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По чи ту ва ни сог ра ѓа ни,

Деновиве, Скоп је се се ќа
ва на ра ни те ут рин ски ча со ви 
на 26 ју ли 1963 го ди на, ко га во 
5 ча сот и 17 ми ну ти, по се ри ја 
пот ре си, бе ше у ниш те но се она 
што ге не ра ци и скоп ја ни од си
те на ци о нал нос ти го и ма а соз
да ва но, ко га згас на а жи во ти те 
на 1 070 жи те ли на глав ни от 
град на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
ко га беа пов ре де ни о ко лу 3 000 
на ши сог ра ѓа ни и о ко лу 200 000 
скоп ја ни ос та на а без сво и те до
мо ви. 

Зем јот ре сот го ра зо ри 
Скоп је, од не се мно гу жи во ти и 
ос та ви пус тош и та га зад се бе.

Ис чез на а мно гу до мо ви, 
у чи лиш та,  бол ни ци,  кул тур но 
– ис то рис ки спо ме ни ци,  кои 
беа о бе леж ја на Скоп је и кои со 
сво ја та у ба ви на го кра се а гра
дот, згас на а ил јад ни ци на де жи, 
се меј ни пла но ви, ин ди ви ду ал
ни со но ви за ви со ко об ра зо ва
ни е, пла но ви за соз да ва ње соп

стве ни се меј ства, за миг Скоп је 
се прет во ри во на пуш тен град. 

Се зас та на, за мо мент.
Жи те ли те на Скоп је не 

се пре да до а. Со си от жар и 
е нер ги ја вед наш се за фа ти ја со 
спа су ва ње чо веч ки жи во ти од 
под ур на ти ни те, со о без бе ду
ва ње  е ле мен тар ни пот ре би за 
пре жи ву ва ње, со са ни ра ње на 
ште та та од у ри вач ка та моќ на 
при ро да та и пре зе ма ње ак тив
нос ти за спре чу ва ње на уш те 
по го ле ма тра ге ди ја.

По се та таа ка тас тро фа, 
чо веч ки те вред нос ти, ху ма
нос та, со ли дар нос та и ме ѓу ет
нич ки от со жи вот да до а им пулс 
за ин тен зи ви ра на гра ди тел
ска пос ве те ност. Жи те ли те на 
Скоп је од си те на ци о нал нос ти, 
Ма ке дон ци, Ал бан ци, Бош ња
ци, Вла си, Тур ци, Ро ми, Ев ре и, 
Ср би, Хр ва ти, Цр но гор ци и си
те дру ги, беа е дин стве ни, ра мо 
до ра мо и го по диг на а Скоп је,  
во тоа што е де нес.

Скоп је ста на сим бол на 
по че то кот на мо дер на та ур ба

ни за ци ја, од прав та на зем јот
ре сот во е ден кус пе ри од гра
дот се о би де пов тор но да фа ти 
че кор со сов ре ме ни те те ко ви 
на ев роп ска та ар хи тек ту ра.

Под Плат фор ма та „Скоп
је се се ќа ва”, о ва а го ди на, во 
ду хот на 50го диш ни на та од 
скоп ски от зем јот рес, Гра дот 
Скоп је, пре ку ни за ма ни фес
та ци и, се о би де да пот се ти на 
да леч на та `63та го ди на, за ни
ко гаш да не се пов то ри.

Скоп је не ма ше да го до
би е е пи те тот „Град на со ли
дар нос та“ до кол ку по мош та не 
прис тиг не ше од си те стра ни,  
при то а у ри вај ќи ги си те гра
нич ни преп ре ки ме ѓу др жа ви
те во све тот. 

По чи ту ва ни, 

Во пос лед ни те де се ти на 
го ди ни Скоп је забр за но се ур
ба ни зи ра. Се гра дат но ви стан
бе ни згра ди и до мо ви, но ви тр
гов ски цен три, хо те ли, де лов ни 
об јек ти, се гра ди и об но ву ва 
ин фрас трук ту ра та, се гра дат 
кон цер тни са ли, плош та ди му
зе и, мос то ви и те ат ри, се гра дат 
у чи лиш та и па тиш та, се у ре ду
ва ат зе ле ни те повр ши ни ка ко 
што и до ли ку ва на мет ро по ла 
со ев роп ски лик.

Скоп је де нес е гла вен 
об ра зо вен, ад ми нис тра ти вен 
цен тар на Ре пуб ли ка Ма ке до
ни ја, ка де што по ши ро ки бу
ле ва ри, но ви мос то ви, во нови 
административни и кул тур но 
де лов ни об јек ти на ед но ви со ко 
ни во комуницираме со ме ѓу на
род на та јав ност и со сед ство то.

Пред нас се но ви пре диз
ви ци за соз да ва ње ин фрас трук
тур ни ус ло ви за по до бар жи вот 
на гра ѓа ни те на Скоп је од си те 
на ци о нал нос ти, по ви сок сте
пен на ме ѓу ет нич ки со жи вот и 
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то ле ран ци ја, ис пол ну вај ќи ги 
стан дар ди те и приб ли жу вај ќи 
се на ви со ко раз ви е ни те глав ни 
гра до ви.

Ја ко рис там о ва а мож ност 
од мое лич но име, ка ко гра до
на чал ник на Град Скоп је и од 
и ме то на жи те ли те на Скоп је, 
да им се заб ла го да рам на зем ји
те кои му да до а жи вот на о пус

то ше но то Скоп је во `63та, ис
тов ре ме но да из ра зам по чит на 
жрт ви те во зем јот ре сот.

Во ед но са кам да се заб ла
го да рам и на си те жи те ли кои 
со сво ја та ху ма ност спа си ја  и 
из вле ко а мно гу повр де ни од 
под ур на ти ни те, не ко и од нив 
то гаш де ца, де нес воз рас ни гра
ѓа ни, кои све до чат за ед на од 

нај го ле ми те при род ни ка тас
тро фи на чо ве ко во то пос то е ње.

Ќе се заб ла го да рам и на 
при сут ни те прет став ни ци од 
ме ѓу на род на та за ед ни ца од 
зем ји те кои  не се бич но ја по ка
жа ле ху ма нос та на де ло!

Градоначалник на Град Скопје, 
Коце Трајановски
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              Лазар Дракул

Тив ко јул ско ут ро. Ат мос
фе ра та во пат нич ки от а ви он 
што ле та ше на ре ла ци ја А ти на  
Па риз бе ше во о би ча е на. Пи ло
тот ги про ве ру ва ше ко ор ди на
ти те на ле тот уш те ед наш, и а ко 
се то тоа и на сон го зна е ше. 
Ве ќе наб ли жу ва ше кон Скоп је. 
На ра ди ос та ни ца та поч на да ја 
ба ра фрек вен ци ја та за да ја чуе 
кон тро ла та на ле та ње за дол же
на за ле то ви те над о вој дел на 
Ма ке до ни ја. Во слу шал ки те до
пи ра ше са мо не как во шуш те
ње. Тоа мал ку го збу ну ва ше, но 

зна е ше де ка и тех ни ка та зна е 
по не ко гаш да за та и. 

 Кон тро ла на ле та ње, да
ли се слу ша ме, при ем?

Од та му пов тор но шуш
те ње. Се о би де уш те ед наш, 
но ис хо дот бе ше ист. Ни ка ков 
кон такт. Ко пи ло тот ја пов то ри 
ис та та пос тап ка, но и тој не ус
пе а да ос тва ри кон такт. Пи ло
тот фр ли пог лед на ча сов ни кот 
и за бе ле жа де ка е точ но 5 ча сот 
и 17 ми ну ти, а по то а пог лед на 
низ про зо ре цот и она што го 
ви де до лу му го зе ма зди вот.

 Ме ну вај ја фрек вен ци ја
та, ов де неш то се слу чу ва!  му 
вик на на ко пи ло тот.

 Кон тро ла на ле та ње, 
спо ред мо и те прес мет ки тре
ба да се на о ѓа ме над Скоп је, но 
до лу гле да ме са мо не как ва пра
ши на. Скоп је го не ма, мо же те 
ли да ни ка же те што се слу чу ва, 
при ем ?

Ова бе ше пр ва ин фор
ма ци ја што доп ре во свет ска та 
јав ност во мо ментот на го ле
ма та ка тас тро фа што го по го ди 
Скоп је. Ва ка ја за поч ну ва сво

ја та при каз на 
Ла зар М. Дра
кул, пи са тел, 
дол го го ди шен 
но ви нар и фо
то ре пор тер на 
„И лус тро ва на 
по ли ти ка", све
док и у чес ник 
во спа су ва ње
то на гра ѓа ни те 
кои во пр ви от 
мо мент по зем
јот ре сот на 26 
ју ли 1963 го ди

на се нај до а под ур на ти ни те.

ЛИЧ НА ТА ПРИ КАЗ НА
„Во таа тра ге ди ја нај ло

шо бе ше што во гра дот не ма ше 
мно гу мла ди лу ѓе што мо же а да 
по мог нат по пр ви от у дар . То
гаш рет ко кој о де ше во Ох рид, 
Прес па или Дој ран, ту ку по ве
ќе то о де а по се ла та и гра до ви те 
во внат реш нос та. Во тој пе ри од, 
се уш те беа жи ви се ла та. Скоп је 
то гаш бе ше пус то и праз но. Во 
гра дот ос та на а са мо тие што не
ма ше ка де да о дат. Е ден од нив 
бев и јас. Жи ве ев на у ли ца та 
Ор це Ни ко лов. Во 1962 го ди на 
се слу чи поп ла ва та, а про лет
та 1963 го ди на Скоп је го по го
ди слаб зем јот рес од кој пад на а 
о џа ци те на мно гу ку ќи. Но, тој 
зем јот рес бр гу го за бо ра вив ме 
би деј ќи поп ла ва та пре диз ви ка 
поп ла ву ва ње на при зем ја та на 
об јек ти те, па зи ма та и про лет та 
си те беа ан га жи ра ни со су ше ње 
на ду ше ми ња та и по куќ ни на та 
што ска пу ва ше од во да та, та ка 
што мно гу не му при да дов ме 
важ ност на тој знак. Ден пред 
ка тас тро фал ни от зем јот рес, 
ниш то не на го вес ту ва ше де ка 
ќе се слу чи нај го ле ма та тра ге
ди ја на на ши от град.

Пр ви от знак кај ме не 
се ја ви о ко лу 4 ча сот на ут ро. 
И ме но, во блис ко то со сед ство 
и ма ше ед но вр за но ку че кое 
пос то ја но ла е ше, о би ду вај ќи 
се ду ри да го ис ки не син џи рот 
со кој бе ше вр за но. Тоа ми бе
ше мал ку не во о би ча е но, заш
то до то гаш ку че то ни ко гаш 
не бе ше аг ре сив но. Из ле гов 
во дво рот да про ве рам што се 

Скоп је се се ќа ва...

