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ВоВед

Не ја даваме 
Македонија

Ненад Мирчевски | 
главен и одговорен уредник

250.000 МаКеДонцИ со ПоРаКа До БРИсеЛ:

Громогласното НЕ ЗА ТИРАН-
СКАТА ПЛАТФОРМА, кое 
одекна од грлата на 250.000 

Македонци во 43 града низ др-
жавата, се слушна до Брисел. Ев-
рокомесарот Јоханес Хан имаше 
можност и чест лично да го по-
чувствува револтот на народот 
кон сценариото за распарчување 
на државата и за бришење на ма-
кедонскиот идентитет. Иако ди-
пломатот не покажа доблест да 
го прифати барањето за средба 
со домаќините, чијашто судбина 
дојде да ја крои, сепак успеа да 
го почувствува „топлото“ добре-
дојде и од блиску да ја помириса 
македонската пролет. 

Иако Заев и Соросовите пла-
теници се крстеа во Хан дека, 
конечно, некој ќе успее да го ук-
раде мандатот од Иванов, и овој 
пат останаа со празни раце и со 
полна уста гнев. По бегството од 
народот и откажаната прес-кон-
ференција, повеќе од јасно е 
дека неговата посета доживеа 
фијаско слично како и тоа на Фе-
дерика Могерини. Уште еднаш, 
и покрај силните притисоци 
од „пријателите од надвор“ на 
квислингот Заев, претседателот 
на државата остана принципие-
лен на ставот дека по секоја цена 
ќе ги штити државните интере-
си. Токму затоа стотиците илјади 
граѓани на улиците низ земјата 
го наградија Иванов со аплаузи, 
а Хан го испратија со свирежи.

Истата судбина ќе го чека секој 
дипломат, кој како Хан и Моге-
рини ќе се обиде арогантно да 
наметнува платформи созда-
дени во други држави со цел 
исполнување туѓи агенди на 
штета на македонскиот народ. 
Дрскиот и игнорантски однос 
на дипломатите кон македон-
скиот народ, всушност, дејству-
ва како мотивација плус кај 
Македонците за да излезат на 
улица. Така комесарот Хан беше 
исвиркан од повеќе од 80.000 
Македонци, кои му кажаа НЕ 
ЗА ТИРАНСКАТА ПЛАТФОРМА 
и НЕ ЗА ЕУ СО ПРОМЕНЕТО 
ИМЕ! На сите европратеници, 
комесари и разни бирократи 
од Брисел што одбиваат да 
се оградат од овој документ 
и да го осудат мешањето во 
внатрешните работи на др-
жавата, треба да им е јасно 
дека се директни виновници 
за одржувањето на кризата во 
живот, а со тоа и за порастот на 
евроскептицизмот во земјата.  

Во име на добрите односи меѓу 
Македонија и ЕУ, и на Хан, и на 
секој друг дипломат што во ид-
нина ќе сака да испрати каква 
било порака до македонските 
граѓани, искрено им порачу-
вам добро да размислат дали 
ќе продолжат да молчат во од-
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Непринципиелноста на коме-
сарот не е изолиран случај, 
туку е само еден од низата во 
кои сме ги увиделе двојните 
стандарди на Брисел што ги 
применува кон Македонија по-
веќе од 25 години. Одбивањето 
на Хан, пак, да ја именува држа-
вата-домаќин со нејзиното име 
Република Македонија (при-
тоа нарекувајќи ја Скопје) ја 
заокружува целата приказна 
и јасно ја исцртува целта на 
Унијата – итна промена на име-
то и инсталирање квислиншка 
влада со што ќе ја стават држа-
вата под целосна контрола. Со 
ваквата политика Европската 
унија докажува дека не само 
што нема ни најмалку почит 
кон Македонците, туку и дека 
овие бриселски бирократи не-
маат никаков проблем да га-
зат преку основните човекови 
права за самоидентификување 
и национално самоопределу-
вање во битката со големите 
сили за наметнување на своето 
влијание на Балканот. Истите 
тие дипломати што ни доаѓаат 
во земјава, кои не ни помислу-
ваат да ги осудат плановите 
за поделба на Македонија, 
кукавички, преку писмено со-
општение им порачаа на Ма-
кедонците да ги почитуваат 
демократските стандарди и 
да не си играат со оган! Види 
ти се молам! Каква бриселска 
хипокризија!

