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 СКОПСКАТА ТРАДИЦИЈА И ИНТИМ     А СЕ КРИЈАТ И ВО МАЛИТЕ НЕШТА СКОПСКАТА ТРАДИЦИЈА И ИНТИМ  

иосците и трафиките му 
даваат урбан имиџ на 
градот, особено тоа се 

однесува на цен трал ните јад-
ра, а некогаш и Скоп је имаше 
нивна специфична урбана фе-
номенологија кои му даваа од    -
редена убавина и пре поз нат-
ливост. Денес сè уште не им е 
најдена соодветна за мена. 

Сите поголеми градови во 
светот се разликуваат според 
нивната естетика, урбаниот 
шарм и функционалноста. Не-
кој град може лесно да се пре-
познае, дури и по фото гра-
фии  те, за секој од нив се ка-
рактеристични токму овие ма-
ли продажни објекти лоци ра-

Во центарот на Скопје е изграден нов плоштад, об-
новена е улицата "Ма ке донија". Коментарите 
за нив се различни, но исто како и вкусовите. 
Се пак, остана скопскиот мерак по коцката, 
исе   чените костени, по стариот изглед на Ка-
мениот мост, за трафиките кои исчезнаа од 
градот. Никој нема ништо против новото, но 
препорачливо е тоа да се прави во духот со 
тра дицијата. 

Понекогаш традицијата на чуден начин е про т кае-
на во практичните, се кој дневни потреби на 
граѓаните. Всушност тоа сме ние, нашиот на-
чин на жи веење, навиките со кои овој град оп-
стојува со векови. Малите и едноставни нешта 
се тие кои во себе ја кријат најголемата уба-
вина. 

ни на скверовите, булеварите 
и на плоштадите. 

На пример, пред Втората 
светска војна, кога се ра зу ба-
вуваше паркот Ислахане (Град-
скиот парк), како што е на ве-
дено во записите таму се нао-
ѓале трафики. Такви спе ци-
фич ни трафики биле поста ве-
ни и на плоштадот, во бли зи-
ната на Камениот мост или на 
скверовите во централното 
под рачје. Тоа биле првите мо-
дерни трафики и киосци во 
градот.

По Втората светска војна, 
во педесеттите и шеесеттите 
години, но и подоцна, тра фи-
ките беа дел од возбудливите 

детски доживувања, по вр за-
ни со првите младешки ис-
кушенија. Во тоа време, во 
Скоп је имаше два вида такви 
"јавни сервиси" каде што гра-
ѓаните можеа да ги подмират 
основните потреби. Во ки ос-
ците за весници, главно, мо-
жеа да се набават сите пи шу-
вани медиуми од пора неш-
ните ју – простори, како што 
беа: списанијата за деца "Ке-
кец" и "Плави вјесник" (со не-
заборавните колор стри по-
ви), потоа магазините и не-
делниците "Филмски свет" или 
"Политикин забавник", мали 
песнарки со популарните ме-
лодии од фестивалот "Сан 
Ремо" со Ренато Салваторе, 
Доменико Модуњо, Андри ја-
но Челентано, како и воз буд-
ливите романи "Икс сто", кри-
ми романи, но и броширани, 
едноставно издадени дела од 
светската литература...

Вториот вид беа трафиките 
каде што можеше да се купат 
цигари, писма, разгледници, 
поштенски марки и други не-

опходни дребулии. Тие се раз-
ликуваа и по естетскиот из-
глед. Киосците за весници беа 
застаклени со повеќе прос-
тор, а оние за цигари по веќе 
потсетуваа на затворени "школ-
ки" на кои на предната страна 
имаше мало "шал тер че". 

Пред земјотресот, на тро-
тоарот пред Народна банка, 
на влезот од Старата скопска 
чаршија каде што се наоѓаше 
стоковната куќа "Мост" и на 
други места, особено во цен-
тарот на градот, имаше тра-
фики за весници со ка рак те-
ристична кружна форма, но и 
поедноставни, со не толку 
прив лечен изглед. 

Вакви трафики имаше ре-
чиси во секое маало, а нај-
многу на прометните места, 
пред пасажот "Ароести", на 
Бит - пазар... Сè уште се се-
ќаваме на луѓето кои работеа 
во трафиките, затоа што овие 
луѓе беа своевидни "вол шеб-
ници", кај кои можеа да се ку-
пат прекрасни и неза бо равни 
нешта.
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Трафиките за цигари беа 
посебна приказна, постарите 
сигурно се сеќаваат на де бе-
лите цигари "Билјана" или 
"Вар     дар". 

Денешните трафики и про-
давници под името "Тобако" 
се подалечни или поблиски 
"роднини" на некогашните тра-
фики и киосци од нашето дет-
ство. Сега секое "Тобако" соз-
дава нов имиџ во градот. Тие 
се подобро снабдени, и многу 
повеќе личат на оние од го-
лемите светски градови. Са-
мо, за жал, тие се малубројни 
во центарот, токму тоа е при-
чината зошто тој изгледа така 
недозволено празен и со го-
лен. Со носталгија се сеќаваме 
на овие објекти од пред зем-
јотресниот период. 

Поради тоа ние кои го поз-
наваме Скопје со децении и 

со генерации препорачуваме 
безмилосно да не се уриваат 
трафиките, а притоа да не се 
нуди ништо ново што би мо-
жело соодветно да ги замени. 
Во нив неповратно е зат во-
рена нашата интима, но и 
историјата на градот. Често 
пати традицијата е скриена 
во малите и едноставни неш-
та, кои го сочинуваат и му да-
ваат смисла на нашето пос-
тоење, на нашиот живот. Мо-
раме да оставаме мали оази 
за спомените на граѓаните од 
овој град, кои го сакаат но-
вото, но кои тешко ќе го прос-
тат безмилосното уништу ва-
ње на старото. Ваквите оази 
не се наш изум, нив одамна 
ги практикува современиот 
свет во инвентивното ме ша-
ње на старото и новото.                
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