КА ДЕ ЌЕ ЖИ ВЕ Е МЕ СЕ ГА КО ГА 
НЕ МА МЕ ГРАД?
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слу чу ва, мис леј ќи де ка мо же
би е не кој кра дец. Не за бе ле жав 
ниш то чуд но и се вра тив до ма 
во сво јот кре вет. По не ко е вре
ме, поч нав да слу шам не как во 
у ди ра ње од по дот, прос ле де но 
со сил на бу ча ва. Би деј ќи жи
ве ев на при зем је бр зо истр чав 
над вор , но не мо жев да се дви
жам би деј ќи зем ја та се бра ну
ва ше. Зем јот рес! Од на ши от 
ред ку ќи те ос та на а це лос ни, но 
од спро ти ва, би деј ќи си те беа 
но вог рад би во при ват на ре
жи ја, во ист мо мент, по це ла та 
дол жи на, од раскр сни ца та со 
се гаш ни от бу ле вар Све ти Кли
мент Ох рид ски, до раскр сни ца
та со Ле ни но ва, ку ќи те се ур на а 
ка ко ку ла од кар ти. Она што бе
ше при зем је о ти де во виз би те. 
Ту ка дос та ку му ва ше ло ша та и 
нес труч на град ба, ка ко и им
про ви зи ра ни те над град би. Таа 
стра на на у ли ца та Ор це Ни ко
лов се та бе ше во шут и во прав. 
Нај гроз но неш то во тој мо мент 
беа пис кот ни ци те за по мош 
што до а ѓа а од си те стра ни. От
ко га се кре на пра вот, не мо жев
ме да им по ве ру ва ме на о чи те. 
Вед наш поч нав ме со ва де ње на 
прик леш те ни те и зат ру па ни 
лу ѓе, но не зна ев ме ка де попр
во да поч не ме. Ток му то гаш 
по чув ству вав кол ку ни не дос
та су ва ат дру га ри те, кои то гаш 
не беа во Скоп је. Се соб рав ме 

о ко лу пет 
шест ду
ши и поч
нав ме кај 
о ни е што 
мис лев ме 
де ка нај
мно гу им 
е пот реб
на на ша
та по мош. 
На вис ти на 
беа гроз ни 
с ц е  н и  т е , 

ко га мис леј ќи де ка сме дош
ле до не кој чо век, во на ши те 
ра це ос та ну ва а от ки на ти ек
стре ми те ти од чо веч ки те ла. 
Се прот ну вав ме ме ѓу пло чи те 
до лу, о би ду вај ќи се да доп ре
ме до о ни е што у пор но ја ба ра а 
на ша та по мош. Прав та ни нав
ле гу ва ше во но сот, во ус та та, 
но тоа не не за пи ра ше. Ра бо
тев ме со ра це, ме ха нич ки, без 
да раз мис лу ва ме да ли не ко ја 
пло ча мо же да не прик леш ти, 
би деј ќи почвата во Скоп је уш
те дол го по зем јот ре сот не ми
ру ва ше. Не ма ше ни ту преч ка 
ни ту пак страв што можеше да 
не по ко ле ба. То гаш сфа тив де
ка мо ра ме са ми ме ѓу се бе да си 

пру жи ме по мош. Во тој мо мент 
це ло то ма а ло е че ше од пис кот
ни ци. По не полн час од у да рот 
дој де вој ска та од Ку ма но во и ни 
се прид ру жи во спа су ва ње то. 
Со нив бе ше е ден ста ре ши на 
Пе ре, не му го пом нам пре зи
ме то, кој бук вал но не зна е ше да 
зап ре. Се прот ну ва ше под пло
чи те, ко па ше, ги ва де ше тулите. 
Нај ло шо бе ше што мо же ше се 
да се ур не и нас да не зат ру па. 
Но, во тие мо мен ти во оп што 
не мис лев ме на тоа. Ко га дој де 
вој ска та до бив ме не как ва си
гур ност, не как ва пот кре па де ка 
не сме са ми. По не кол ку ча со ви 
поч на а со ка ми о ни да до а ѓа ат 
доб ро вол ци од При леп, Те то
во, Ку ма но во и Ве лес. Проб лем 
бе ше што и тие беа го ло ра ки, 
бев ме без ме ха ни за ци ја. До то
гаш не мав ме ви де но бул до жер . 
Пре ки на та бе ше и стру ја та и 
во да та. Вој ска та со ста ро се дел
ци те го по не се це ли от то вар на 
спа су ва ње то. Та ка бе ше не ка
де до плад не то. Ко га се смра чи 
бе ше во ве ден по ли цис ки час и 
мо рав ме да че ка ме да се раз
де ни за да про дол жи ме со спа
су ва ње то. Ни кој не мо же ше да 
спи е би деј ќи пос то ја но се слу
чу ва а пот ре си. Ве ќе тре ти от 
ден вој ска та поч на по доб ро да 
се ор га ни зи ра и да го од да ле
чу ва ци вил но то на се ле ни е од 
ур на ти ни те. Гра ѓа ни те мо же а 
да ги сле дат ра бо ти те о ко лу 
спа су ва ње то, но ди рек тно не 
у чес тву ва а. Тоа бе ше нап ра ве
но од без бед нос ни при чи ни. 
На прос то рот ка де што де нес 
се на о ѓа град ско то соб ра ни е се 
на о ѓа ше нај го ле мо то при фа ти
лиш те за о ни е што ос та на а без 
пок рив над гла ва та. Та му беа 
по диг на ти го ле ми ша то ри со 
бро е ви, а це ли от ком плекс бе
ше ос вет лен, и ма ше куј на и им
про ви зи ра на пош та. Поч нав ме 
да до би ва ме мле ко и леб ста ве
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ни во го ле ми ко шо ви"– се се ќа
ва Дра кул.

СРЕД БА ТА СО ТИ ТО 
„Ти то уш те на ред ни от 

ден го по се ти Скоп је со сво ја та 
де ле га ци ја, а сред ба та со не го 
ми ос та ви го лем впе ча ток. Во 
вре ме ко га бе ше пот реб на ис
клу чи тел на храб рост да му се 
об ра тиш на та ков ве ли кан, јас 
се ос ме лив да про го во рам и му 
ре ков:

 Дру же, да ли мо же неш
то да ве пра шам? – и зус тев.

 Пра шај те сло бод но дру
же! – ми од го во ри тој.

 Ка де ќе жи ве е ме се га ко
га не ма ме град? – пра шав низ 
сол зи.

 Не мој те да се гри жи
те. Јас уш те де нес ка ко га ќе се 
вра там во Бел град ќе о ти дам во 
град ско то соб ра ни е и ќе у па
там а пел за по мош на Скоп је, 
а ут ре ќе по ви кам да по мог нат 
и си те дру ги др жа ви – ми од го
во ри тој.

Жи во тот во при фа ти
лиш та та под ша то ри те поч
на да се од ви ва, кол кутол ку, 
нор мал но. Се ко ја сред ба ме ѓу 
лу ѓе то за поч ну ва ше со пра шу
ва ње то да ли се си те жи ви, а по
то а се дру го. По из вес но вре ме 
прис тиг на го ле ма во е на е ди ни
ца од СССР, но сеј ќи со се бе и 
ог ром на ме ха ни за ци ја. Ру си те 
за поч на а со рас чис ту ва ње то 

на ур на ти
ни те кај по
ра неш ни от 
п л о ш  т а д 
„Сло бо да“, 
ва деј ќи ту
ла по ту ла 
од ку пиш
та та шут. 
Гра ѓа  ни те 
не го раз
би ра а нив
ни от ме тод 

на ра бо та, сме тај ќи де ка та ка 
се гу би дра го це но вре ме. Но, на 
о вој на чин, од под ур на ти ни те 
беа из вле че ни уш те пре жи ве а
ни.

Ис клу чи тел но си лен впе
ча ток ми ос та ви сред ба та со то
гаш ни от прет се да тел на КП на 
СССР Ни ки та Хруш чов. Сто ев 
во невр зан му а бет со уп рав
ни кот на при фа ти лиш те то во 
Град ски от пар к. О дед наш пред 
нас зап ре ав то мо бил, без ни
как ва на ја ва, ни ту пак о без бе
ду ва ње, и од не го из ле зе Ни ки
та Хруш чов.

 Здрав ствуј те то ва ри ши! 
Ка ко сте?

Во пр ви от мо мент ос та
нав ме ста пи са ни пред ли де рот 
на нај го ле ма та др жа ва во све
тот, но бр зо се со зе мав ме и му 
од го во рив ме де ка сме доб ри. 
Тој не од ме ри, мал ку се нас мев
на и не по ви ка да го прид ру
жу ва ме во не го ва та по се та на 
при фа ти
лиш те то. 
Хруш чов 
уш те ед
наш дој де 
во Скоп
је, но 
п о  д о ц 
на бе ше 
сме нет од 
с в о  ј а  т а 
фун кци

ја", рас ка жу ва Дра кул.
„По из вес но вре ме Скоп

је поч на а да го по се ту ва ат и 
мно гу дру ги свет ски де ле га
ци и, но ви на ри, пат ни цина
мер ни ци. Гра дот по ле ка поч на 
да се прет во ра во ог ром но гра
ди лиш те, ка де што од пе пе лот 
на ур на ти ни те поч на а да ник
ну ва ат но ви об јек ти. Беа из
гра де ни це ли на сел би со мон
таж ни ба ра ки, во кои скоп ја ни 
поч на а да се смес ту ва ат и пов
тор но се вра ти жи во тот о на му 
ка де што при род на та сти хи ја 
за миг го зап ре. Многуброј ни те 
ра бот ни ак ци и са мо го забр за а 
рас тот на на ши от гла вен град, 
а коб ни от 26 ју ли 1963 го ди на 
ос та ну ва ка ко да тум па мет ник 
за си те ге не ра ци и ми на ти и ид
ни", ја завр шу ва сво ја та при
каз на Ла зар М. Дра кул, хе ро јот 
на де нот во вре ме то ко га за да 
се би де хе рој, тре ба ло да се има 
вис тин ско ср це...  Хе рој кој зас
лу жу ва го ле ма бла го дар ност!

„5 и 17"
Сво и те се ќа ва ња за зем

јот ре сот, Дра кул ги смес тил 
во ро ма нот „5 и 17", пр во то и 
е дин стве но проз но де ло за коб
ни от зем јот рес. Во не го, на ав
тен ти чен на чин се о пи шу ва ат 
нас та ни те и суд би ни те чиј све
док бил тој, а глав ни ли ко ви се 
ед на ста ри ца и де те.
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       Кирил Спасовски

„Ме раз бу ди тре се ње. 
Нес ве сен што се слу чу ва, го 
слуш нав брат ми ка ко ви ка 
„ско кај низ про зо ре цот, бр зо 
ско кај низ про зо ре цот!!“ Жи
ве ев ме во ку ќа во на сел ба та 
Ки се ла Во да. Мај ка ми во па
ни ка са мо ви ка „де ца, де ца.“ 
без мож ност неш то кон крет но 
да нап ра ви, да ни да де со вет. 
Над вор со се ди во пи жа ми, из
бе зу ме ни,  во па ни ка. Од цен
та рот на гра дот кон Ки се ла во
да се дви же ше ог ро мен об лак 
од прав. Земјата се уш те се тре
се ше, лу ѓе то па нич но ви ка а... 
Зем јот рес, зем јот рес!!! Ка тас
тро фа!

И мав 17 го ди ни, бев уп
ла шен, збу нет, воз не ми рен. Но, 
не мав вре ме да се за ни ма вам 
со се бе, бев заг ри
жен за род ни ни те, 
дру га ри те... ка де се, 
да ли се доб ри, да ли 
не кој од нив е пов
ре ден. Се на де вав 
де ка си те се доб ри!

Го зе мав ве ло
си пе дот и трг нав да 
ви дам што се слу чи
ло со мо и те род ни
ни кои то гаш жи ве ја 
во Ча ир . По пат си
те бр за ат, ур на ти
ни, пад на ти ду ќа ни, 
пре по ло ве ни згра
ди. Мо и те род ни ни 

за сре ќа беа жи ви и здра ви, но 
ис тов ре ме но ме ин фор ми ра а 
де ка нај го ле ми ште ти се нап
ра ве ни во цен та рот на Скоп је, 
ка де што жи ве е ја не кол ку мои 
дру га ри. До денде нес се се ќа
вам ка ко на глас ги из го ва рав 
нив ни те и ми ња, стра ву вај ќи за 
нив и за нив ни те жи во ти. Глет
ка та бе ше у жас на, не мо жев и 
не са кав да ве ру вам во она што 
го гле дам! На де неш на та у ли ца 
Ма ке до ни ја бе ше ур на та  згра
да во ко ја жи ве е ше мо јот школ
ски дру гар , Зо ран Јаш мак, кој 
бе ше зат ру пан во ур на ти ни те. 
Му го слуш нав гла сот. Мно гу 
лу ѓе беа на соб ра ни на мес то то, 
ка де што од под не кол ку ре ди
ци бе тон слу шав ме ка ко ба ра 
по мош. Со го ли ра це се о би ду
вав ме да ги от стра ни ме мал ку 
по мал ку ку пиш та та бе тон, но 
на ед наш се слуш на си лен звук, 
бе то нот се лиз га ше, а гла сот на 
мо јот дру гар го сне ма.

Ниш то не мо жев ме да 
сто ри ме. След на та го ди на ко
га трг нав ме на у чи лиш те, тој и 
Сми ља Си миќ не се по ја ви ја на 

у чи лиш те, ни ка жа а де ка по чи
на ле под ур на ти ни те. 