Па ако ние тука си играме со 
оган, тогаш тие ја полеваат 
со бензин цела Европа преку 
премолченото одобрување на 
тиранската платформа. Не само 
што со ваквиот несериозен 
однос ја потпалуваат Македо-
нија, туку и отвораат простор 
за многу потенцијални нови 
кризни жаришта во Европа. Ги 
прашувам како ќе реагираат 
ако преку ноќ никнат нови „ти-
рански платформи“ во други 
европски држави? Дали Брисел 
ќе молчи и за нив и ќе дозво-
ли да настане целосен хаос на 
стариот континент или ќе ги 
осуди експресно мешањата во 
внатрешните работи на други 
земји и ќе си ги погази принци-
пите што ги применува тука? 

Не е прв, а ниту последен пат 
ЕУ да измислува посебни пра-
вила за Македонија со кои нѐ 
држи надвор од Унијата со го-
дини. Да бидеме реални - право 
на Унијата е да ги одреди усло-
вите за членство, но наше е да 
решиме дали ги прифаќаме, од-
носно дали сакаме така обезли-
чени да станеме дел од европ-
ското семејство. Силувањето на 
еден цел народ покажува дека 
Унијата има сериозен проблем 
со сопствените демократски и 
политички капацитети. За жал, 
Брисел сиве овие години не се 
заинтересира да најде модел 
што ќе го примени за пози-
тивно да се реши проблемот 
со кој се соочува македонскиот 
народ. Да, господата бирократи 
секогаш ќе најдат предавници 
меѓу политичарите во Македо-
нија, како Зоран Заев, кои ќе 
прифатат за грст пари да си ги 
продадат и државата и душата, 
но никогаш нема да најдат тол-
ку пари за да го купат народот. 
Ниту, пак, има сила со која ќе 

го натераат Македонецот да 
се откаже од неговото вековно 
име и традицијата.  

Да беа храбри колку што се 
кукавици, истите тие бриселски 
административци ќе излезеа 
пред Собранието со својата 
марионета Заев  да му покажат 
на народот како треба да си ја 
свитка „кичмата“. Но, очигледно 

се исплашија од глетката. И со 
право! Народот јасно и гласно 
им укажа дека власта во Маке-
донија ја дава и ја зема тој, а не 
бирократите и дипломатите! 
Убеден сум дека и тие што се 
криеја во собраниските просто-
рии и тие во амбасадите и тие 
во Брисел, ја добија пораката: 

Не ви ја даваме Македонија! �   

нос на платформата и дали ќе 
се осмелат и понатаму да одат 
спротивно од волјата на наро-
дот. Впрочем и самите се уверија 
дека заканите што, очигледно, 
добро „палат“ кај голем дел од 
политичарите, имаат спротивен 
ефект кај народот. 

Со непринципиелниот однос 
еврокомесарот се претстави 

пред македонскиот народ како 
голем лицемер, кој пред само 
неколку месеци, во една дру-
га негова посега, ги стави на 
врвот на агендата претстав-
ниците на Соросовите невла-
дини организации, кои, патем, 
ги имаше десеткратно помалку 
на улиците и не застапуваа 
ниту еден процент од граѓан-
ството во државата. 



Д ва ме се ци по ини ци ја ти ва та, 
не ма ни ка ков при вид де ка би 
мо же ло пре ку ноќ, во екот на 

по стиз бор на та кри за, по ли тич ки те 
пар тии да се сог ла сат за еден до ку-
мент кој би прет ста ву вал ма ке дон ска 
пла тфор ма. Во ме ѓу вре ме е сѐ по и-
зра зе на по тре ба та во оп штес тво то 
од  неа.

