
P   R   I   K   A   Z   N   I      Z   A      G   R   A   D   O   T

SPOMENICI

50 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 560 / 25.3.2005

 ДА ГО НЕГУВАМЕ, А НЕ ДА ГО У      НИШТУВАМЕ ДУХОТ НА СКОПЈЕ ДА ГО НЕГУВАМЕ, А НЕ ДА ГО У  

На пример, досе га на Ка-
мениот мост се из веде-
ни бројни сана ции. За 

едната од нив, онаа од 1579 
го   дина, Евлија Че ле бија за пи-
шал дека осо бено му се до-
пад на ла на народот и дека 
таа би ла направена по негова 
волја. Такви сана ции се пра-
вени и во на ред ните векови. 

Живееме во време на интензивни санации, реновирања, реставрации, сè со цел да го збогатиме, ра з-
убавиме и да го направиме подобро нашето урбано живеење. И последниве случувања покажаа 
де ка копјата најмногу се кршат токму околу овие проблеми - како да ја реализираме обновата, рес-
таврацијата и санацијата на одделни простори и објекти во градот, колку водиме грижа за тра-
дицијата, а колку ја уништуваме, кој го поттикнува и не го спречува урбаниот хаос кој му се за ка-
нува на нашиот град?

Реновирањата и санациите се неминовни "пластични операции", со кои се разубавува градот, се во-
зобновува дотраеното, му се дава нов сјај на минатото. Бидејќи и пластичната хирургија е дел од 
естетиката, токму затоа неа мораме да ја прифатиме како начин на живот. Се разбира, постојат 
успешни и неуспешни "пластични хирургии и зафати" во урбаното ткиво на градот. А граѓаните 
навистина стравуваат од таквите неуспешни и несоодветни преземања од страна на оние кои ги 
извршуваат. Во Скопје имаше и такви "операции и зафати" кои можат да се окарактеризираат 
како успешни, но и такви кои не можат да се вбројат ниту во било кој вид естетика. Всушност, соз-
давањето естетика преку новите градби му даваат некаква нова димензија на градот. Но, кога 
веќе е неопходно тоа да се преземе, треба многу да се внимава да не се отиде во насока на кичот и 
шундот што ќе нè доведе до естетика на грдото. 

Една од пого ле мите е онаа на 
по че то кот на дваесеттиот век, 
по по вод доа    ѓањето на тур-
скиот сул тан, кога е поставена 
и же лезната ограда. Денес Ка-
ме ни от мост веќе по ништо 
не пот сетува на тогашниот, од-
носно извадена е же лезната 
ограда и на неј зино место е 
ставена ка мена. Дали гра ѓа-

ните ќе го при фатат ваквиот 
не гов нов из глед, до кол ку се 
има предвид дека на водно 
навистина бе ше потребна и 
неопходна ин тервенција од 
ваков вид. Гра ѓаните ја ана-
лизираат рес тав рацијата на 
Ка мениот мост, за неа дис-
кутираат, полеми зи ра ат, не-
кои се согласуваат а дру ги 
негодуваат. Велат дека тој ја 
"из губил патината". 

За разлика од мостот, рес-
таврациско-оперативните ак  -
тивности на скопскиот кеј и 
на дел од улицата "Ма ке до ни-
ја" добиваат пофалби. Тие ста-
наа старо-нови места во гра-
дот со нова димензија и со 
нов шарм. 

Скопскиот кеј досега по ве-
ќе пати е реновиран. Прв пат 
својот денешен, модерен об-
лик го добил при крајот на де-
ветнаесеттиот век, во 1896 го-
дина. Течението на реката 
Вар  дар е регулирано, а кејот 
ста на модерно шеталиште, на 
кое подоцна повторно се ин-
тер венираше, се поставија но-
ви плочки и канделабри, беа 
засадени липи и костени. Пред 
катастрофалниот зем јо трес во 
1963 година кејот прет  ста ву-
ваше главно корзо за скоп-
ските средношколци. Него ва-
та денешна рес тавра ција е 

нап равена во сличен дух, но 
со помодерни архи тектонско-
урбанистички ре шенија, кои 
му даваат нова, привлечна ес-
тетска димен зија.