Лу ѓе то не зап ре а, по мош 
бе ше пот реб на на се ка де. Про
дол жив со ве ло си пе дот кон 
Кар пош, по пат ме зап ре е ден 
чо век кој ко па ше под ур на ти
ни те, „мом че зас та ни те мо
лам“ ми ре че. Не го ва та мај ка 
бе ше под ур на ти ни те, а тој се 
о би ду ва ше да кре не ед на пло ча 
под ко ја се на о ѓа ше таа. Тој ја 
кре ва ше пло ча та, а јас ја вле чев 
же на та, да вај ќи се од се бе, но 
не ка ко ја из ле ков ме. Се тре сев 
од у мор и воз бу да, но на крај 
бев сре ќен.  Же на та оф ка ше, 
нез нам да ли и ма ше по се ри оз
ни пов ре ди, но бе ше без бед на. 
Тој ден ова бе ше честа слика во 
Скоп је. Лу ѓе то се по ма га а, се 
гри же а ед ни за дру ги... 

Спи ев ме на ќе би ња, во 
ша то ри, у чес тву вав ме во ак
ци и.. .са кав ме да го рас чис ти ме 
на ше то Скоп је.“ 

(Рас ка жу ва Ки рил Спа сов ски. 
де нес 67 го ди шен пен зи о нер )

ЗЕМ ЈОТ РЕС, ЗЕМ ЈОТ РЕС!!! 
КА ТАС ТРО ФА!
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ПР ВИ ОТ НО ВИ НАР СКИ 
ИЗ ВЕШ ТАЈ ОД РА ЗУР НА ТИ ОТ ГРАД

„Ут ри на ва во 5:15 ча
сот зем јот рес со ка тас тро фал
ни раз ме ри и у ра ган ска си ла 
го ра зур на по го ле ми от дел од 
глав ни от град на Ма ке до ни ја, 
Скоп је. Три сил ни пот ре си, од 
кои пр ви от во 5:17, а пос лед ни
от во 5:43 ча сот, го прет во ри ја 
о вој у бав град на бре гот на ре
ка та Вар дар во зас тра шу вач ка 
глет ка на ру ше ви ни и пус тош“ 
– со о ви е збо ро ви но ви на рот 
Јо ван По пов ски го за поч ну ва 
пр ви от но ви нар ски из веш тај 
со кој му ја ви на све тот за ра
зур ну вач ки от зем јот рес што го 
срам ни со зем ја Скоп је на 26 ју
ли 1963 го ди на.

Тоа коб но јул ско ут ро во 
5 ча сот и 17 ми ну ти жи во тот 
на Скоп је и на не го ви те жи те
ли за се ко гаш се про ме ни. Стра
от ните сли ки од ра зур на тите 
згра ди и ку ќи, жрт вите зат ру
па ни под ур на ти ни те и лу ѓето 
кои мо лат за по мош, хо ророт 

и у жасот на у ли ци те на Скоп
је за се ко гаш ќе ос та нат за па
ме те ни на тој пе ко лен ден. Во 
тие мо мен ти важ но би ло да се 
ре а ги ра бр зо и трез ве но. Не
кој тре ба ло да ја пре не се вес
та за нес ре ќа та што ги снај де 
скоп ја ни. Мо ра ло да се по ба ра 
по мош. Но ви нар ска та ле ген да 
Јо ван По пов ски е пр ви от кој 
ќе ја пре не се вес та за ра зор ни
от зем јот рес што го по го ди на
ши от град. Вес та ја ис пра ќа на 
срп ски от вес ник „По ли ти ка“, 
ис то то ут ро, во 6 ча сот и 30 ми
ну ти. Не мај ќи дру га мож ност, 
тој се ка чил на ед на те ле фон ска 
бан де ра крај ке јот на Вар дар и 
по мог нат од пош та рот кој вос
пос та вил врс ка со Бел град, го 
ра пор ти рал пр ви от из веш тај. 
Би деј ќи не мал под гот вен текст, 
По пов ски ги ис ко рис тил до
ви ку ва ња та на гра ѓа ни те кои 
се соб ра ле о ко лу не го и му ги 
но се ле вес ти те за гра дот кој са

мо што ис чез нал пред нив ни те 
очи. 

Не му би ло теш ко не
кол ку ча са да ос та не ка чен на 
бан де ра та и да пре не су ва но ви 
вес ти, кои по то а се ши ре ле низ 
све тот. Со о вој чин све тот бр зо 
доз нал за нес ре ќа та, и се ус пе а
ло побр зо да се соз да дат мож
нос ти за да се по ка же ин тер на
ци о нал на со ли дар ност.

Вед наш от ка ко вес та за 
о ва а ка тас тро фа го о би ко ли ла 
све тот, ме ѓу на род на та за ед ни
ца пок ре на ла ог ром на ак ци ја за 
по мош, во раз ме ри речиси не
ви де ни до то гаш. 

Се вра тил оп ти миз мот и 
на деж та на о вој град, а соб ра
ни от и о бе ди нет свет со не из
мер на вер ба и љу бов по ма гал 
во гра де ње то на но во то Скоп је, 
кое ста на сим бол на чо ве ко ва та 
пожр тву ва ност, ху ма ност и со
ли дар ност.

Скоп је се се ќа ва...
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КА КО  ЈА  ВОС ПОС ТА ВИВ МЕ ПР ВА ТА 
ТЕ ЛЕ ФОН СКА  ЛИ НИ ЈА

              Томе Николовски

„Ут ро то на 26 ју ли 1963 
го ди на од зем јот ре сот се ри оз
но бе ше ош те те на и скоп ска та 
пош та. Ка ко ра ко во ди тел на 
то гаш ни от од дел за те ле ко му
ни ка ци и, ме ѓу пр ви те се нај дов 
пред об јек тот кој во вак ви те 
си ту а ци и бе ше од ис клу чи тел
на важ ност. Тоа бе ше глав на
та пош та и од неа за ви се а си те 
кон так ти кои мо жев ме да ги 
вос пос та ви ме со гра до ви те во 
Ма ке до ни ја, по ра неш на Ју гос
ла ви ја, но и со све тот. 

На Скоп је му тре ба ше 
ит на по мош од се ка ков вид и 
кол ку по дол го тра е ше не го ва
та и зо ли ра ност од не го во то 
поб лис ко и по да леч но оп кру
жу ва ње, тол ку бе ше по ло шо. 
Заш то, прак тич но, си те што се 
на о ѓав ме во гра дот, на е ден или 
друг на чин, бев ме нас тра да ни 
и заг ро зе ни: пот реб на бе ше ит
на ме ди цин ска по мош, ле ко ви, 
ле ка ри, е ле мен тар но снаб ду ва
ње со хра на и во да, е ва ку а ци ја 
на гра ѓа ни те на си гур ни за сол
ниш та, во зи ла од се ка ков вид 
без кои не мо же ше да се за мис
ли е фи кас на ко му ни ка ци ја не

оп ход на во тој мо мент. Да, но 
ка ко да се вос пос та ви ко му ни
ка ци ја во так ви ус ло ви? 

Ние и мав ме ме ѓуг рад ска 
цен тра ла ко ја мо ра ше да ја ос
по со би ме, да ги из вле че ме врс
ки те од згра ди те. Во тоа вре
ме фун кци о ни ра ше уш те ед на 
цен тра ла, за во е ни це ли, со ко
ја ние не мав ме врс ка, а ко ја нај
ве ро јат но ја ин ста ли ра ле уш те 
Гер ман ци те за Вто ра та свет ска 
вој на.

Во тие пр ви ми го ви, го 
по ви кав на ши от мон тер кој ис
то та ка бе ше прис тиг нат, Јан ко 
со пре кар Кме тот, вод ња нец, и 
се до го во рив ме со не го и со дру
ги те ко ле ги да про нај де по год
на бан де ра во бли зи на, а од неа 
да се вос пос та ви врс ка со Бел
град, со по мош та на те ле фон. 
Тоа бе ше о би чен, ин дук тор ски 
те ле фон на вр те ње, но 
тој ни завр ши го ле ма 
ра бо та. Јан ко про нај де 
бан де ра во бли зи на та, 
се ис ка чи на неа, и дол
го вре ме ра бо те ше. Ние 
до лу со нетр пе ни е о че
ку вав ме што ќе се слу
чи. По из вес но вре ме, 
Јан ко ра дос но ни со оп
шти де ка вос пос та вил 
врс ка со Бел град. По
то а спуш ти е ден ка бел, 
до лу под бан де ра та, за 
да мо же по лес но да се 
ко му ни ци ра. Таа врс ка 
пос лу жи за да мо жат да 
се јавуваат но ви на ри те 
и да из вес тат за нес ре
ќа та. Прв на тоа мес то 
се нај де и на ши от но
ви нар Јо ван По пов ски, 
до пис ник на бел град ска 

„По ли ти ка“, кој, ка ко се га да го 
слу шам, воз бу де но го во ре ше: 
„Скоп је е ра зур на то до те мел, 
Скоп је ве ќе не пос то и“, и во таа 
смис ла. По то а, при сус тву ва а и 
дру ги но ви на ри, од Заг реб и од 
дру ги те ју гос ло вен ски гра до ви. 

Би деј ќи бев ме пош та и 
си те но ви на ри до а ѓа а кај нас, 
ут ре ден та ос по со бив ме ед на 
ба ра ка во ко ја тие се со би ра а. 
По мал ку е поз на то де ка по по
ка на на гра дот Скоп је, кај нас 
прес то ју ва ше е ден од нај го ле
ми те свет ски ек спер ти за те ле
ко му ни ка ци и, шве ѓа не цот Ин
гве Рап“.

(рас ка жу ва То ме Ни ко лов ски, 
пен зи о нер , по ра не шен ра ко во
ди тел за те ле ко му ни ка ци и во 
„Ма ке дон ски пош ти“)
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53 ЧА СА ПОД УР НА ТИ НИ ТЕ 

Дол го вре ме по у ри ва ње
то на хо те лот „Ма ке до ни ја“ се 
слу ша ле гла со ви на пре жи ве а
ни те кои ба ра ле по мош. Е ки па 
ру да ри од Ју гос ла ви ја со нат чо
веч ки на по ри тра га ле по пре
жи ве а ни те и ра бо те ле на точ но 
ло ци ра ње на гла со ви те. Е ден 
од спа су ва чи те е и ру да рот 
Сре тен Рај ко виќ од Кос то лац. 
За ед но со Сло бо дан Пај ко виќ, 
член на ал пи нис тич ка е ки па, 
тој спо ред бе ле же ња та на ју гос
ло вен ски те но ви на ри, сле гол 
во под ру мот на хо те лот во кој 
се ур на ле не кол ку те катови од 
об јек тот.

Во целосен мрак, спа си
те ли те се слу же ле со ба те рис
ки лам би. Во мра кот, ко пај ќи, 
на иш ле на по тис на та чо веч ка 
но га. Ста ну ва ло збор за маж. 
Чо ве кот бил жив, се слу ша ле 
не го ви те гла со ви. Низ от во рот 
ус пе а ле да ос по со бат прис тап 

на ди гал ка та. Чо ве кот со згме
че на но га ле жел не под виж но и 
теш ко ди шел. 

Има ли жи ви? – пра шал 
не кој од спа си те ли те. 

– Жи ви сме, ние сме ту ка 
 ре кол жен ски глас, на фран
цус ки ја зик.

 И ма жот ми е ту ка, Бел
гиј ци сме. 

Спа су ва чи те поч на ле  
уш те по за си ле но да ра бо тат. 
Нас ко ро от во рот бил тол ку 
ши рок, што же на та била из
не се на на свет ли на та на де нот. 
Ста ну ва ло збор за бел гис ката 
бра чна двојка, соп ру га та Зи зи 
Жак мер и неј зи ни от маж Жан 
Жак мер . Тие 53 ча са се на о ѓа
ле под ур на ти ни те на хо те лот 
„Ма ке до ни ја“. И двај ца та ле же
ле во кре ве ти те, не под виж ни. 
Би деј ќи би ла по
мал ку пов ре де на, 
таа пр ва би ла из
не се на над вор , на 
тро то а рот. Со те
жок на пор им се 
нас мев на ла на двај
ца та спа си те ли и се 
о нес вес ти ла. По то а 
би ла префр ле на во 
бол ни ца та. 