Пос лед но то истра жу ва ње на јав но то 
мис ле ње по ка жа огром на раз ли ка 
ме ѓу она што е вол ја на гра ѓа ни те и 
тоа за што се за ла га ат се га ве ќе по-
го лем број од пра те ни ци те. Ан ке ти те 
по ка жаа де ка по ве ќе од 80 про цен ти 
од гра ѓа ни те се спро тив ста ву ва ат 
на ре а ли за ци ја та на ти ран ска та пла-
тфор ма, до де ка, од дру га стра на, за 
67 од 120 пра те нич ки гла со ви таа е 
при фат ли ва уште пред пр ва та со бра-
ни ска сед ни ца, иа ко за неа не ма ат 
ман дат од гра ѓа ни те. Оваа со стој ба 
не мо же, ни ту тре ба, да се доз во ли да 
се по вто ри. Иа ко на  Хан и на дру ги те 
стран ски дип ло ма ти им пре чат во 
спро ве ду ва ње то на аген да та, про те-
сти те по ра ди ти ран ска та пла тфор ма 
со ба ра ње за но ви из бо ри на и ду ва ат 
на одо бру ва ње на огро мен про цент 
Ма ке дон ци и на ре чи си ед на пет ти-
на од ма ке дон ски те Ал бан ци, што го 
по ка жу ва и ви стин ски от рас че кор 
ме ѓу акту ел ни от со бра ни ски со став 

и гра ѓа ни те на кои се од не су ва ат за-
кон ски те ре ше ни ја.Иде ја та за ма ке-
дон ска пла тфор ма не е но ва и таа се 
наг ла су ва ла во раз лич ни при го ди – од 
стра те ги ја за евро ат лант ска  ин те гра-
ци ја до пов ле ку ва ње то на цр ве ни те 
ли нии во пре го во ри те со Гр ци ја. Пред 
два ме се ци апел за пла тфор ма бе ше 
упа тен од Со ци ја ли стич ка та пар ти-
ја до си те по ли тич ки пар тии. То гаш 
бе ше наг ла се но де ка се га не ста ну-
ва збор са мо за „цр ве ни те ли нии“ во 
од нос на грч ко то не ги ра ње или, пак, 
са мо ка ко од го вор на се ал бан ска та 
пла тфор ма. Си ту а ци ја та по кри за та, 
из бор ни от ин же не ринг и ти ран ско-
то ус ло ву ва ње  се тол ку се ри оз ни 
што би би ло не ло гич но отфр ла ње 
на по тре ба та од по сто е ње еден та ков 
до ку мент, по со чи ја от та му.

ВМРО-ДПМНЕ не о дам на, пак, нај а ви 
до ку мент кој се оче ку ва да ги обе ди-
ни си те. Тој, спо ред нај а ви те, со др жи 
и не кои кра тко роч ни це ли, пра ша ња 
и ре ше ни ја по вр за ни со акту ел на та 
кри за, но адре си ра и по дол го роч ни 
це ли и пра ша ња кои би тре ба ло на 
по долг рок да пре ве ни ра ат по вто-
ру ва ње на ва ква си ту а ци ја. До ку мен-
тот бе ше нај а вен од ли де рот Ни ко ла 
Гру ев ски.

- Ние под го тву ва ме и до ку мент за 
за чу ву ва ње на Ма ке до ни ја, тоа е 
по ли тич ки до ку мент кој ќе по ну-

ди на чин за из ле гу ва ње од  кри за-
та, пре ку не го во при фа ќа ње ќе се 
из ле зе од кри за та, но не ма да се 
на ру ши уни тар но ста на др жа ва та 
- по со чи Гру ев ски на ве сту вај ќи де ка 
на ско ро ќе би де по ну ден на усво ју ва-
ње на си те по го ле ми пар тии.

Но, упа те ни те по со чу ва ат де ка се 
ма ли шан си те овој до ку мент се га 
да би де ста вен на ма са и да би де 
лес но при фа тен од по ли тич ки те 
опо нен ти, од со ци јал де мо кра ти те, 
осо бе но што се га, ка ко за лож ни ци 
на ти ран ска та пла тфор ма, нив ни те 
ин те ре си се спро тив ни на ста вот на 
гра ѓа ни те што се ко ја ве чер ба ра ат 
отфр ла ње на пла тфор ма та ко ја во ди 
кон раз не би ту ва ње на др жа ва та и 
но ви из бо ри.

