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На 26 јули 1963 година 
во 5,17 часот Скопје било 
разурнато од земјотрес 
со силина од 9 степени 
по Меркалиева скала 
(6,1 според Рихтерова 
сеизмичка скала). Под 
урнатините животот го 
изгубиле 1.070 скопјани, 
биле повредени повеќе од 
4.000 граѓани. Повеќе од 80 
отсто од зградите во градот 
биле разурнати и околу 
200.000 луѓе останале без 
покрив над главата.

Со солидарна помош 
од сите страни на светот, 
Скопје повторно, по 
којзнае којпат, се обновило 
за да го постигне сегашното 
ниво на висок урбан развој 
и изглед на модерна и 
високо естетска метропола.
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ДЕВЕТ МЕРКАЛИЕВИ СТЕПЕНИДЕВЕТ МЕРКАЛИЕВИ СТЕПЕНИ  
ВО НА ЈДОЛГИОТ И ВО НА ЈДОЛГИОТ И 

НАЈТЕШКИОТ СКОПСКИ ДЕННАЈТЕШКИОТ СКОПСКИ ДЕН

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ен - 26 јули, година - 1963, ма-
кедонската метропола се соо-
чува со земјотрес каков што не 
памети поновиот летопис на гра-

дот, навикнат на разорни зла и патила. 
Градот тешко оштетен, речиси збри шан 
од Земјината топка. Неколку се кунди 
биле доволни тој да стане руина, куп 
разурнати згради, куќи, инсти ту ции... 
едноставно град кој го изгубил својот 
лик. Тој петок часовниците за пре ле на 
судбоносните 5 и 17 минути, за да го 
означат најдолгиот ден во историјата на 
градот, а тоа утро сеизмографите во 
светот регистрирале силен земјотрес со 
епицентар во Скопје. Скопјани ги пре-
живувале своите најтешки моменти. Нив-
ниот град и гордост доживувал ката-
стро фа од неспоредливи размери, ток-
му пред дваесетгодишнината од осло-

бодувањето и слободниот живот. 
Епицентарот на земјотресот бил на 

самиот Плоштад "Слобода", денес на-
речен "Македонија". Неговата силина 
била 6,1 степени според Рихтеровата 
скала, а според Меркалиевата 9 сте пе-
ни. Три минути по првиот потрес се слу-
чил и втор со ист интензитет (8,5 сте-
пени според Меркалиевата скала), по 
кој следувале стотици и стотици други 
земјотреси со помала сила. 

Фрапантни сознанија - 1.070 човечки 
животи, жртви на природната стихија и 
повеќе од 4.000 ранети, многумина од 
нив инвалиди. Покрај ненадоместливите 
човечки жртви, голема штета била на-

правена и на триесеттината споменици 
на културата. Речиси сосема биле униш-
тени тврдината Кале, Сули-ан, Безис те-
нот, Археолошкиот музеј, Народната и 
универзитетска библиотека, театрите во 
градот, како и многу киносали, зградата 
на Народна банка, а меѓу нив и Старата 
железничка станица, која денес е Музеј 
на градот Скопје и симбол на големиот 
земјотрес. Часовникот на станицата за-
секогаш е застанат на фаталните 5 часот 
и 17 минути.

Етерот многу брзо ја пренел ужас-
ната приказна. Уште истиот ден, а и 
подоцна, небото над градот било пре-
тесно за сите авио ни кои прис тиг ну ва-
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ле од секаде, носејќи прва помош. Во тие први моменти на 
несреќа и избезуменост околу осумдесет земји му подале 
рака на настраданиот град, на Скопје, кое стана симбол на 
светската солидарност. 

Месеците минувале брзо, во трескава обнова на гра дот. 
Веќе се заканувала нова опасност - зимата, 43 отсто од стан-
бениот простор бил целосно уништен, 37 отсто се риозно 
оштетен, без услови за живеење. Требало да се обезбеди 
покрив за речиси 200.000 луѓе. Тогаш градот заличил на ог-
ромно градилиште на кое биле ангажирани 80.000 ра бот-
ници и 15.000 градежни и други машини. За кратко време, 
соборувајќи ги сите рекорди во градеж ништвото, домашната 
и странската градежна оператива привршила осумнаесет 
приградски населби. Освен тоа, биле санирани и направени 
поцврсти од порано 8.113 станови во центарот на градот. Во 
Обединетите нации бил формиран посебен фонд за обнова 
и за изградба на Скопје. На овој и на други начини на Скопје 
му при стигнала помош од странство во износ од 347,9 ми-

Првата помош за гра-
ѓаните на Скопје дошла 
од војската и од гра ѓа-
ните на тогашните ју го-
словенски републики и 
неколку дена по земјо-
тресот почнале да прис-
тигнуваат помош и спасу-
вачки екипи од цел свет. 
Точно 87 нации од све тот 
испратиле некаква по-
мош во Скопје, со што по-
могнале тој повторно да 
се изгради, поради што гра -
дот го носи и епи те тот 
"град на соли дар нос та".

лиони динари во тогашна вред ност. Но, сепак 
најголема помош испратиле репуб ли ките и по-
краините на тогашна Југо сла вија. 

"Скопје доживеа невидена катастрофа, но 
Скопје повторно ќе го изградиме со помош на 
целата заедница, тоа ќе стане гордост и сим-
бол на братството и единството, на југосло-
венската и на светската солидарност", се збо-
ро вите кои се искажани на 27 јули 1963 го-
дина, во целост остварени.

Благодарение на ваквата широка и несе бич-
на помош на домашната и на светската јавност, 
Скопје го доби своето второ најпознато име - 
град на солидарноста. 