Жан, кој ле
жел на кре ве тот со 
смач ка на но га, вни
ма тел но го сим на ле 
од кре ве тот прек
ри ен со мал тер и 
гре ди и го из ва ди ле 
над вор , на тро то
а рот, ка де што ве
ќе би ла из вле че на 
не го ва та же на. Тој 
са мо им мав нал на 

на соб ра ни те лу ѓе, из ви ку вај ќи 
ед но го ле мо „бла го да рам“. И а
ко теш ко збо ру вал, ус пе ал са
мо да пра ша: „Ка де се на о ѓа ме? 
Што е ова? Зем јот рес? Бом бар
ди ра ње? Или вул кан?“

Тој сме тал де ка би ле из
ва де ни од пр ви от кат, и а ко би
ле про пад на ти во под ру мот од 
хо те лот. По то а, ка ко и не го ва
та же на прет ход но, со спе ци
јал но во зи ло бил префр лен до 
им про ви зи ра на та бол ни ца под 
ша то ри. Во бол ни ца та би ле под 
кон тро ла на сло ве неч ки от ле
кар др Дра го Пле ши вич ник. 

Жан Жак мар по про
фе си ја бил би о лог и за ед но со 
соп ру га та до шол во Скоп је и во 
Ма ке до ни ја да ги про у чу ва му
зеј ски те вред нос ти и ек спо на ти 
од не го ва та стру ка. 

Скоп је се се ќа ва...
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ЖИВ СУМ, 
АКО ТРЕ БА И ТРИ ДЕ НА ЌЕ ЧЕ КАМ

Пор ти рот на хо те лот 
„Ма ке до ни ја“, Бо жо Сто ја нов
ски, на чу ден на чин ус пе ал да го 
пре жи ве е скоп ски от зем јот рес 
и а по ка лип са та ко ја го снаш ла 
о вој скоп ски хо тел. Од ра бот
но то мес то на кое се на о ѓал, 
тој, за ед но со не ко и од гос ти те, 
про пад нал во под ру мот. Спо
ред за пи си те на бел град ски те 
из вес ту ва чи, тој, ба рај ќи по
мош, из ви ку вал: „Спа се те ме, 
жив сум, ако тре ба и три де на 
ќе че кам“. Спа си те ли те вло жи
ле го ле ми на по ри за да дој дат 
до не го. Се до де ка го слу ша ле 
не го ви от глас, пос то е ла на деж 
за не го во спа су ва ње.

Се ур нал за ед но со сво е
то пор тир ско мес то во под ру
мот, а не го ва та по лож ба би ла 
ис клу чи тел но теш ка. Бил стис
нат ме ѓу гре ди те и шти ци те од 
пла фо нот, во склоп че на фор ма 
ко ја му о не воз мо жу ва ла се как

во дви же ње. Ед на та од гре ди те 
го по тис на ла врз вра тот. Спа
си те ли те, со спе ци јал ни пи ли 
ја се че ле це ла та гра ѓа ко ја се 
на о ѓа ла во прос то ри ја та, за да 
дој дат до не го. 

Ко га по дол ги и нат чо
веч ки на по ри ус пе а ле во тоа, го 
вр за ле со пла ни нар ско ја же, а 
по то а за поч на ле да ко па ат под 
не го за да ос ло бо дат до вол но 
прос тор за из вле ку ва ње на те
ло то. Нас ко ро тој бил из вле чен 
на тро то а рот. Сто ја нов ски из
гле дал из бе зу ме но. О чиг лед но, 
до жи ве ал го ле ма пси хо лош ка 
тра у ма. О че вид ци те ве лат де ка 
ду ри по са кал и да се са мо у би е.

И ме то на ше фот на ре
цеп ци ја та на хо те лот „Ма ке
до ни ја“, Ра то мир Пет ров ски, и 
ден де нес се спом ну ва повр за
но со го ле ма та, не се бич на по
мош ко ја тој ја пру жал на нас
тра да ни те и по ма гал за нив но 
спа су ва ње. Ста нал си но ним за 
пожр тву ва ност и ху ма ност.

На не о би чен на чин би ле 
спа се ни и пар ке та рот на хо те
лот „Ма ке до ни ја“,  31го диш
ни от Ве сељ Ав ди и не го ва та 
соп ру га ко ја му по ма га ла. При 
пр ви от у дар на зем јот ре сот, тој 
и не го ва та же на ве ќе за поч на ле 

со вр ше ње то на се кој днев ни те 
ра бо ти. На ед наш, им се за гу би
ла подлогата под но зе те и про
пад на ле во ба рот на хо те лот. Се 
наш ле, ка ко што са ми те го о пи
шу ва ат тој миг, во смрт на прег
рат ка со рас пар че ни от ме бел и 
тулите. 

Теш ко ди ше ле, во прос
то ри ја та не ма ло до вол но воз
дух. За чу до, вто ри от у дар од 
ка тас тро фал ни от зем јот рес 
нап ра вил мал от вор во ба рот 
во кој што про пад на ле и тоа, 
всуш ност, им го спа си ло жи
во тот, би деј ќи мо же ле пос ло
бод но да ди шат. По е ден час, со 
крај ни на по ри, за ед но со же
на та, ус пе а ле да се из вле чат од 
прос то ри ја та и да се спа сат. Се 
о би де ле да им по мог нат на не
ко и од при сут ни те во прос то
ри ја та, но си те о ко лу нив ве ќе 
би ле мрт ви. 

Двај ца та се префр ле ни 
во Ко сов ска Мит ро ви ца, ма
жот во бол ни ца, а соп ру га та кај 
не ко и нив ни при ја те ли. Ова се 
са мо не кол ку од го ле ми те чо
веч ки дра ми што се слу чи ле во 
е ден од нај ра зур на ти те об јек ти 
во скоп ски от зем јот рес, скоп
ски от хо тел и рес то ран „Ма ке
до ни ја“.  

Поглед на плоштадот од хотелот „Македонија“
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ЗА ГИ НА ЦЕ ЛО ТО  МОЕ СЕ МЕЈ СТВО 
„Мо јот тат ко бе ше свеш

те ник, тој по чи на во 1959 го
ди на. Ос та нав ме да жи ве е ме 
со мај ка ми, сес тра ми Ру жа со 
син че то Вла до и брат ми Јо ван 
кој бе ше пом лад од ме не. Дру
га та сес тра Дра ги ца, со ќер кич
ка та Бе ти жи ве е ше по себ но, 
со соп ру гот Це ве. Сес тра ми 
Ру жа, ко ја ра бо те ше ка ко нас
тав нич ка по фран цус ки ја зик 
во у чи лиш те то „11 Ок том ври“ 
зе ма кре дит и со ма те ри јал на 
по мош од мај ка ми уп ла тив
ме стан во но ва та згра да што 
се гра де ше на у ли ца та 29 Но
ем ври, број 46, во бли зи на на 
де неш на та У ни вер зал на са ла. 
Згра да та ја ѕи да ше при ва тен 
прет при е мач. 

Во но ва та згра да се все
лив ме е ден ме сец пред скоп
ски от зем јот рес од 26 ју ли 1963 
го ди на, на четвртиот кат. Ни кој 
од нас не мо же ше ни ту да прет
пос та ви как ва тра ге ди ја ќе ни 
се слу чи и кол ку таа згра да, ко
ја не би ла со лид но гра де на, ќе 
би де фа тал на за нас. Ве чер та, 
на 25 ју ли, сес тра ми Дра ги ца 
со ќер кич ка та и зе тот ше та ле 

во Град ски от пар к и нав ра ти ја 
во но ви от стан, кај нас, на гос
ти. Би деј ќи се задр жа а дол го, 
сес тра ми со ќер ка та ос та на да 
спи е кај нас, а зе тот Це ве за ми
на, за ние да би де ме по ко мот
ни, би деј ќи бев ме по ве ќе ми на. 

И зут ри на та, ме раз бу ди 
стра о тен у дар од зем јот ре сот, 
најпр вин вер ти ка лен, а по то а 
и хо ри зон та лен. Згра да та ка
ко да е од хар ти ја про пад на во 
те ме ли те, а јас се стру по лив за
ед но со неа. Би деј ќи згра да та 
се из мес ти ла од си ла та на у да
ри те, глав на та пло ча не па ѓа ла 
на до лу вер ти кал но, ту ку под 
кос а гол. Тој а гол ме спа сил, би
деј ќи се соз дал пра зен прос тор 
ме ѓу ѕи дот и кре ве тот на кој 
спи ев. Но, за то а, таа фа тал на 
пло ча, ка ко што па ѓа ше на до лу, 
по ко си се под се бе. 

По зем јот ре сот, ос та на а 
са мо ку пиш та ур на ти ни, не по
ви со ки од два мет ра. Ко га пад
нав се нај дов во гор ни от дел 
од ур на ти ни те, и со нат чо веч
ки си ли ус пе ав да из ле зам на 
повр ши на та. Бев по лес но пов
ре ден и и мав проб ле ми со ди
ше ње то. За жал, це ло то мое се
меј ство за ги на во ур на ти ни те. 
Тоа бе ше у жас на тра ге ди ја ко ја 
не мо же со ниш то да се о пи ше, 
и чи ја цр на сли ка на смрт та до 

ден де нес ме про го ну ва. 
Кол ку чо век тре ба ше да 

би де си лен за да ја издр жи таа 
нес ре ќа. За ги на а мај ка ми Ве
ли ка (51),  сес тра ми Дра ги ца 
(27), неј зи на та ќер ка Бе ти (2), 
брат ми Јо ван (21) и сес тра ми 
Ру жа (31). До де ка дру ги те ве ќе 
беа по чи на ти, Ру жа бе ше пок
ло пе на со пло ча та, но се уш те 
да ва ше зна чи на жи вот. Сво е то 
син че Вла до (6,5) таа мај чин ски 
го бе ше стис на ла на гра ди те и 
го заш ти ти ла о воз мо жу вај ќи 
му да ди ше. Ко га со спа су ва
чи те им приј дов ме за да ги из
вле че ме на повр ши на, сес тра 
ми се о би де неш то да ми ка же, 
и зус ти неш то не јас но и по чи на. 
Вла до и го зе мав ме од ра це те и 
за ед но со неа ги из вле ков ме од 
под ур на ти ни те. 

По то а, це ли от жи вот 
Вла до бе ше со ме не, го из рас
нав за ед но со мо и те две де ца. 
Завр ши ме ди ци на и ста на по
чи ту ван хи рур г по ин тер на ме
ди ци на. Ус пеш но се за ни ма ва
ше со спор т, иг рај ќи те нис".                                                               

(рас ка жу ва Љуп чо По пов, пен
зи о нер , е лек троин же нер )

Скоп је се се ќа ва...

Љупчо Попов
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„Ро ден сум во Скоп је и 
си от мој жи вот го по ми нав во 
гра дот на Вар дар . Во пред зем
јот рес но Скоп је се та на ша мла
дост се од ви ва ше на кор зо то, 
во ки на та, во те а та рот. Се ко
ја про шет ка во о ко ли на та на 
гра дот прет ста ву ва ше ис то та
ка воз бу да и за до вол ство. Се 
жи ве е ше ми рен, ре лак си ран 
и спо ко ен жи вот. По по тек ло 
сум Сло ве нец, тат ко ми Ан тон, 
е дој ден во Скоп је во 1918 го ди
на. 

Тоа коб но ут ро на 26 ју ли 
1963 го ди на ко га се слу чи зем
јот ре сот жи ве ев ме на у ли ца та 
Ни ко ла Тес ла или 762, во згра
да та број 6, во на сел ба та Кар
пош. 

Зем јот ре сот пре диз ви ка 
тол ку си лен у дар што згра да та 
се ни ша ше ка ко да е од кар тон. 
За поч на а да се превр ту ва ат 
пред ме ти те, да па ѓа мал те рот, 
вра ти те се заг ла ви ја и не мо
жев ме да из ле зе ме. Со крај ни 
си ли ус пе ав ме да ги про би е ме 
вра ти те и да из ле зе ме на у ли

ца та. Ни кој од мо е то се меј ство 
не за ги на.

На у ли ца та не пре че ка 
вис тин ски у жас. И ма ше уш те 
не кол ку у да ри, зем ја та се тре се
ше, се та о ко ли на бе ше об ви е на 
во прав. Ко га по из вес но вре
ме прав та слег на, глет ка та бе
ше уш те по у жас на. Не мо жев
ме да ве ру ва ме на соп стве ни те 
очи, би деј ќи згра да та нас про ти 
нас, со број 11, со два та пр ви 
ка та бе ше ре чи си про пад на та 
в зем ја. И ма ше пис кот ни ци и 
по ви ци за по мош, се ши ре ше 
зло коб на не из вес ност и страв.

