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ОЖИВУВАЊЕ НА АНТИЧКИОТ ВЕЛИКАН

пош и покровител на манифестацијата, Андреј Петров. 
Театарот, со сцената долга 98 и широка 15 метри, бил ед на 

од најмонументалните градби во тогашно Скупи. Животот 
во овој древен град во голем дел се одвивал и на тоа место. 
Се одржувале претстави, настапувале оратори... Изграден 
во времето на Кадријан древниот театар Скупи, кој се наоѓа 
во скопско Злокуќани, е еден од најубавите римски театри 
во Македонија. Формиран околу I век н.е., градот го до жи-
вува својот подем сè до катастрофалниот земјотрес во 518 
година.

Долго време бил заборавен и од надлежните и од кул-
турата - испитувања се вршени пред и по Втората светска 
војна. Преку нив е докажано значењето на Скупи за кул-
турниот живот на Македонците во периодот кога за време 
на празниците  сцената изобилувала со претстави, сатира и 
поезија. 

Од 2003 година "Ксантика" и правно постои како Здру же-
ние за негување на древни традиции, па во својата прог ра-
ма неминовно беше да го вклучи сеќавањето на Александар 
Македонски како наша и ненадмината вредност. Оваа 2005 
година почнувајќи од 10.6.2005 до 23.7.2005 година во рам-
ките на Денови на Александар, "Ксантика" тежнее да нап ра ви 
симбиоза на смртта која е ништавна, наспроти големи ната 
на неговото дело кое живее до денес.

Театарот сè уште е тука, но освен ископувањата и истра-
жувањата кои се вршеа на него, до сега нема конкретна 
акција за тој да заживее. Во последните три години здруже-
нието "Ксантика" и Општината Карпош преку проектот "Воз-
обновување на античкиот театар Скупи" се обидуваат да му 
го вратат сјајот и од него да направат туристичка атрак ци ја.

Во знак на годишнината од раѓањето на големиот ан тич ки 
војсководец Александар Македонски (23 јули 356 г. пр.н.е.), 
Здружението за негување древни традиции "Ксантика", пок-
рај останатите активности предвидени во Годишната прог-
рама, традиционално и оваа година ги одбележа смртта и 
раѓањето на Александар Македонски. По тој повод веќе тре та 
година по ред ја организираше манифестацијата "Де нови 
на Александар", која беше реализирана на античкиот театар 
Скупи, некогашно средиште на културата и историјата. Ка-
ко што било порано така и овој пат манифестацијата изо би-
луваше со игра, песна, цвеќе и црвена боја. На сцената на 
древното Скупи се прочитаа и се испеаја песни, се разви 
оро, а актерката Соња Каранџуловска со дел од моно дра ма-
та "Клитемнестра", го долови вечниот театарски дух на на-
шето културно наследство. 

"Посакувам во иднина да вклучиме повеќе луѓе во овој 
проект, да го култивираме античкиот театар и да го нап ра-
виме место кое ќе ги полни душите на граѓаните на Скопје и 
на Македонија", истакна градоначалникот на Општина Кар-
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"Сопругата на Љубе Бош -
коски е разочарана од до-
сегашниот тек на наста ни-
те во Хаг и затоа раз мис-
лува да ангажира странски 
адвокат, кој и досега зас та-
пувал клиенти пред Хашки-
от трибунал", истакнува Го-
ран Митевски, еден од ос-
новачите на Здружението 
на граѓани за поддршка на 
Љубе Бошкоски, формирано на 15 мај годинава, со цел 
да им обезбеди финансиска и морална поддршка на 
Бошкоски и на Тарчуловски. 

Во иднина Здружението ќе ги интензивира своите ак-
тивности за да се обезбеди поквалитетна помош во од-
нос на подготовките за одбраната. 

