Археологија

ЗА И ОКОЛУ СКОП
ТВРДЕЊА:

Паско Кузман, директор
на Управата за заштита на
културното наследство и
координатор на
капиталниот проект за
Скопско Кале, поведен од
многуте шпекулации, на
прес-конференција
револтирано упати
демант до новинарите од
весниците на албански
јазик "Коха" и "Љајм", за
нивното, според него,
невистинито пренесување
на неговите изјави
поврзани со подготовките
за истражувањата и
наводното (не)учество на
албански археолози од
Македонија и од Косово.

"Во весникот 'Коха', од 21 декември
2006 година стои дека во ископувањата на Скопската тврдина нема да се
вклучат албански археолози, затоа што,
според него (Паско Кузман), нема(ло)
професионалци".
"Не мислам да вклучам албански археолози", изјавил Паско, додавајќи дека
во Македонија нема албански археолози од Косово и од Албанија, и ќе бидат потребни финансиски средства.
ДЕМАНТ:
"Категорично демантирам дека сум
изјавил такво нешто. Точно е дека сум
изјавил - ако има археолози и студенти по археологија и историја на уметноста со албанска народност во Македонија - ќе бидат вклучени. Дури и
посочив дека го познавам колегата
Меџаит Положани, со кого сум соработувал и дека ако сака ќе биде вклучен во стручната екипа која ќе работи
на Скопската тврдина. Она, пак, што го
пишуваат двете албански новинарки
нема никаква врска со стварноста.
Мене никогаш не ме повикал министерот Илирјан Беќири 'да положам

сметка' за некакви мои избрзани изјави во врска со ангажманот на косовски археолози во истражувањата на
Скопската тврдина", објасни Кузман.
Понатаму тој потенцираше дека
пред една година не потпишал ника-

Професорот Драги Митревски,
раководител на Катедрата за археологија при Филозофскиот факултет во Скопје, ќе биде раководител и на тимот од околу 150
археолози, документатори, студенти по археологија и работници. Тие ќе работат на шест сектори, а секој од нив ќе го раководат по двајца археолози, на кои
ќе им помагаат по четири студенти по археологија. Цел на проектот кој ќе трае две години е да се
санираат, конзервираат, реставрираат и да се презентираат бедемите и кулите на југозападниот дел од тврдината.
"Тоа се оние руинирани бедемски ѕидови кои ги гледаме секојдневно кога минуваме покрај Вар-
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СК АТА ТВРДИНА К А ЛЕ
ков договор за размена на археолози
од Косово со археолози од Македонија
и дека никогаш не изговорил такво
нешто. Исто така, директорот Кузман
ги отфрла изјавите на историчарот
Скендер Асани.
"Господинот Асани - како што вели
Кузман - со сиот памет тврди дека со
ископувањата на Скопската тврдина
Паско Кузман сака 'да ја скрие вистинската намера на експедицијата, а тоа е
(било) сокривање на артефактите на
дарданско-албанскиот идентитет и
обелоденување на средновековните
словенски остатоци од јавноста'. Ова
се глупости, како што се и 'глупави глупостите' со глупавите споредби на некакви измислени глупави сфаќања на
Паско Кузман со некакви измислени
или реални глупави сфаќања на српскиот вожд Слободан Милошевиќ!
Мислам дека станува збор за 'слепа
омраза' од страна на господинот
Асани, која нема никаква врска со
вистинските Албанци во Македонија
и никаква врска со историјата и со
археологијата на Скопската тврдина!
Археолошките ископувања ќе бидат
во служба на заштитата на бедемите, а
тие тврдам немаат цел да ги скријат
разно-разните податоци, кои ќе ги

понудат архивите на земјата, односно
културните слоеви. Сè ќе биде наше,
македонско, од сите граѓани на Република Македонија. Еве, да не бидам видовит, но сигурен сум дека во тие ископувања најпрво ќе се појават факти и
артефакти од скопскиот земјотрес од
1963 година, потоа од турско, од византиско, па и од рановизантиско, уште подлабоко римско, па македонско-хеленистичко, па архајско, па илирско, ако
сакате, па и од другите праисториски
слоеви итн. Ништо не може да се
скрие, никој од вас да не се грижи".
Во оваа прилика тој презентираше
и список на Албанци од земјава, кои
ќе бидат вклучени во реализацијата на
археолошките истражувања на Скопската тврдина, на кој се наоѓаат историчарите на уметност со археологија
Љуљета Палоши, директорка на Тетовскиот музеј и нејзините соработници
Илир Куртиши, Јлдз Хасани и Нарона
Лума, како и Јехона Спахиу од Скопје,
Меџаит Положани од Струга и Нермине Брахими и Грамоз Шабани од
Скопје. Тие заедно со останатите археолози и студенти по археологија ќе
ги сочинуваат стручните тимови кои
ќе работат на дефинираните шест сектори.

Археологија
Скопската тврдина е
проект од капитално
значење за македонската
археологија, историја,
култура. Нејзиното
комплетно истражување,
конзервација,
реставрација и
ревитализација е долг
процес. Тоа ќе трае, ако
идните македонски влади
имаат разбирање, во текот
на 20 години
континуирана работа и за
тоа ќе бидат потребни
вкупно 50 милиони евра, а
со него ќе се почне за две
седмици. Археолошките
истражувања ќе траат
околу шест месеци.

дар. Тоа е главната цел - да се
спасат од натамошно руинирање
бедемите кои значат историја,
кои говорат за сите минати времиња. Археолошките ископувања ќе бидат во служба на заштитата на бедемите", истакна директорот Кузман.
Проектот го финансира Владата со 2 милиона евра. За годинава се одвоени 950.000 евра, од
кои околу 500.000 евра ќе се искористат за археолошки истражувања. Со останатите пари ќе
почне конзервацијата на локалитетот. Археолошките истражувања ќе се реализираат преку Музејот на град Скопје, а за конзервацијата ќе биде одговорен скопскиот Центар за конзервација.
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Посебен проблем при истражувањата на Скопската тврдина
ќе претставува и ресторанот
"Кале", кој се наоѓа на споменикот на културата од прва категорија. Директорот Кузман вели
дека овој проблем мора да се
реши, односно ресторанот мора
да се дислоцира, иако сопственикот на објектот поседувал имотен лист.