Во згра да та зад нас, на чиј 
број де нес не се се ќа вам, глет
ка та бе ше уш те пос траш на. 
Би деј ќи над во реш ни те ѕи до ви 
беа ур на ти, се гле да а ка то ви и 
внат реш нос та на ра зур на ти те 
ста но ви. Во нив се гле да а ре
ди ци од кре ве ти со ум ре ни те, 
по тис на ти со бе тон. Таа сли ка 
не ма ни ко гаш да ја за бо ра вам. 
Смрт та лу ѓе то о чиг лед но ги за

тек на ла на спи е ње. 
Сли ка та во згра да та број 

13 ко ја се на о ѓа ше во бли зи на, 
а ко ја нај мно гу нас тра да, бе ше 
ис то та ка мор ни ча ва. Ур на ти
ни, спо е ни или со се ма у ниш
те ни ка то ви, се бе ше прав и пе
пел.

По доц на, згра да та во ко ја 
жи ве ев ја са ни ра а, се вра тив ме 
на зад и пов тор но жи ве ев ме во 
неа. По то а го про да дов ста нот 
во Кар пош и се га жи ве ам во 
бли зи на на Со бор на та црк ва. 
На мес то то ка де што се на о ѓа
ше згра да та со број 11, пос то е
ше и де ја пов тор но да се кре не 
нов стан бен об јект. Меш та ни те 
не доз во ли ја, сме тај ќи де ка е 
по доб ро ту ка да ос та не зе ле ни
ло то.

Ко га де нес, по тол ку вре
ме ра мис лу вам, вис тин ска сре
ќа е што јас и мо е то се меј ство 
пре жи ве ав ме. Ток му на ша та 
згра да издр жа и не се ур на во 
зем јот ре сот. Неп ред вид ли ви се 
па тиш та та во жи во тот".

(рас ка жу ва 
Ста нис лав Фај ди гер , 
пен зи о нер )

ВИС ТИН СКО  ЧУ ДО Е  
КА КО ПРЕ ЖИ ВЕ АВ МЕ

Ста нис лав Фај ди гер
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Скопје 26 јули 1963
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Скопје 26 јули 1963
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„Се се ќа вам на топ ла та 
јул ска ноќ, 25 ју ли 1963 го ди на 
ко га ме хос пи та ли зи ра а на од
де ле ни е то за ги не ко ло ги ја во 
Др жав на та бол ни ца. Бев бре
ме на во сед ми ме сец, а јас, соп
ру гот и мо ја та 5го диш на ќер
ка со нетр пе ни е го о че ку вав ме 
но во ро ден че то кое на свет тре
ба ше да прис тиг не на 18 ок том
ври. Си го за мис лу вав мир но то 
до а ѓа ње на но во то че до и на
ши от спо ко ен жи вот во се меј
ни от дом на у ли ца та Ко за ра 34, 
бли зу Др жав на та бол ни ца. Но, 
суд би на та са ка ше по и на ку.... 

Це ла ве чер не мо жев да 
зас пи јам преп ла ве на со мис
ли за ид ни на та. О дед наш, се 
слуш на а страш ни зву ци  мја
у ка ње на мач ки, ви е ње на ку
чи ња и стра от ни кри ци од дру
ги те жи вот ни кои се слу ша а 
ду ри од Зо о лош ка та гра ди на. 
Ја та пти ци се кре ва а во ха о ти
чен лет над зем ја та. Бе ше муг
ра, мно гу се ис пла шив и се пра
шу вав што се слу чу ва. А по то а 
страш на, зло коб на ти ши на. 
По то а си лен тат неж....Тре пе
рев од страв. О дед наш зем ја та 
поч на сил но, мно гу сил но да 
се тре се и сфа тив  зем јот рес....
Во жи во тот не мав по чус тву ва

но та ков страв... Јас, док то ри
те, ме ди цин ски те сес три и си те 
дру ги па ци ен ти ка ко из бе зу
ме ни из ле гов ме од згра да та, 
си те стра ву вај ќи за сво јот жи
вот, зав ла де а се оп шта па ни ка и 
страв... По мал ку вре ме го здог
ле дав мо јот соп руг, кој дотр ча 
ис пла шен до ме не, са кај ќи да се 
у ве ри де ка сум доб ро. По чув
ству вав го ле мо о лес ну ва ње ко
га ви дов де ка тој е жив и здрав, 
но ис тов ре ме но бев мно гу заг
ри же на за тоа да ли се доб ро 
мо ја та ќер кич ка и мо и те ро ди
те ли, кои то гаш беа на кра ток 
од мор во Кат ла но во. Сто ев ме 
та ка на плоч ни кот пред бол ни
ца та во ис че ку ва ње, ко га о дед
наш по чув ству вав сил ни по ро
дил ни бол ки. 

Во це ли от тој ха ос ми 
приј де док то рот, уг лед ни от др 
Ан тиќ и по ро ду ва ње то за поч
на на плоч ни кот пред бол ни ца
та, во трев ни кот под ед но др во, 
без ни как ви ин стру мен ти. И 
са ми от стра ву вај ќи за сво јот 
жи вот по ра ди неп рес тај ни
те зем јот ре си, док то рот се пак 
ја по ка жа сво ја та про фе си о
нал ност и по ро ду ва ње то бе
ше ус пеш но. Прек рас но бе ше 
чув ство то на о лес ну ва ње ко га 
ми ре че: „Де вој че и ма те, де вој

че!" Бе ше 7 ча сот и 20 ми ну ти, 
2 ча са по ка тас тро фа та ко ја го 
снај де Скоп је, а спо ред си те ин
фор ма ци и мо ја та ќер ка е пр
во то но во ро ден че кое дој де на 
свет во Скоп је по ка тас тро фал
ни от зем јот рес. Бе ше мно гу ма
леч ка, мо ја та Су за на се ро ди со 
те жи на од са мо ки лог рам и сто 
гра ма и не мо же ше са мос тој но 
да ди ше. Но, се ох раб рив ме и 
не за гу бив ме на деж, соп ру гот 
вед наш зе ма ед на слам ка и за
поч на да и да ва веш тач ко ди
ше ње за да ја одр жи во жи вот. 
Во тој мо мент се по ја ви и тат ко 
ми, кој  ис пла шен до шол пеш 
од Кат ла но во и ни ка жа де ка 
тој, мај ка ми и мо ја та 5 го диш
на ќер ка се доб ри и на си гур
но, на на ша ог ром на ра дост“, 
рас ка жу ва скоп јан ка та Злат ка 
Крс тев ска.

Ма ла та Су за на за ед но со 
неј зи на та мај ка по то а би ле пре
не се ни во бол ни ца во Ниш, на 
си гур но. Скоп јан ка та Су за на 
Ста ма тов ска (ро де на Крс тев
ска) де нес ка е среќ но о ма же на 
и гор да мај ка на две де ца. Мно
гу са ка да им по ма га на дру ги
те, а вљу бе ник е во сво ја та про
фе си ја (гра деж ниш тво то) и во 
сво јот ро ден град Скоп је. 

„ДЕ ВОЈ ЧЕ И МА ТЕ, ДЕ ВОЈ ЧЕ!“
Скоп је се се ќа ва...

Су за на Ста ма тов ска
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„Се ќа ва ња та кои пр ви ми 
на ви ра ат ко га ќе по мис лам на 
скоп ски от  зем јот рес од не ко и 
чуд ни при чи ни не се повр за ни 
со ра зур на ти от лик на гра дот, 
ни ту пак со тоа коб но ут ро кое 
си те не раз бу ди од ут рин ски
от сон... ту ку со спло те нос та, 
чув ство то на за ед ниш тво, со
ли дар нос та и сил ни от мо тив да 
се про дол жи по на та му“, рас ка
жу ва То мо Та сев, скоп ја нец од 
Ма џир ма а ло.

„Јас то гаш бев 14 го диш
но мом че и го о бо жу вав фуд
ба лот. И до ден де нес се рас
тре пе ру вам ко га ќе се се там 
на за ка жа ни от нат пре вар ме ѓу 
фуд бал ски те клу бо ви „Вар
дар “ и „Ди на мо“ од Заг реб, кој 
се одр жа са мо по е ден ме сец 
од ка тас тро фал ни от зем јот
рес. И а ко сé уш те ја чис тев ме 
прав та од раз урнатите згра ди 

и Скоп је се уш те жи ве е ше со 
пос ле ди ци те од 26 ју ли, вес
та де ка не ма да се од ло жи о вој 
спор тски нас тан бе ше при мен 
со ог ром на воз бу да. Ова во
ед но бе ше и пр ви от нас тан од 
ја вен ка рак тер кој се слу чи во 
Скоп је по зем јот ре сот...

Не бе ше лес но да се дој де 
до би лет, и мај ќи пред вид де ка 
во Скоп је и ма ше и го лем број 
во лон те ри од це ла по ра неш на 
Ју гос ла ви ја кои по ма га а во рас
чис ту ва ње на гра дот. Дол га та 
ко ло на пред би ле тар ни ца та не 
ме о бес храб ри да дој дам до два 
би ле та, за ме не и за тат ко ми... 
и тоа на Јуж на три би на!

Нат пре ва рот поч на во 
од лич на ат мос фе ра... но она 
што си те не ра зо ча ра и збу
ни бе ше не дос ти гот на на ши
от нај до бар гол ге тер Пе тар 
Шу лин чев ски. Та ка, со се ма 

о че ку ва но во пр во то по лув ре
ме го при мив ме и пр ви от гол. 
На ви ва ње то не стив ну ва ше... 
но, ра зо ча ру ва ње то бе ше при
сут но кај си те нас...

На по че то кот на вто ро то 
по лув ре ме се слу чи чу до. Це ла
та ат мос фе ра ја до жи ве а сво ја
та кул ми на ци ја ко га на те рен 
вле та Шу лин чев ски, за ко го от
пос ле доз нав ме де ка не го во то 
доц не ње се дол жи на о теж на то
то па ту ва ње од Ре сен до Скоп
је, би деј ќи тој по тек ну ва ток му 
од тој град. Сил ни те о ва ци и и 
спор тско то на ви ва ње нај ве ро
јат но беа мо тив за не го да да де 
гол и да го из рам ни ре зул та тот. 
Не мо жам да ви ги о пи шам ра
дос та и сре ќа та во тој мо мент. 
Се чув ству вав ме ка ко да сме 
по бе ди ле тој ден, и а ко нат пре
ва рот завр ши не ре ше но. Тој 
гол за нас зна че ше по бе да!"

РЕ МИ ТО ШТО ЗНА ЧЕ ШЕ ПО БЕ ДА
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ОД ГЕР МА НИ ЈА СО СР ЦЕ ЗА СКОП ЈЕ

Ар мин Ба ер , Пи тер Ги
линг, Кон рад Мец и Ло те Ми
лер се чле но ви те на гер ман
ски от Цр вен крст кои во 1963 
го ди на уш те на 30 ју ли прис
тиг на ле на по мош во ра зур на
то то Скоп је и за ед но со сво и те 
ко ле ги пос та ви ле ста ни ца за 
про чис ту ва ње во да и на род на 
куј на за на ши те сог ра ѓа ни кои 
во ка тас тро фа та ги за гу би ле 
сво и те до мо ви. Се вклу чи ле и 
во ак ци ја та за по мош на нас
тра да ни те и ги тран спор ти
ра ле до бол ни ци те. По по вод 
од бе ле жу ва ње то на 50го диш
ни на та од скоп ски от зем јот рес, 
тие прес то ју ва а во Скоп је и се 
пот се ти ја на де но ви ве по ми на
ти под от во ре но не бо, во ху ма
ни тар на та ак ци ја за по мош на 
Скоп је и на нас тра да ни те во 
при род на та ка тас тро фа.

