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ДУХОВЕН БЛАГОДЕТ ЗА СВЕТС    КИОТ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ДУХДУХОВЕН БЛАГОДЕТ ЗА СВЕТС  

Можеби ќе звучи малку 
необично, но човекот 
кој најпластично ја 

на   сликал душата на Старата 
скопска чаршија, не е никој 
друг туку Мирослав Крлежа. 
Тој престојувал во Скопје, а 
некои свои впечатоци автен-
тично ги опишал во романот 
"Знамиња". Станува збор за ат-

Заради долгата и богата историја, но и заради шармот и убавината како свое-
виден урбан феномен, Скопје го посетувале, опишувале и опевале мно-
гумина светски познати интелектуалци. Доаѓајќи еднаш во градот, по-
тоа тие повторно неколку пати се враќале во него.

Англиската интелектуалка Ребека Вест, која во периодот меѓу двете светски 
војни го посетила Скопје, покрај другото, била воодушевена од фреските 
во "Св. Пантелејмон" во Нерези. И не само тоа. Во своето воодушевување 
таа прави ингениозна споредба на една од фреските со поезијата на го-
лемиот Вилијам Блејк. Ребека Вест, додека престојувала во еден од 
скопските хотели, ја сликала атмосферата на тогашното старо Скопје. 
Особено драматично ги опишала ликовите од народот, присутни на ре-
лигиозна свеченост во една од скопските цркви.

Приближно во исто време, една друга, овој пат австриска интелектуалка го 
посетила градот на Вардар. Станува збор за сликарката Еми Хислајтнер, 
која направила неколку исклучителни цртежи на предвоено Скопје и на 
неговата околина. Нејзините ликовни дела на автентичен начин ја до ло-
вуваат атмосферата на градот, мешањето на културите во него преку 
културните и историските споменици зачувани од минатото. Особено 
впечатлив е нејзиниот цртеж на "Саат бањата", повеќе позната како 
Стара Нова Бања, денес зачувана во остатоците кај Универзитетскиот 
комплекс. Таа во Скопје дошла придружувајќи го сопругот, геолошки 
инжинер кој работел во рудникот "Ра душа". 

мос  ферата од Балканските 
вој ни од почетокот на ми на-
тиот век, со целата патина ко-
ја ја носело тоа време. Се раз-
бира, Крлежа вешто ја мешал 
литерарната фикција со ре-
алноста. Го опишал и пре де-
лот на Матка, заедно со фрес-
ките од црквите кои му ос-
тавиле посебен впечаток ка-

ко најсилен израз на ма ке-
донското траење. Тој неколку 
пати го посетил Скопје и по 
Втората светска војна, како 
гостин на македонските пи-
сатели.

Престојот на еден друг ин-
телектуалец, германскиот на-
уч ник Гризебах е помалку поз-
нат, но тој е многу интересен. 
Се случил во 1839 година кога  
Гри зебах отседнал во кона ци-
те на Авзи-паша, тогашниот 
уп равител на Скопје и бил 
фас циниран од личноста на 
па шата, кој бил необичен и 
сес тран човек - мудар, обра-
зо ван, собирач на антички ра-
ритети, кој ги собирал во око-
лината и ги чувал во своите 
конаци. Разговорот кој го во-
дел со пашата подоцна го об-
јавил, и во него се изнесени 
валидни податоци за тогаш-
ната, пред сè, политичка сос-
тојба во градот.

Сепак, еден од најзас луж-
ните интелектуалци, кој мно-
гу придонел за афирмацијата 
на Скопје, е англискиот ар-
хеолог, славниот истражувач 
на Крит - Артур Еванс. 

Тој во градот престојувал СОЛ БЕЛОУ, ЛУЈ АРАГОН, ИЉО ЕРЕНБУРГ, ГОСТИ НА МЕТРОПОЛАТА

            ГРАДОТ - ИНСПИРАЦИЈА НА                       

во периодот од 1883 до 1885 
година, кога со Скопје, според 
неговите зборови, управувал 
Фаик-паша. Еванс, пред сè, го 
интересирала антиката и она 
што тој го истражил и го от-
крил навистина е од ка пи-
тално значење за нашата по-
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СКОПЈЕ - МЕКА НА СВЕТСКИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ

                     ПИСАТЕЛИТЕ И СЛИКАРИТЕ

доцнежна археолошка наука. 
Тој меѓу првите ја поставил 
тезата за убикацијата на Јус-
тинијана Прима на нашите 
простори (пред него, слична 
теза поставил и научникот 
Јастребов при посетата на 
градот). 

