оливера Николова: Секој ќе рече дека е тоа периодот на неговиот живот, 
поточно на неговата младост. Мислам дека по ова прашање многумина 
се разликуваат. Со исклучок на воените периоди, обично се врзуваме за 
носталгични спомени во кои материјалното не играло улога и во кои дури 
и немаштијата по семејствата се прифаќала со ведрина и оптимизам. Сум 
слушала стари кои предвоеното Скопје го идеализирале поради забавите, 
дружењата, корзото, љубовите, а слушам и денес, мои врсници како ги 
идеализираат истите тие нешта. Мојата внука смета дека сегашново Скопје, 
кое е за мене, најблаго речено несфатливо, има атмосфера за младите, дека 
во овој град таа и нејзините врсници не сфаќа зошто не би се чувствувале 
комотно, дури наспроти повремените ексцеси и тортури на неранимајковци 
по автобусите или по училишните дворови. Нашите забави, скромноста во 
барањата, корзото, игранките по училишни сали, сето тоа изгледа по малку 
смешно за денешниов тинејџер кој може да избира кафулиња по желба или да 
се забавува, или пак и да се информира за што било, и колку сака. Сè додека 
не се судрат со жестоките потреби на егзистенцијата, сè додека не ги сфатат 
суштинските ограничувања за интелектот и за опстојувањето, за младите, тоа 
што е незамисливо за мене и мојата генерација, за нив ќе биде сфатливо и без 
таква трагична нотка каква што пронаоѓам јас.

Скопје како град на солидарноста, како град на авангардната архитектура...

Оливера Николова: За жал, се чини дека авангардноста стана анахрона. 
Присуствуваме на мачен погреб.

Што мислите за денешно Скопје со сите промени што ги претрпе особено 
последните неколку години?

Оливера Николова: За него размислувам. А, размислуваме за нешто што ни е 
туѓо, што сме го посетиле, што го откриваме. Во град што е наш, во место што 
го сакаме, улица или дом, нештата ги прифаќаме со топлина и љубов, спонтано, 
без коментари и размислување. Скопје претрпе промени што го обезличија, 
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што го оддалечија од неговите жители. Оние кои сметаат дека не е страшно да 
се живее во вакво обезличено Скопје, се луѓе со изгубена волја, апатични и без 
барања, и од себе, и од другите. Таквите луѓе можат сегде да живеат.

Која е Вашата прва асоцијација кога ќе се спомене Скопје денес?

Оливера Николова: Дека не сум во место што го сакам, но за жал, кое не 
можам да го напуштам.

Кои се местата во градот кои за Вас се симболични?

Оливера Николова: Реката Вардар, бреговите, течението. Локации кои 
сега ги тероризираме со умоболните проекти. И калето, сепак. Една поучна 
локација со невидливи стапки од минатите столетија, од денешните амбиции и 
од суетите кои никогаш не ќе разберат колку се минливи.

Блаже Конески, веднаш по земјотресот рекол: „Со децении македонскиот 
народ настојувал да создаде свој културен центар. Тоа се постигна најпосле 
во овој град. Ние сега не треба непромислено преку ноќ да го растураме 
тој центар.“ Во која насока би сакале да се развива Скопје?

Оливера Николова: Во насока на потребите на граѓаните, потреби со 
економска оправданост, не во насока која предизвикува подбив во светот и 
од нас прави суштества достојни само за сожалување. Мораме да го знаеме 
своето место и во историски, и во културен контекст, но не без самоконтрола 
и самопочит.

Оливера Николова е родена 1936 година во Скопје. Учела во Струга и во 
Велес, а завршила Филозофски факултет во Скопје. Работела како драматург 
на радио и телевизија.

Пишува за деца и возрасни.

Попознати дела за деца ѝ се: „Зоки Поки“, „Земја во која не се стигнува“ 
(награда на РТВ и Струшките вечери на поезијата 1966), „Пријателите Бон и 
Бона“ (награда на РТВ и Струшките вечери на поезијата 1975), „Мојот звук“ 
(награда „Младо поколење“ 1978), „Девојките на Марко“, „Љубоболки“, 
„Шифри на каменот“, „Преминот не е осветлен“, „Светлосна година“ и други.



365

Нејзини дела за возрасни се: „Ден за летување“ (раскази), „Лева комора“ 
(раскази) комедијата „Сребреното јаболко“, романите „Тесна врата“ (награда 
Стале Попов 1983), „Домашни задачи“, „Тромбот“, „Адамовото ребро“ 
(награда Рациново признание 2000), „Вежби за Ибн Пајко“, „Куклите на 
Росица“ (награда Роман на годината за 2004 година), како и книгата драмски 
текстови под наслов „Сребреното јаболко“.

Окно 04.12.2013
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Влада Урошевиќ 

ПЕСНА ЗА ПРОМЕНИТЕ

Ако земјата потреперува, ако украсните предмети паѓаат,

ако се одронува малтерот и ако се отвораат пукнатини по ѕидовите,

се муртат оние што уживаат во спокојство. Ако пресушуваат

топлите извори, ако се заматува вода во длабоките бунари

оние што сакаат задоволства бараат други живеалишта.

Ако полските глодачи излегуваат од своите дупки,

ако завиваат животните затворени во кафезите,

сопствениците на оние што ги прават записите повлекуваат несмасни потези

и тоа ја расипува свеченоста на писмото; овошје

убаво подредено на големите подавалници

одеднаш се растура; прислужниците гледаат со страв

во светилките што се нишаат под таванот. Па што? Нема

да отпатуваме: таму кај што почвата мирува

нема урнатини за врз нив да се соѕидаат

новите големи градови.

Од стихозбирката „Манекен во пејзажот“.