 Ко га стиг на вес та за ка
тас тро фал ни от зем јот рес гер
ман ски от Цр вен крст вед наш 
до не се од лу ка да по мог не. По 
52 ча са па ту ва ње со воз, на 30 
ју ли, доц на ве чер та, на ши от 

тим прис тиг на во Скоп је. Бр зо 
се ор га ни зи рав ме и се пос та
вив ме во Град ски от пар к, ка де 
што ја мон ти рав ме на ша та оп
ре ма. Па ме там са мо де ка бе
ше мно гу жеш ко и де ка мно гу 
лу ѓе што ос та на ле без пок рив 
над гла ва та спи е ја во пар кот, 
на от во ре но. На ша та за да ча 
бе ше да пос та ви ме ста ни ца 
за пре чис ту ва ње  во да со чи
ја по мош о без бе ду вав ме во да 
за си те пот ре би. Ја пос та вив ме 
и на род на та куј на и поч нав ме 
да под гот ву ва ме хра на  по ја
док, ру чек и ве че ра, по 10 000 
пор ци и днев но. 
Во ме ѓув ре ме, 
во Бон до не
со а од лу ка да 
из гра ди ме и 40 
ба ра ки, на ло
ка ци ја во Ѓор че 
Пет ров. Ба ра
ки те ги до не со а 
со воз, а нив на
та из град ба ја 
завр шив ме во 
но ем ври – рас

ка жу ва Кон рад 
Мец, дол го го
ди шен ак ти вист 
на Цр ве ни от 
крст.

Ге р  м а н 
ски те ху ма ни
тар ци во Скоп
је за прв пат 
се со о чи ле со 
пос ле ди ци те од 
ка тас тро фа лен 
зем јот рес. 

 Гр а  д о т 
бе ше ра зур нат 
ка ко во вој на. 
За сре ќа ни ка
де не го ре ше. 
Во Гер ма ни ја по 
Вто ра та свет ска 
вој на ос та на а 
мно гу ур на ти ни 

и ние бев ме на вик на ти на так ва 
си ту а ци ја, но ко га дој дов ме во 
Скоп је се со о чив ме со неш то 
дру го. За прв пат во мо јот жи
вот то гаш се срет нав со ур на
ти ни од зем јот рес, тоа за ме не 
бе ше страш на сли ка. Но, она 
што ис то та ка ми ос та на во се
ќа ва ње до денде не шен е при ја
тел ство то што вед наш се раз ви 
со лу ѓе то што до а ѓа а во на ша та 
на род на куј на. Во врс ка со на
ше то гот ве ње со ве ти до би вав
ме са мо од же ни те. Ма жи те си 
сто е ја нас тра на – се се ќа ва ак
ти вис тот Ар мин Ба ер .

Од лево: Питер Гилинг, Армин Баер, Лоте Милер и Конрад Мец (втор од десно)
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Пот реб ни те сос тој ки за 
под го тов ка на об ро ци те ху ма
ни тар ци те ги на ба ву ва ле од Ку
ма но во и од Те то во.

 Гот вев ме мно гу зе лен
чук, ком пи ри и мно гу ме со. 
Она што за нас бе ше мно гу чуд
но е што скоп ја ни ка фе то го 
пи е ја со мно гу ше ќер – рас ка
жу ва ат тие.

Со нив но то во зи ло до 
бол ни ци те би ле тран спор ти
ра ни пов ре де ни гра ѓа ни, из
вле че ни од под ур на ти ни те. За 
нив е ин те рес но и тоа што во 
вре ме то на Сту де на та вој на во 
Скоп је се срет на ле е ки пи те на 
Цр ве ни от крст на то гаш ни те 
Ис точ на и За пад на Гер ма ни ја, 
но де ка ра бо те ле ка ко е ден, за 
об но ва на Скоп је.

ЕК СКУР ЗИ ЈА КА КО НАГ РА ДА

По че ти ри не де ли де но
ноќ на ра бо та, до ма ќи ни те за 
нив ни те при ја те ли од Гер ма ни
ја ор га ни зи ра ле ек скур зи ја во 
Ох рид. 

 Ав то бу сот бе ше мно гу 
стар и о че ку ва но, не ка де на по
ло ви на пат до Ох рид прег ре а. 
До де ка во за чот ба ра ше на чин 
да го поп ра ви, на ши от во дач не 
од не се да про ше та ме во блис
ко то лоз је. Се сла дев ме со мно
гу вкус но гроз је. И о кол ни те 
пре де ли беа тол ку у ба ви, што 
до де нес ка се се ќа вам на нив 
ка ко вче ра да бе ше. За сре ќа, 

во за чот го поп ра ви ав то бу сот и 
без бед но стиг нав ме во Ох рид. 
По ми нав ме прек ра сен и ис пол
нет ден – се пот се ту ва Мец.

ЕД НАШ ВО ЦР ВЕН КРСТ, 
ЦЕЛ ЖИ ВОТ ВО ЦР ВЕН 
КРСТ

Ху ма ни тар ци те од 
гер ман ски от Цр вен крст 
по завр шу ва ње то на ак
ци ја та за по мош на Скоп
је у чес тву ва ле и во дру ги 
ху ма ни тар ни ми си и на те
ри то ри ја та на по ра неш на 
Ју гос ла ви ја, во Ба ња Лу ка, 
во Бар и во Ко тор . Тие ве
лат де ка ху ма нос та се кој 
чо век ја но си во ср це то и  
де ка не мо жат да жи ве ат 

без да по ма га ат. 
 Ед наш во Цр вен крст, 

цел жи вот во Цр вен крст – наг
ла су ва Мец.
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СКОП ЈЕ СЕ СЕ ЌА ВА И СЕ 
ЗАБ ЛА ГО ДА РУ ВА

О ва а го ди на, Скоп је и 
скоп ја ни од бе ле жу ва ат 50 го
ди ни од ка тас тро фал ни от 
скоп ски зем јот рес што од не се 
1.070 жи во ти и ра зур на ре чи си 
80 про цен ти од на ши от град. 
По тој по вод, Гра дот Скоп је во 
ко ор ди на ци ја со У ни вер зал на
та са ла и со дру ги те јав ни кул
тур ни ин сти ту ци и ор га ни зи ра 
не кол ку ме сеч ни ак тив нос ти 
под мо то то „Скоп је се се ќа
ва”, што и ма ат за цел да 
пот се тат на не ми ли от 
нас тан, на за гу би те и на 
до жи ве а на та бол ка, но 
да пот се тат и на не из
мер на та храб рост, ху ма
ност и пожр тву ва ност 
на скоп ја ни да се из бо
рат со при род на та си ла, 
да ги над ми нат пос ле
ди ци те и да поч нат да го 

гра дат но во то Скоп је.
Скоп ски от зем јот рес 

и ка тас тро фа та што го снај
де гра дот и на ши те сог ра ѓа ни 
пок ре на до то гаш не ви де на ме
ѓу на род на ак ци ја за по мош на 
нас тра да ни те, за рас чис ту ва ње 
на ур на ти ни те и за о без бе ду ва
ње без бед ни ус ло ви за жи вот 
за о ни е што ос та на а без пок
рив над гла ва та. По мош, ка ко 
што се се ќа ва ат на ши те по воз

рас ни сог ра ѓа ни, стиг ну ва ла од 
се ка де, ду ри и од на јод да ле че
ни те мес та на на ша та пла не та. 
Све тот ис пра ќал хра на, во да, 
ле ко ви, пос тел ни на и по куќ
ни на, по ма гал во из град ба на 
це ли на сел би, по ма гал па рич но 
и ма те ри јал но, ис пра ќал доб
ро вол ци кои не се ште де ле за 
по мош на Скоп је и на скоп ја ни.

Ток му за то а, по по вод од
бе ле жу ва ње то на 50го диш ни

на та од скоп ски от зем
јот рес, Скоп је и скоп ја ни 
ќе ис пра тат ед но го ле мо 
БЛА ГО ДА РАМ за по да
де на та ра ка, за спо де ле
на та ма ка, за у ка жа на та 
по мош на 90ти на зем ји 
и ор га ни за ци и од све тот 
кои при до не со а Скоп је 
да ста не цен тар на свет
ска та со ли дар ност. Си те 

Од бе ле жу ва ме 50 го ди ни од ка тас тро фал ни от зем јот рес
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др жа ви и ор га ни за ци и што ја 
у па ти ја сво ја та не се бич на по
мош по ка тас тро фал ни от зем
јот рес од Гра дот Скоп је ќе до
би јат бла го дар ни ци, и тоа:

Ав стра ли ја
А рап ска Ре пуб ли ка Е ги пет
Си рис ка А рап ска Ре пуб ли ка
По ве ќе на ци о нал на др жа ва 
Бо ли ви ја
Бре гот на Сло но ва та Кос ка
Бос на и Хер це го ви на
Све та Сто ли ца
Бо ли вар ска Ре пуб ли ка Ве не цу е ла
Ре пуб ли ка Гви не ја
Гру зи ја
Со јуз на Де мок рат ска Ре пуб ли ка 
Е ти о пи ја
Ре пуб ли ка Зим баб ве
Из ра ел
Ин до не зи ја
И рак
Ис лам ска Ре пуб ли ка Ав га нис тан
Ис лам ска Ре пуб ли ка И ран
Ис лам ска Ре пуб ли ка Па кис тан
Ја по ни ја
Ка на да
Ки пар 
Кон го
Ре пуб ли ка Кос та ри ка
Крал ство Бел ги ја
Крал ство Дан ска
Крал ство Кам бо џа
Крал ство Ма ро ко
Крал ство Нор веш ка
Крал ство Хо лан ди ја
Крал ство Швед ска
Крал ство Шпа ни ја
Ку вајт
Ли бан
Ли бе ри ја
Ли би ја
Лих тен штајн
Лук сем бур г

Со е ди не ти те Мек си кан
ски др жа ви
Мо на ко
Мон го ли ја
На род на Де мок рат ска 
Ре пуб ли ка Ал жир
На род на Ре пуб ли ка 
Ки на
Нов Зе ланд
О бе ди не ти А рап ски 
Е ми ра ти

О бе ди не то Крал ство на Ве ли ка 
Бри та ни ја и Се вер на Ир ска
Ре пуб ли ка Ав стри ја
Ре пуб ли ка А зер бе џајн
Ре пуб ли ка Ал ба ни ја
Ар ген тин ска Ре пуб ли ка
Ре пуб ли ка Бе ло ру си ја
Ре пуб ли ка Бу га ри ја
Ре пуб ли ка Га на
Ре пуб ли ка Гр ци ја
Ре пуб ли ка Ек ва дор
Ре пуб ли ка Ер ме ни ја
Ре пуб ли ка Ес то ни ја
Ре пуб ли ка Ин ди ја
Ир ска
Ис ланд
И та ли јан ска Ре пуб ли ка
Ре пуб ли ка Ка зах стан
Ре пуб ли ка Кир гис тан
Ре пуб ли ка Ко лум би ја
Ре пуб ли ка Ко со во
Ре пуб ли ка Ку ба
Ре пуб ли ка Лат ви ја
Ре пуб ли ка Лит ва ни ја
Ре пуб ли ка Ма ли
Ре пуб ли ка Мал та
Ре пуб ли ка Мјан мар ска У ни ја
Ре пуб ли ка Мол да ви ја
Ре пуб ли ка Ни ге ри ја
Ре пуб ли ка Пол ска
Ре пуб ли ка Пор ту га ли ја
Ре пуб ли ка Ро ма ни ја
Сло вач ка Ре пуб ли ка
Ре пуб ли ка Сло ве
ни ја
Ре пуб ли ка Ср би ја
Ре пуб ли ка Та џи кис
тан
Ре пуб ли ка Ту нис
Ре пуб ли ка Тур ци ја
Ре пуб ли ка У ган да
Ре пуб ли ка Уз бе кис
тан
Ун га ри ја
Ре пуб ли ка Фин ска

Ре пуб ли ка Фран ци ја
Ре пуб ли ка Хр ват ска
Чеш ка Ре пуб ли ка
Ре пуб ли ка Чи ле
Рус ка Фе де ра ци ја
Се не гал
Со е ди не ти те А ме ри кан ски Др жа ви
Со јуз на Ре пуб ли ка Гер ма ни ја
Су дан
Тан за ни ја
Тур кме нис тан
Ук ра и на
О ри ен тал на Ре пуб ли ка У руг вај
Фе де ра тив на Ре пуб ли ка Бра зил
Ха ше мит ско Крал ство Јор дан
Ре пуб ли ка Цр на Го ра
Швај цар ска кон фе де ра ци ја
Шри Лан ка
У НИ ЦЕФ
О бе ди не ти на ци и
Ме ѓу на ро ден цр вен крст и Цр ве на 
по лу ме се чи на

Скоп је се се ќа ва...