Улицата "Македонија" не 
би ла често реновирана, иа ко 
станбените објекти по дол -
жината на тротоарите често 
пати биле уривани, изгра де-
ни нови, со што таа добиваше 
посовремен изглед. Во педе-
сеттите години од минатиот ТРАДИЦИОНАЛНОТО СКОПЈЕ ТРЕБА ДА ОПСТАНЕ ЗА ГЕНЕРАЦИИТЕ
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век, урбанистите ја пресекоа 
денешната улица "Димитрие 
Чуповски" (меѓу "Кармин" и 
"Путник"),  со што се доби по-
голем проток на сообраќајот, 
но и нов изглед.

Откако е направен скоп-
скиот плоштад во годините 
по Првата светска војна, и 
нему неколку пати му е ви-
доизменуван изгледот, иако 
не значително. Во два есет ти-
те и триесеттите години тој 
бил поплочен со крупна коц-
ка, потоа во 1942 година ја из -
ва диле, кога е поставена коц-
ката која пред извесно време 
беше извадена. Да се на де ва-
ме дека новиот из глед на плош -
тадот во мет ро полата не ма да 
ги разочара гра ѓа ните, кои 
имајќи ја предвид неговата 
традиција и зна че ње, оправ-
дано стра вуваат од негово 
повторно рено ви ра ње. 

Обновата на неколкуте фа-
сади во центарот на градот се 
покажа како успешна, а се 
пре двидува дека освежу ва-
ње     то на останатите стари об-

јекти ќе овозможи тие да блес-
нат со некогашниот сјај. Не-
кои фасади во Старата чар ши-
ја веќе се обновени. 

Естетиката на градот за ви-
си и од успешноста на ин тер-
венциите и санациите кои се 
неопходни а се планира да се 
преземат, при што исклу чи-
телно внимание треба да й се 
посвети на автен тич носта. Да 
наведеме само еден пример. 
Долго време во Скоп   је не се 
возобновувани, модерни зи ра -
ни и рестав ри рани град ски те 
пазаришта. Бит - пазар е ист 
со години. По скопскиот зем-
јотрес, со уривањето на ки-
ното "Брат ство" и Театарот на 
малцин ствата, делумно е из-
менета неговата конфи гура-
ција, но изостана модер ни зи-
рањето и осовременувањето 
во ду хот на големите светски 
па зари. Се разбира, со вакви 
традиционални објекти тре-
ба да се постапува крајно вни -
мателно, да се зачуваат нив-
ниот дух и историските вред-
ности. Исто така, тие не треба 

да го губат чекорот со вре ме-
то. Сè ова би требало да се 
однесува и на другите два нај-
стари пазари во Скопје - Зе-
лениот пазар и пазарот Бу ња-
ковец. 

Во однос на прашањето за 
дислокација на Бит – па зар, 
повеќето скопјани сме таат де-
ка е сосема несо од ветно не-
говата долгого диш на тра ди-
ција да се замени со плош тад, 
односно пожелно е тој да се 
модернизира и осов ремени 
со што ќе ги задоволи свет-
ските стан дар ди. Веќе има ме 

еден плош тад кој е "најголем 
на Бал канот". 

Сите треба да се за ло жи ме 
за тоа да не й подлегнеме на 
"естетиката на грдото". А ток-
му за неа укажуваат по веќето 
современи зафати во однос 
на реставрацијата и са на ци-
јата за што од една страна 
културната и вооп што опш-
тествената јавност реагира 
позитивно, но од друга стра-
на, пак, и жестоко се спро тив-
ставува.

УСПЕАВМЕ ЛИ ДА СОЗДАДЕМЕ НОВА ЕСТЕТИКА НА ГРАДОТ?