За се га са мо мо же да се на се тат де-
ло ви од точ ки те во до ку мен тот кој 
е под го твен од ВМРО-ДПМНЕ, а кои 
би се од не су ва ле на дол го роч ни це ли 
и пра ша ња кои би до ве ле до не мож-
ност за по вто ру ва ње на кри за та. Ако 
се зе ме пред вид де ка та ков до ку мент 
во го лем дел ќе би де во сог лас ност на 
ста во ви те иска жа ни од пар ти ски от 
ли дер, ка ко и до ве ќе иска жа ни те 
по ну ди до со ци јал де мо кра ти те, но 
и спо ред пар ти ски те со оп ште ни ја по 
сред би те со стран ски те дип ло ма ти, 
мо же да се за бе ле жат кон ту ри те на 
тоа што ќе со др жи тој до ку мент.

Не од мин ли во, ВМРО-ДПМНЕ ве ро-
јат но ќе стои на ба ра ње то за де цид-
но це лос но отфр ла ње и осу да на ти-
ран ска та пла тфор ма, ка ко и ба ра ње 
за ед нич ки став за спре чу ва ње на 
мож но сти те за ид ни ди рект ни вме-
шу ва ња и ус ло ву ва ња  во вна треш но-
по ли тич ки те про це си во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. Пред сѐ, тој до ку мент би 
бил об вр зу вач ки за си те по ли тич ки 
чи ни те ли во ид ни на да за ста нат во 
по чи ту ва ње на Уста вот на др жа ва та, 
со об вр зу ва ње де ка ќе би дат од би е ни 
си те оби ди за изи гру ва ње на Уста вот 
на на чин на кој се га, со ти ран ска та 
пла тфор ма, се на мет ну ва ре ше ние за 
дво ја зич ност на це ла та те ри то ри ја. 
Се прет по ста ву ва де ка тој до ку мент 
ќе со др жи и јас ни на со ки со кои не са-
мо што ќе се осу дат, ту ку и ќе за ста нат 
на ид ни пла но ви за ре де фи ни ра ње 
на др жа ва та, кои би во де ле до крај-
на та цел - про ме на на неј зи но то име 
и иден ти тет.

Со при фа ќа ње на тој до ку мент, по-
ли тич ки те пар тии би осу ди ле и би 
ста ви ле крај на ди рект но то ме ша ње 
на над во реш ни фа кто ри во соз да ва-
ње кри за во др жа ва та, ка ко не при-
фат ли ва би се оце ни ла уло га та и 
ме ша ње то на стран ски ам ба са до ри 
во вна тре по ли тич ки про це си во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја. Пред сѐ, би се 
ста ви ло крај на мож но ста за по стиз-
бор ни пре зен ти ра ња на пла тфор ми 

кои ка ко уце ни би се на мет ну ва ле во 
кре и ра ње то на ид но то пар ла мен тар-
но мно зинс тво и власт.

Спо ред си те на ста пи од ВМРО-ДПМ-
НЕ, до по ли тич ки те пар тии ќе пред-
ло жат до ку мент кој би спре чил ид на 
мож ност за по втор но мно зинс тво од 
ма ке дон ски от на род не са мо да би де 
оста ве но во опо зи ци ја, ту ку и да му 
се од зе ме пра во то да учес тву ва во 
од лу чу ва ње то за ид ни на та на др жа-
ва та, при тоа по чи ту вај ќи го исто-
то пра во и на си те дру ги гра ѓа ни. 
При о ри тет но ме сто во до ку мен тот 
под го тву ван од ВМРО-ДПМНЕ во таа 
на со ка, ве ро јат но, ќе за зе ме и за лож-
ба та за по ли тич ка та ста бил ност и 
еко ном ски от на пре док, кои за ви сат 
од по чи ту ва ње то на вол ја та на мно-
зинс тво то од ма ке дон ски от на род, на 
по ли тич ка та вол ја на мно зинс тво то 
од ма ке дон ски те гра ѓа ни, ко ја тре ба 
да би де по чи ту ва на и во Пар ла мен тот 
и во Вла да та и над вор на ули ци те, 
се ка де ка де што на ро дот има су ве-
ре но пра во да од лу чу ва. Кон тоа би 
се до да ло и осу да та на до се гаш на-
та уло га на над во реш ни цен три за 
уце ни, при ти со ци, за молк ну ва ње и 
за ка на кон по ли ти ча ри, но ви на ри и 
ме ди у ми, ка ко и спре чу ва ње за нив но 
ид но та кво де лу ва ње.