ДИЈАМАНТОТ НА ЕИКО

„Мла да та сту ден тка Е и ко Му
зи ки од Ја по ни ја ис пра ти при
лог за по мош на нас тра да ни те 
во Скоп је – ди ја мант, по точ но 
ди ја ман тски прс тен што го до
би ла ка ко се меј но нас лед ство, а 
кој се пре не су вал со ге не ра ци и 
во неј зи но то се меј ство. Таа би
ла тол ку пот ре се на од сним ки те 
за Скоп је кои ги ви де ла на на
ци о нал на та ја пон ска ТВ ста ни
ца, што ја на те ра ло да се от ка же 
од нај вред но то неш то што го 
по се ду ва.“ 
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Рас чис ту ва а ур на ти ни, 
из вле ку ва а пов ре де ни и са ни
ра а пов ре ди. Вак ва си му ла ци ја 
на рас чис ту ва ње ур на ти ни по 
зем јот рес на 26 ју ли из ве до а 
во лон те ри те од Здру же ни е то за 
во лон тер ско ра бот но и е ду ка
тив но ан га жи ра ње во сфе ра та 
на е ко ло ги ја та „Ак ци ја ши“, на 
пла то то кај Ста ра та же лез нич
ка ста ни ца. Нив на та си му ла
ци ја бе ше дел од прог ра ма та на 
Град Скоп је за од бе ле жу ва ње 
на 50го диш ни на та од ка тас
тро фал ни от зем јот рес што го 
по го ди Скоп је во 1963 го ди на.

 Со на ши те ак тив нос ти 
са ка ме да ис пра ти ме по ра ка за 
ху ма ност и за со ли дар ност и да 
го по пу ла ри зи ра ме во лон тер
ство то ме ѓу на ши те сог ра ѓа ни, 
о со бе но ме ѓу на ши те нај мла ди 
– ве ли Го ран И ли ев, член на уп
рав ни от од бор на „Ак ци ја ши“.

Ак ци ја ши те во 05:17 ча
сот ги раз бу ди си ре на, по што 

тие се у па ти ја кон Ста ра та же
лез нич ка ста ни ца ка де што ја 
из ве до а си му ла ци ја та на рас
чис ту ва ње ур на ти ни по зем
јот рес, по мош на нас тра да ни и 
са ни ра ње пов ре ди, во со ра бот
ка со ак ти вис ти те на Цр ве ни от 
крст на Град Скоп је.

Е ден ден по ра но, ак ци
ја ши те кај град ска та пла жа 
„Пар к“ по диг на а камп за е ле
мен тар ни не по го ди и ги поч на а 

ак тив нос ти те по по вод од бе ле
жу ва ње то на 50го диш ни на та 
од ка тас тро фал ни от скоп ски 
зем јот рес од 1963 го ди на. Во 
кам пот беа смес те ни о ко лу 150 
во лон те ри и чле но ви на бри га
ди те што ди рек тно у чес тву ва ле 
во рас чис ту ва ње то на ур на ти
ни те по скоп ски от зем јот рес, 
од по ве ќе де ло ви на по ра неш на 
Ју гос ла ви ја.

АК ЦИ ЈА ШИ ТЕ РАС ЧИС ТУ ВА А УР НА ТИ НИ 
КАЈ СТА РА ТА ЖЕ ЛЕЗ НИЧ КА СТА НИ ЦА
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На 26 ју ли, на град ски
те гро биш та во Бу тел, о фи ци
јал ни стран ски и до маш ни де
ле га ци и по ло жи ја цве ќе пред 
Спо ме ни кот на за ги на ти те во 
зем јот ре сот во Скоп је, што се 
слу чи пред точ но пе де сет го
ди ни. Во знак на по чит, ве нец 
по ло жи и о фи ци јал на де ле га
ци ја на Гра дот Скоп је, пред во
де на од гра до на чал ни кот Ко це 
Тра ја нов ски и прет се да те лот на 
Со ве тот на Град Скоп је, И ре на 
Ми ше ва.

По чит на жрт ви те во ка
тас тро фал ни от скоп ски зем јот
рес, со по ло жу ва ње цве ќе из ра
зи и де ле га ци ја од Ка би не тот 
на прет се да те лот на Вла да та на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, де ле га
ци ја од Ка би не тот на прет се да
те лот на Соб ра ни е то на Ре пуб

ли ка Ма ке до ни ја, пред во де на 
од Трај ко Вел ја нов ски, де ле
га ци и сос та ве ни од прет став
ни ци од по ли тич ки те пар ти и, 
де ле га ци и од си те оп шти ни во 
Скоп је, прет став ни ци од Цр
ве ни от крст на град Скоп је и 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, де
ле га ци ја на 
АРМ, прет
с т а в  н и  ц и 
од јав ни те 
прет при ја
ти ја и јав ни
те кул тур ни 
ус та но ви на 
Град Скоп је, 
прет став ни
ци од ин сти
ту ци и во на
ша ва зем ја и 
гра ѓа ни.

Цве ќи ња на гробовите 
на за ги на ти те во зем јот ре сот, 
по ло жи ја и о фи ци јал ни де ле
га ци и од стран ство, ме ѓу кои: 
де ле га ци ја од Ре пуб ли ка Ал
ба ни ја; Ре пуб ли ка Ав стри ја; 
Крал ство то Бел ги ја; Ре пуб ли
ка Бу га ри ја; На род на Ре пуб ли
ка Ки на; Ре пуб ли ка Хр ват ска; 
Ре пуб ли ка Чеш ка; Ре пуб ли ка 
Фран ци ја; Со јуз на Ре пуб ли ка 
Гер ма ни ја; Ун га ри ја; Ис лам ска 
Ре пуб ли ка И ран; И та ли ја; Ја
по ни ја; Крал ство то Хо лан ди
ја; Ре пуб ли ка Пол ска; Рус ка та 
фе де ра ци ја; Ре пуб ли ка Ср би ја; 
Ре пуб ли ка Сло ве ни ја; Крал
ство то Швед ска; Крал ство то 
Шпа ни ја; Швај ца ри ја; Ре пуб
ли ка Тур ци ја; Ук ра и на; О бе
ди не то то крал ство на Ве ли ка 
Бри та ни ја и Се вер на Ир ска; 
Со е ди не ти те а ме ри кан ски др
жа ви, ка ко и де ле га ци ја од Ев
роп ска та у ни ја, О бе ди не ти те 
на ци и и У НИ ЦЕФ.

ЦВЕ ЌЕ ЗА ЗА ГИ НА ТИ ТЕ ВО ЗЕМ ЈОТ РЕ СОТ 

 Во тра ди ци о нал на та кр во да ри тел ска ак ци ја
   КРВ ДА РУ ВА А 190 КР ВО ДА РИ ТЕ ЛИ

Сто и де ве де сет кр во да ри те ли да ру ва а крв во тра ди ци о нал на та кр во да ри тел ска ак ци ја што 
на 26 ју ли се одр жа во Цен та рот за да ру ва ње крв, смес тен во ДХО „Да ре Џам баз“. О ва а кр во да
ри тел ска ак ци ја што тра ди ци о нал но ја ор га ни зи ра Цр ве ни от крст на Град Скоп је ве ќе со го ди ни 
е по ка за тел на ху ма нос та и со ли дар нос та на скоп ја ни, за по мош на о ни е на кои им е пот реб на 
ска по це на та теч ност.

Во рам ки те на од бе ле жу ва ње то на 50го диш ни на та од скоп ски от зем јот рес, Цр ве ни от крст 
на Град Скоп је од Цр ве ни от крст на Гер ма ни ја, од об лас та Ба денВи тем бер г до би до на ци ја – во
зи ло оп ре ме но со са ни тет ска оп ре ма.
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По по вод од бе ле жу ва ње
то на 50го диш ни на та од скоп
ски от зем јот рес на 26 ју ли во 
Му зе јот на град Скоп је бе ше 
от во ре на из лож ба на пред ме
ти и фо тог ра фи и што све до чат 
за о ва а при род на ка тас тро фа, 
на ав тор ка та Зо ја Бог да нов ска, 
виш кус тос ис то ри чар . Из лож
ба та ја от во ри гра до на чал ни кот 
Ко це Тра ја нов ски кој на при
сут ни те прет став ни ци на ме ѓу
на род на та за ед ни ца им до де ли 
бла го дар ни ци за ог ром на та по
мош што му ја да до а на Скоп је 
во да леч на та 1963 го ди на.

 Де нес ка Скоп је и не го
ви те жи те ли од бе ле жу ва ат 50 
го ди ни од тра гич ни от скоп ски 
зем јот рес. Зем јот ре сот го ра

зо ри Скоп је, од не се мно гу жи
во ти и ос та ви луз ни, пус тош 
и та га зад се бе. От ка ко вес та 
за о ва а ка тас тро фа го о би ко ли 
све тот, ме ѓу на род на та за ед ни
ца ја  поч на ак ци ја та за по мош. 
Скоп је ста на град на ин тер на
ци о нал на та со ли дар ност. За
то а и де нес, 50 
го ди ни по то а, 
ов де во Му
зе јот на град 
Скоп је, кој е 
нем спо ме ник 
на тоа вре ме, 
се нав ра ќа ме 
и се се ќа ва ме 
на тој нас тан 
кој е вре жан 
во ис то ри ја та 

на на ши от град. Од прав та на 
зем јот ре сот во е ден кус пе ри
од се по диг на а но ви на сел би и 
об јек ти од ја вен ка рак тер , со 
не се бич на по мош од на ро ди 
и вла ди на др жа ви од си те ме
ри ди ја ни. Се вра ти оп ти миз
мот и на деж та на о вој град, а 

ИЗ ЛОЖ БА „СКОП ЈЕ, 26 ЈУ ЛИ 1963“ 
ВО МУ ЗЕ ЈОТ НА ГРАД СКОП ЈЕ

Од бе ле жу ва ме 50 го ди ни од ка тас тро фал ни от зем јот рес
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о бе ди не ти от свет со не из мер
на вер ба и љу бов, по мог на во 
гра де ње то на но во то Скоп је, 
кое ста на сим бол на чо ве ко ва
та пожр тву ва ност, ху ма ност и 
со ли дар ност. Во из град ба та на 
Скоп је у чес тву ва а си те на ци о
нал нос ти, Ма ке дон ци, Ал бан
ци, Тур ци, Вла си, Ро ми, Ев ре и, 
Ср би, Хр ва ти, Бош ња ци, Цр
но гор ци и дру ги, ра мо до ра мо, 
ед ни со дру ги од ут ро до мрак. 
Гра дот Скоп је не зап ре и не ма 
да прес та не да се раз ви ва ка ко 
ур ба на сре ди на, и во ес тет ска 
и во фун кци о нал на смис ла, за
то а што пред нас се но ви пре
диз ви ци за соз да ва ње ин фрас
трук тур ни ус ло ви за по до бар 
жи вот на гра ѓа ни те на Скоп је. 
Ток му за то а сме там де ка о вој 
ден е сим бол на по че то кот на 
мо дер на та ур ба ни за ци ја, на 
фа ќа ње че кор со сов ре ме ни те 

те ко ви на ев роп ска та ар хи тек
ту ра. Ја ко рис там о ва а мож ност 
од мое име, ка ко гра до на чал
ник на Град Скоп је и од и ме то 
на жи те ли те на Скоп је, да им се 
заб ла го да рам на зем ји те кои му 
да до а жи вот на о пус то ше но
то Скоп је. Во ед но са кам да се 
заб ла го да рам и на си те кои со 
сво ја та ху ма ност спа си ја и из
вле ко а мно гу 
на ши сог ра ѓа
ни од под ур на
ти ни те  ре че 
гра до на чал ни
кот Ко це Тра
ја нов ски, на 
от во ра ње то на 
из лож ба та.

И з  л о ж 
ба та низ пред
ме ти и фо
тог ра фи и го 
пре не су ва зем

јот ре сот низ не кол ку сег мен ти, 
поч ну вај ќи од пр ви те ми го ви 
по ка тас тро фа та, сè до из град
ба та на пр ви те мон таж ни на
сел би во ко иш то, пред по че
то кот на зи ма та, беа смес те ни 
без дом ни те скоп ја ни. Из лож
ба та е збо га те на со му зеј ски ек
спо на ти смес те ни во вит ри ни и 
во не кол ку ам би ен ти кон стру
и ра ни на ло ка ци и во Му зе јот. 
Пре зен ти ра ни се и пред ме ти 
од вре ме то на зем јот ре сот, по
да ре ни на Му зе јот од на ши сог
ра ѓа ни.