"Пропадна идејата за ангажирање британски адво ка ти, 
бидејќи тие барале многу пари. Нив не може да ги исплати 
ниту државава - вели Митевски - а камоли тоа да го стори 
некој друг. Сега во игра повторно е хрватскиот адвокат 
Анто Нобило, кој побарува 30.000 евра за еден месец".

Нашиот иселеник од Австралија Сотир Митрев досега 
е единствениот кој донирал средства за Здружението за 
поддршка на одбраната. Гарант на сметката, односно 
потписник, е сопругата на Љубе Бошкоски, Виолета која 
со неговите роднини Светлана Давчевска и Милица Нас-
товска се основачи на Здружението.

ПОДДРШКА ЗА БОШКОСКИ И ЗА 
ТАРЧУЛОВСКИ

Камбаните на манастирот "Свети Атанасиј", кој во 2001 
година беше урнат, повторно одекнаа над ѕидиштата на 
возобновениот храм. Голем број верници присуствуваа на 
свечената богослужба со која чиноначалствуваа пог ла ва-
рот на МПЦ, г.г. Стефан и Полошко-кумановскиот владика 
г. Кирил. Архиепископот Стефан ги повика лешочани да 
жи веат заедно со сите и да градат меѓусебна љубов и до-
верба. При тоа тој истакна:

 "Македонија е мала само за оние со мали срца и души. 
Човечки е да си спомнуваме за зулумите и несреќите. Да 
ги паметиме и да не ги заборавиме. Но, човечки е и хрис-
тијански да проштеваме. Затоа Лешок нека биде опомена 
за сите и сведоштво дека соживотот треба да биде закон 
за сите".  

На овој чин присуствуваше и потпретседателката на 
Вла    дата, Радмила Шекеринска, која рече дека оваа обнова 
е порака дека светите места на секоја вера се циви лиза-
циски придобивки и тие не се уриваат, туку се почитуваат 
и се слават. Според шефот на делегацијата на Европската 
комисија, Донато Кјарини, со овој чин се докажува дека е 
безуспешен обидот на уривачите за уривање на црквата. 
По овој повод беше организирана изложба на фотографии 
за текот на реконструкцијата и посета на гробот на Кирил 
Пејчиновиќ. 

Реконструкцијата на црквата "Свети Атанасиј" почна во 
јуни 2003 година и на неа работеа околу 60 луѓе. Наскоро 
ќе почнат и работите врз фрескоживописот. За обнова на 
манастирот се обезбедени 150.000 евра од Европската 
аген ција за реконструкција. 

ЛЕШОЧКИТЕ КАМБАНИ 
ПОВТОРНО НАДАЛЕКУ СЕ 

СЛУШААТ

 

Во катастрофалниот земјотрес од 1963 година најго ле-
миот дел од градот беше целосно разрушен. Благодарни 
на бројните светски донации за мошне краток период 
градот беше повторно обновен. Една таква несебична 
до   нација беше и помошта од Финска. Во овој период 
финската Влада донираше финансиски средства со чија 
помош се изградија дел од станбените блокови во на сел-
бата Ченто. По ини-
цијатива на жите ли-
те, а во чест на овој 
хуман потег, улицата 
на која се наоѓаше 
станбениот ком плекс 
беше преименувана 
во улица "Финска". 

Традиционално го-
дини наназад жите-
ли те од оваа улица 
на денот на православниот празник "Св. Архангел Гав-
рил", во Финскиот парк одржуваат панахида во чест на 
загинатите во земјотресот. Во претходните години пок-
ровител на манифестацијата беше покојниот прет седа-
тел Борис Трајковски, а годинава патронството го пре зе-
де градоначалникот на Општина Гази Баба, Коце Траја-
новски. Оваа година манифестацијата ја одбележаа по-
веќе културни и спортски активности. 

МОСТ НА СОЛИДАРНОСТ 

ГОРАН МИТЕВСКИ И ГОРАН МИТЕВСКИ И 
МАНЕ ЈАКОВЛЕВСКИМАНЕ ЈАКОВЛЕВСКИ