Во де лот на нај а ве ни те кра тко роч ни 
це ли во тој до ку мент, од нос но ка ко 

ре ше ни ја за из лез од кри за та, ве ро-
јат но де ка ќе би дат по вто ре ни две те 
оп ции кои по дол го вре ме се акту ел-
ни ка ко по ну да од ВМРО-ДПМНЕ до 
со ци јал де мо кра ти те - под др шка за 
мал цин ска вла да и до го вор за за ед-
нич ки из бо ри - за ед но со ло кал ни те 
да се спро ве дат и пар ла мен тар ни из-
бо ри. Тоа би ло по со че но и на сред ба та 
со евро ко ме са рот Јо ха нес Хан, ка де 
што би ло наг ла се но де ка при о ри тет 
се ста бил но ста и на пре до кот на др-
жа ва та, исто вре ме но со по чи ту ва ње 
на вол ја та на мно зинс тво то Гра Ѓа ни 
што гла са ле на из бо ри те.

От ту ка во по ну да та до си те пар тии би 
се по вто ри ла по ну да та за фор ми ра ње 
со ци јал де мо крат ска вла да ко ја не ма 
да би де про грам ски уце ну ва на со ту-
ѓи пла тфор ми, за што ќе се ба ра јав но 
отка жу ва ње и отфр ла ње за да мо же 
ка ко мал цин ска вла да да се по све ти 
на про е кти кои гра ѓа ни те ги гла са ле 
на из бо ри те. При тоа, ка ко што ве-
ќе по со чу ва ат од ВМРО-ДПМНЕ, не 
би се ба ра ло спо де лу ва ње на вла ста 
или, пак, со пи ра ње на ре фор ми те кои 
про из ле гу ва ат од пар ти ска та из бор-
на про гра ма.

Вто ро то мож но ре ше ние за из лез од 
кри за та, а кое ка ко кра тко роч но ре-
ше ние ве ро јат но е дел од до ку мен тот, 
би се ба ра ло ор га ни зи ра ње за ед нич-
ки ло кал ни и пар ла мен тар ни из бо ри 
во след ни те не кол ку ме се ци. Кол ку и 
да е тоа бол но пра ша ње за со ци јал-
де мо кра ти те, ло кал ни те из бо ри не 
мо же да се од бег нат. Ток му за ра ди 
ло кал ни те из бо ри, це ла др жа ва ќе би-
де во пре диз бор на ат мо сфе ра, ко ја ќе 
оне воз мо жи фо ку сот да би де ста вен 
на ре форм ски про е кти, а исто вре ме-
но отво ра мож ност за над ми ну ва ње 
на акту ел на та си ту а ци ја, ко га по сто-
јат огро мен број не за до вол ни гра ѓа ни 
од тоа што по стиз бор но се на мет ну ва 
ка ко вла ди на про гра ма.