Еванс ги истражувал рим-
ските старини на Скопска Цр на 
Гора, потоа во Говрлево, го 
посетил Таор, го истражувал 
Калето, Куршумли-ан и дру-
гите споменици, со цел да ут-
врди дали тие се турски или 
византиски. Подоцна, своите 
истражувања на нашите кра-
ишта ги објавил во посебен 
научен труд.

Во ХХ век, особено по 
Втората светска војна многу 
врвни интелектуалци го по-
сетиле Скопје, така што не 
можат сите и да се наведат. 
Меѓу нашите колеги и пи са-
тели кружи приказната за 
неочекуваната посета, пред 
скопскиот земјотрес, на Жан 
Пол Сартр и Симон де Бовоар. 
Нивната посета не била на ја-
вена, тие отседнале во хо те-
лот "Македонија", но наскоро 
славната двојка станала глав-
на тема во градот. Во шее се-

ЕДЕН ОД НАЈЗАС ЛУЖ НИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, КОЈ МНО ГУ ПРИ ДОНЕЛ ЗА АФИР
МАЦИЈАТА НА СКОПЈЕ, Е АНГЛИСКИОТ АР ХЕОЛОГ, СЛАВНИОТ ИСТРАЖУВАЧ НА КРИТ  
АРТУР ЕВАНС. 

ТОЈ ВО ГРАДОТ ПРЕСТОЈУВАЛ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1883 ДО 1885 ГОДИНА, КОГА СО 
СКОПЈЕ, СПОРЕД НЕГОВИТЕ ЗБОРОВИ, УПРАВУВАЛ ФАИКПАША. ЕВАНС, ПРЕД СÈ, ГО 
ИНТЕРЕСИРАЛА АНТИКАТА И ОНА ШТО ТОЈ ГО ИСТРАЖИЛ И ГО ОТ КРИЛ НА ВИСТИНА 
Е ОД КА ПИ ТАЛНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАШАТА ПО ДОЦ НЕЖНА АРХЕОЛОШКА НАУКА. ТОЈ 
МЕЃУ ПРВИТЕ ЈА ПОСТАВИЛ ТЕЗАТА ЗА УБИКАЦИЈАТА НА ЈУС ТИНИЈАНА ПРИМА НА 
НА ШИТЕ ПРОСТОРИ ПРЕД НЕГО, СЛИЧНА ТЕЗА ПОСТАВИЛ И НАУЧНИКОТ ЈАСТРЕБОВ 
ПРИ ПОСЕТАТА НА ГРАДОТ. 

тите години во Скопје пре с-
тојувал и славниот амери-
кански писател Сол Белоу, а 
претходно и Луј Арагон и дру ги 
значајни светски имиња. 

Многумина наши инте лек-
туалци се сеќаваат на пре да-
вањето на Сол Белоу одржано 
во Друштвото на писателите 
на Македонија. Исто така, на-
шата врвна светска мани фес-
тација, Струшките вечери на 
поезијата, во голема мера 
придонесе познати светски 
имиња, покрај Струга, да го 
посетат и Скопје, и да остават 
своевиден запис за него. Пре ку 

своите лични видувања и пре-
ку настапите пред чита те лите 
и пошироката публика, или ед-
ноставно, преку сво ја та голе-
ма желба и љу бо пит ност да го 
запознаат овој град. Да спом-
неме само некои од нив: Ал-
берти, Вознесенски, Евту шен-
ко, Гинзберг, Сангви нети, Ед-
гар Морен, Тери Игл тон, Со-
ломон Маркус...

Некои светски познати ин-
телектуалци, по повод катас-
трофалниот земјотрес во 
1963 година, без оглед дали 
престојувале во градот или 
не, искажале највозвишени 

зборови за Скопје: Иља Ерен-
бург, Моравија, Сартр, Црњан-
ски, Фелини...

Сè ова ја потврдува бо га-
тата културна, и воопшто ис-
торијата на Скопје како град 
особено значаен не само на 
балканските простори туку и 
пошироко. И тоа не само за-
ради местоположбата и гео-
гра фијата, туку и заради ду-
ховните вредности наплас ту-
вани и создавани во него низ 
вековите.

А тоа е традиција која и 
денес треба да се чува и да се 
негува.