Бла го да ре ни е на со ра
бот ка та со Се из мо лош ка та 
оп сер ва то ри ја при При род но
ма те ма тич ки от фа кул тет и на 
со ра бот ка та со Ки но те ка та на 
Ма ке до ни ја, Цр ве ни от крст на 
град Скоп је, ка ко и Ам ба са да та 
на Шпа ни ја, Ам ба са да та на Бу
га ри ја и Ге не рал ни от кон зу лат 
на Крал ство то Дан ска, из лож
ба та е збо га те на со пред ме ти 
што ја на до пол ну ва ат при каз
на та за скоп ска та тра ге ди ја.
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На плош та дот „Ма ке до
ни ја“ на 26 ју ли се одр жа ед но ча
со вен мул ти ме ди ја лен пер фор
манс во знак на од бе ле жу ва ње 
на 50го диш ни на та од ка тас
тро фал ни от зем јот рес што во 
да леч на та 1963 го ди на до те мел 
го ур на на ши от град. Во мул ти
ме ди јал ни от нас тан беа вклу
че ни Ма ке дон ска та фил хар мо
ни ја, ба ле та ни од Ма ке дон ска та 
о пе ра и ба лет и про фе си о нал ни 
ак те ри, а при каз на та за Скоп је ја 
рас ка жу ва ше и те мат ски об ра
бо тен ви де о и фо тома те ри јал. 
Пред соб ра ни те гра ѓа ни и пред 
мно губ рој ни те гос ти од зем ја ва 
и од стран ство се об ра ти гра до
на чал ни кот на Град Скоп је, Ко це 
Тра ја нов ски.

 О ва а 50го диш ни на за 
нас прет ста ву ва ју би леј на по
лу ве ков на та ис трај ност на не
кол ку ге не ра ци и скоп ја ни во 
на по ри те од гра дот да соз да дат 

по доб ро мес то за жи ве е ње. Де
нес ка Скоп је се се ќа ва на ра ни те 
ут рин ски ча со ви, ко га на 26 ју
ли 1963 го ди на, во 5 ча сот и 17 
ми ну ти, по се ри ја пот ре си, бе ше 
у ниш те но се она што ге не ра ци и 
скоп ја ни од си те на ци о нал нос ти 
го соз да ва а до то гаш, ко га згас
на а жи во ти те на 1 070 жи те ли 

на глав ни от град на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, ко га о ко лу 3 000 на
ши сог ра ѓа ни беа пов ре де ни, а 
о ко лу 200 000 ос та на а без сво и те 
до мо ви. Ис чез на а мно гу до мо ви, 
у чи лиш та, бол ни ци и кул тур
но –ис то рис ки спо ме ни ци, кои 
беа о бе леж ја на Скоп је и кои со 
сво ја та у ба ви на го кра се а гра

Мул ти ме ди ја лен пер фор манс на плош та дот „Ма ке до ни ја“

СКОП ЈЕ СЕ ПОТ СЕ ТИ НА 
КА ТАС ТРО ФА ТА ОД 1963 ГО ДИ НА
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дот. Згас на а ил јад ни ци на де жи, 
се меј ни пла но ви, ин ди ви ду ал ни 
со но ви за ви со ко об ра зо ва ни е, 
пла но ви за соз да ва ње се меј ства, 
за миг Скоп је се прет во ри во на
пуш тен град. Се зас та на, за мо
мент. Но, жи те ли те на Скоп је 
не се пре да до а. Со се та е нер ги ја 
вед наш се за фа ти ја со спа су ва ње 
чо веч ки жи во ти од под ур на ти
ни те, со са ни ра ње на ште та та од 
у ри вач ка та моќ на при ро да та. 
По таа ка тас тро фа, чо веч ки те 
вред нос ти, ху ма нос та, со ли дар
нос та и ме ѓу ет нич ки от со жи вот 
да до а им пулс за ин тен зи ви ра на 
гра ди тел ска пос ве те ност. Скоп
је ста на сим бол на по че то кот 
на мо дер на та ур ба ни за ци ја, од 
прав та на зем јот ре сот во кус пе
ри од се о би де пов тор но да фа ти 
че кор со сов ре ме ни те те ко ви на 
ев роп ска та ар хи тек ту ра. Под 
плат фор ма та „Скоп је се се ќа ва”, 
го ди на ва Гра дот Скоп је пре ку 
ни за ма ни фес та ци и, се о би де да 
се пот се ти на да леч на та `63та 
го ди на, за ни ко гаш да не се пов
то ри. Скоп је не ма ше да го до би е 
е пи те тот Град на со ли дар нос та 
до кол ку по мош не прис тиг не ше 
од си те стра ни, при то а у ри вај ќи 
ги си те гра ни ци ме ѓу др жа ви те 
во све тот. Им се заб ла го да ру вам 
на при сут ни те прет став ни ци од 
Ме ѓу на род на та за ед ни ца кои не
се бич но ја по ка жа ле ху ма нос та 
на де ло  ис так на гра до на чал ни
кот Тра ја нов ски.

Од и ме то на ме ѓу на род
на та за ед ни ца пред при сут ни
те се об ра ти др Бер транд Де
му лан.

 Пред по ло ви на век дес
трук ци ја та прив ле че вни ма
ни е на ин тер на ци о нал но ни во, 
со сил на поддр шка од др жа ви
те член ки на Ге не рал но то соб
ра ни е на Ор га ни за ци ја та на 
о бе ди не ти те на ци и и се до не се 
ре зо лу ци ја ко јаш то се од не су
ва ше на со би ра ње поддр шка 
за ит на по мош за ре кон струк
цис ки це ли. За лу ѓе то од Скоп
је ре кон струк ци ја та на гра дот 
бе ше од ис то рис ко зна че ње 
ис то ка ко и са ми от зем јот рес. 
Во 60те го ди ни, ко га на скоп
ски те де ца ќе им да де а за да ча 

да нап ра ват пи шан е сеј на те ма 
„Што би бил нај го ле ми от нас тан 
во нив ни те жи во ти”, о сум де се
ти на про цен ти од тие де ца ќе из
бе ре а да пи шу ва ат за постзем
јот рес на та ре кон струк ци ја на 
гра дот, на мес то за зем јот ре сот. 
Ми прет ста ву ва го ле ма чест што 
ток му јас во и ме то на Ор га ни за
ци ја та на о бе ди не ти те на ци и ја 
при мив бла го дар ни ца та од гра
до на чал ни кот на Град Скоп је. 
Ова е приз на ни е за Ор га ни за
ци ја та на о бе ди не ти те на ци и, за 
нив на та моќ да се о бе ди нат и да 
о без бе дат поддр шка за лу ѓе то од 
Скоп је. Са кам да Ве у ве рам де ка 
Ор га ни за ци ја та на о бе ди не ти те 
на ци и е на со че на да го поддр

жу ва Гра дот Скоп је, ка ко и Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја во нив ни те 
на ме ри да ус пе ат во раз во јот од 
што бе не фи тот ќе го по чув ству
ва ат си те гра ѓа ни  по тен ци ра ше 
Де му лан.

Пет те ком по зи ци и ко
иш то на сце на та на плош та дот 
„Ма ке до ни ја“ ги из ве де Ма ке
дон ска та фил хар мо ни ја прет
ста ву ва а е ден вид ске лет на 
пер фор ман сот, пре ку кој се рас
ка жу ва ше при каз на та за Скоп
је пред зем јот ре сот, Скоп је во 
вре ме то на ка тас тро фа та и по 
неа, ка ко и пов тор но то ра ѓа ње 
на гра дот. Чле но ви те на Ма ке
дон ска та фил хар мо ни ја ги из ве
до а де ла та У вер ти ра кон о пе ра та 

„Вол шеб на та флеј та“ од В. А. 
Мо цар т, A da xo од Сим фо ни
ја бр. 5 од Г. Ма лер , му зич ко то 
де ло од Т. Про ко пи ев, нас ло
ве но ка ко „Ла бин и Дој ра на“, 
му зич ко пар че од Сим фо ни ја 
бр. 5 од Л. В. Бе то вен, ка ко и 
У вер ти ра кон о пе ра та „Моќ на 
суд би на та“ од Џ. Вер ди.

Во се ќа ва ње на жрт ви
те од зем јот ре сот, у мет ни ци
те на сце на та и при сут ни те на 
плош та дот зас та на а прос тум и 
кон не бо то пуш ти ја 1 070 лан
тер ни. До де ка лан тер ни те се 
по диг ну ва а кон не бо то, и ми
ња та на нас тра да ни те во зем
јот ре сот се ис пи шу ва а на го ле
ми от ек ран на сце на та.    
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Од бој кар ски те двој ки 
Ди но ва/Ан ге ло ва од Бу га ри ја, 
во жен ска кон ку рен ци ја и Ни
ко лиќ/Ки ко виќ од Ср би ја, во 
маш ка кон ку рен ци ја, ги ос во и ја 
пр ви те мес та 
на Бал кан ско
то се ни ор ско 
пр вен ство во 
од бој ка на пе
сок „Скоп је 
2013“, што од 
25 до 27 ју ли 
се одр жу ва ше 
на иг ра лиш та
та на Град ска та 
пла жа „Пар к“. 
О вој прес ти
жен ме ѓу на
ро ден тур нир 
бе ше дел од 
прог ра ма та за 

од бе ле жу ва ње на 50го диш ни
на та од ка тас тро фал ни от зем
јот рес во Скоп је, а на нај доб ри те 
од бој кар ски двој ки ме да ли те им 
ги до де ли гра до на чал ни кот Ко

це Тра ја нов ски.
 Ми прет ста ву ва о со бе но 

за до вол ство што во из ми на ти ве 
три де на на о ви е те ре ни гле дав ме 
ква ли тет ни нат пре ва ри во од

бој ка на пе сок. 
Ова Бал кан ско 
се ни ор ско пр
вен ство вле зе 
во ка лен да рот 
на Свет ска та 
фе де ра ци ја за 
од бој ка на пе
сок  ре че гра
до на чал ни кот 
Тра ја нов ски.

Вто ро то 
мес то на о вој 
тур нир го за
зе ма а двој ки те 
Бус/Смул те а 
од Ро ма ни ја, 

Бал кан ско се ни ор ско пр вен ство во од бој ка на пе сок „Скоп је 2013“

МЕ ДА ЛИ ЗА НАЈ ДОБ РИ ТЕ 
ОД БОЈ КАР СКИ ДВОЈ КИ
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во жен ска кон ку рен ци ја и Ан то
ниќ/Га ле шев од Ср би ја, во маш
ка кон ку рен ци ја. На тре то то 

мес то се пла си ра а двој ки те Ма
ли но ва/Слан че ва од Бу га ри ја, во 
жен ска кон ку рен ци ја и Ко лев/

Ми тев од Бу га
ри ја, во маш ка 
кон ку рен ци ја.

Б а л  к а н 
ско то се ни ор
ско пр вен ство 
во од бој ка на 
пе сок „Скоп је 
2013“ се одр жа 
во ор га ни за ци ја 
на Град Скоп је и 
на Од бој кар ска
та фе де ра ци ја 
на Ма ке до ни ја. 
Пок ро ви тел на 

тур ни рот е гра до на чал ни кот на 
Град Скоп је, Ко це Тра ја нов ски.

На тур ни рот, пок рај две 
реп ре зен та тив ни маш ки и две 
жен ски од бој кар ски двој ки од 
Ма ке до ни ја, у чес тву ва а е ки пи 
од 8 бал кан ски др жа ви: Ср би
ја, Ро ма ни ја, Ал ба ни ја, Тур ци ја, 
Бос на и Хер це го ви на, Бу га ри ја, 
Цр на Го ра и Мол да ви ја. Скоп је 
за прв пат бе ше до ма ќин на се
ни ор ско Бал кан ско пр вен ство 
во од бој ка на пе сок, со нај го лем 
број у чес ни ци, над 50 нат пре ва
ру ва чи и о ко лу 10 о фи ци јал ни 
ли ца, де ле га ти и ме ѓу на род ни 
су ди и. Нат пре ва ри те се иг ра а 
пред пре пол ни три би ни.
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