Спо ред овие вид ли ви кон ту ри на до ку-
мен тот, тој прет ста ву ва до бра ос но ва и 
на со ка за из лез од кри за та без ни ка кво 
фа во ри зи ра ње по по ли тич ка или ет-
нич ка ос но ва. При тоа но ви те по дел би 
во оп штес тво то на мет ну ва ат по тре ба 
од та ков за ед нич ки до ку мент што ќе 
зна чи и ви стин ска за лож ба за за чу ву-
ва ње на су ве ре ни те тот и иден ти те тот 
на ма ке дон ска та др жа ва. При фа ќа ње-
то та ков до ку мент од си те по ли тич ки 
чи ни те ли, на кра јот на де нот, се пак, 
ќе зна чи нат пар ти ско ре ше ние кое 
ќе ја одра зи ви стин ска та по ли тич ка 
зре лост на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

До ку мент за за чу ву ва ње на Ма ке до ни ја

По ли тич ка та кри за има нов пра вец по на мет ну ва ње
то на ти ран ска та пла тфор ма, а ан ке ти те по ка жу ва ат 
го лем рас че кор од тоа што е ос но ва за акту ел но то 
пар ла мен тар но мно зинс тво и не сог ла су ва ње то на 
јав но ста со неа. Но ви те по дел би во оп штес тво то 
на мет ну ва ат по тре ба од за ед нич ки до ку мент со 
кој не са мо што ќе се отфр лат акту ел ни те ус ло ву
ва ња и стран ски ин тер вен ции ту ку тој ќе зна чи и 
ви стин ска за лож ба за за чу ву ва ње на су ве ре ни те тот 
и  иден ти те тот на ма ке дон ска та др жа ва

ЌЕ СЕ СМОг НАТ ЛИ СИ ЛИ ЗА МА КЕ дОН СКА ПЛА ТФОР МА?

актуелно

Пишува | Наум Стоилковски
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О с нов на та, по чет на ме сеч на 
пла та на еден евро ко ме сар 
из не су ва 20.666 евра. Ова се 

офи ци јал ни те по да то ци од Бри сел. 
Да, тоа пос лед но то 666 бу ди чуд ни 
асо ци ја ции, но неј се... Па и со исти те 
тие бас нос лов ни 20.666 евра, кои со 
до да то ци те до стиг ну ва ат и до 23-
24.000 евра ме сеч но, Јо ха нес Хан во 
втор нич ка та ве чер во Ма ке до ни ја 
ед вај мо же ше да обез бе ди и 10 евро-
цен ти по чо век од про те сти те на „За 
за ед нич ка Ма ке до ни ја“. Про це ни те 
за си те гра до ви и за по ве ќе од 40 
ло ка ции ва ри ра ат од 200 до 250 ил-
ја ди, са мо за Скоп је про це на та оди од 
100 до 120 ил ја ди при сут ни. Се пак, 
тоа не го спре чи Ав стри е цот да се 
по сра мо ти „за си те па ри“.

Исти от тој Ав стри ец, чи ја што ма тич-
на пар ти ја да де и да ва сил на под др-
шка за ВМРО-ДПМНЕ, кој во вре ме то 
на еми грант ска та кри за си игра ше 
„отво ри – за тво ри“ со со пар ти е цот 
Се ба сти јан Курц (Хан ка ко евро ко-
ме сар ви ка ше отво ре те ја гра ни ца та, 
Курц ка ко МНР на Ав стри ја за тво ре-
те ја) се га кра де шкум и мол че шкум 
ја на пу шти Ма ке до ни ја.

Мол кот е знак на ви на или на одо бру-
ва ње, но Хан, ре ал но, мол че ше цел 
ден. Уло га та на не го ви глас но го вор-
ни ци на „Тви тер“ ја пре зе доа Гр кот 
Ки ри ја кос и Гер ма не цот Ми ха ил. Цел 
ден тие ги пол неа ве сти те на Со ро со-
ви те ме ди у ми, кои без срам и пер де 
ги прет ста ву ваа ка ко Хан. Хан ре че 
ова, Хан ре че тоа... А Гр кот, на стра на, 
од ли чен ка ли бар чо ве че бе ше, од тие 
на кои „пер со на нон гра та“ им „стои“ 
ка ко соз да де но за нив. Да, исти от 
тој Ки ри ја кос бе ше еден од вид ни те 

Еврокомесарот 
се исплаши од 
македонската 
пролет
Пишува | Љупчо Цветановски

ЈОХАНЕС ХАН ИЗБЕгА Од НАРОдОТ
Те жок ден со мно гу, мно гу срам 

за Хан. Утро то му поч на со не
до вет ни от ко мен тар на „Тви тер“ 
на ан ти ма ке до не цот Ки ри ја кос, 
а за вр ши со уште по бе зо браз но 

со оп ште ние. Хан мол кум си ги 
„со бра пар та ли те“ и мол че шкум 

из бе га од Ма ке до ни ја. Ни оста ви 
ама нет за не ка кво по чи ту ва ње на 

пар ла мен тар но то мно зинс тво и 
Ива нов, кој ги отка чи за сред ба, 

го по ви ка на по втор но раз мис лу
ва ње. Ка ко еден ни ка квец пред 

Со бра ни е то на вре ме то, и тој се 
за ка ни де ка „ча сов ни кот от чу ку
вал“. Бре, бре... А тие, нас про ти 

нас, до би ја по ве ќе вре ме, ама 
пак не се срет наа со „За за ед

нич ка Ма ке до ни ја“. По ра но, пак, 
со Со ро со ви те фи ли ја ли не маа 

проб лем за сред би. На кра јот 
из бе гаа од но ви на ри те и пу шти ја 

бед но со оп ште ние од 20 ре да. 
Се за сра ми ли Хан од на мет на

та та глу пост и сфа ти ли де ка не 
мо же пред ка ме ра да го бра ни 

не од бран ли во то? Хар ти ја та тр пи 
сѐ, „Тви тер“ уште по ве ќе. Ве ро
јат но, и тој до бро си знае, иа ко 

ни ка де не ја спо ме ну ва, што 
зна чи оваа ти ран ска пла тфор ма 

за Ма ке до ни ја

анализа
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пот пис ни ци на ини ци ја ти ва та 
до Ба рак Оба ма за ре те ри ра ње 
од приз на ва ње то на устав но то 
име на Ма ке до ни ја. А ако ве чу-
ди не го во то при сус тво во при-
ка ска ва, са мо не ка ви тек не на 
пси хо-мач кар ски от по сред ник 
Ван ха у те....

Со та ков, ан ти ма ке дон ски еле-
мент на „Тви тер“, Јо ха нес го 
поч на де нот во Ма ке до ни ја. Во 
ме ѓу вре ме, Гер ма не цот са мо ед-
наш ко мен ти ра ше, а на крај и 
го ли фе ру ва ше срам но то со оп-
ште ние на Хан и на трој ка та на 
ЕП Ку кан, Вајгл и Фле кен штајн.

И та ка Евро пеј ци ве три па ти 
оста ви ја ко мен тар на „Тви тер“ 
и де леа ум. Нај до бри от ко мен-
тар, се пак, не бе ше нив ни от. Ги 
за ко па Бил ја на Ван ков ска. Во 
екот на нив но то ко мен ти ра ње 
на „Тви тер“ им пи ша: „ Слу шам 
де ка Евро пеј ци ве пак ни пи ша-
ле – да не се под гре ва ат ме ѓу ет-
нич ки тен зии. Е, ар но им тек на! 
А да на пи шаа пред два ме се ца 
по по вод ал бан ска та пла тфор ма 
ќе ре чев де ка се ан га жи ра ат се-
ри оз но во ра но пре ду пре ду ва ње 
и пре вен ци ја. Ва ка, по втор но 
кон тра про ду ктив но, оста ва ат 
про стор се кој да си тол ку ва кој 
под гре ва и зо што под гре ва. И 
тие пак со чи сти ра це, а ние ’ло-
кал ци‘ што си ва дат очи за тоа 
што се Бал кан ци...“

Наградно прашање:  
Абе Европејци, каде пак 
исчезна платформата?

И до де ка Евро пеј ци те ни „три е-
ја“ сол на гла ва и ни об јас ну ваа 
нив ни прав ди ни, ед но пра ша ње 
по втор но оста на не од го во ре но. 
Ве ќе два и пол ме се ца ни кој од 
нив не по мис ли де ка е по треб но, 
осо бе но Хан, да ја осу ди, отфр ли 
или про ко мен ти ра ти ран ска-
та пла тфор ма.  Ба рем не што да 
ка жеа... И во нив ни те од го во ри, 
кои во име на Хан од Бри сел ги 
да ва не го ва та Ма ја Ко ци јан чич, 
тие по сто ја но за о би ко лу ва ат 
ли за о би ко лу ва ат и ни збор не 
ка жаа. Не ба ре, се га се за гу би ја 
во пре во дот? Не, Вајгл е Сло ве-
нец, тој би ја опра вил ра бо та та, 

ма кар на „ге но цид ни от“ срп ски 
ја зик. А да се об ло жи ме де ка во 
Скоп је при втор нич ки те сред би, 
ма кар сто па ти слуш на ле за таа 
пла тфор ма и око лу неа. И по крај 
сѐ, таа си ис чез на во „пре во дот“ 
на нив ни от ома ло ва жу вач ки ко-
мен тар на „Тви тер“ на за ми ну-
ва ње и во бед но то со оп ште ние, 
ма кар што бе ше точ но 20 ре да, 
по втор но ни ту збор за неа.

А уста та им е пол на со не до-
вет ни „пре поз на ва ња на пар-
ла мен тар но то мно зинс тво“, па 
„по чи ту ва ње на ре зул та ти те од 
из бо ри те“, де мо кра тии, пр жин-
ски до го во ри и што ли не дру-
го?! Па ка ко тие не го „пре поз-
наа“ ни е тот за фе де ра ли за ци ја 
кај ба рем че тво ри ца од пет те-
ми на со го вор ни ци? И се то тоа 
ко га во исто вре ме со нив ни те 
сред би по ве ќе од де сет про цен-
ти од др жа ва та беа на ули ца и 
им ви каа сил но и гро мог лас но 
„не“ за иста та таа ти ран ска пер-
вер зи ја. Во Скоп је, ка де што се 
со бра по ве ќе од 100.000 на род, 
исти те тие европ ски би ро кра ти 
се пра веа не до вет ни и ѝ на та му 
глу меа де ка не чу ле ни што за не-
ка ква си пла тфор ма што тре ба 
да ја раз не би ти др жа ва та ка ква 
што ја зна е ме? Абе ај де, не ба ре 
не по стои, ни ту не ко гаш по сто е-
ла. Па За ев та ка ре че, не ли.

Во мо мен тот, овие че тво ри ца 
ка у бој ци од ЕУ (на кои, спо ред 
број ка та во ос нов на та пла та на 
Хан од 20.666 евра, ква ли фи ка-
ци ја та „ја ва чи на ма ке дон ска та 
Апо ка лип са“ од лич но им „лег на“) 
ми за ли чеа на ед на гру па Ма ке-
дон ци, поз на ти ка ко Ма ке дон чи-
ња, тол па што „сле па при очи“ и 
глу ва при уши, без лу бри кан ти 
ги про гол та и сѐ уште жел но ги 
кон су ми ра си те глу по сти на За-
ев и на ком па ни ја та. Ар но ама, 
тоа што по ве ќе за гри жу ва е што 
Евро пеј ци те, за раз ли ка од дел 
од Ма ке дон чи ња та (дел се раз-
бу ди ја од зим ски от или За е ви от 
сон) зна ат де ка ти ран ско то пос-
ла ние е ви сти на и што сле ду ва со 
и по не го. Ка ко и да е, фа кти те се 
по ра зи тел ни. Тие ве лат де ка 30 
до 40 про цен ти од евро пра те ни-
ци те се на плат ни от спи сок на 
Џорџ Со рос...

Хан се срами, се исплаши 
од народот или се пречеше 
поради Иванов?
Ин ди ка тив но е што уште еден ден 
прет ход но це ла та но ви нар ска фе-
ла зна е ше де ка Хан ќе да де из ја ва 
на крај, по сред ба та со Гру ев ски. Се 
зна е ше ду ри и вре ме то, т.е. де ка ќе 
би де во 21.30-22 ча сот. Ар но ама, 
Хан го про ме ни пла нот. А, ре ал-
но, има ше и ви шок вре ме, кое со 
отка жу ва ње то на сред ба та му го 
обез бе ди пре тсе да те лот Ива нов. 
На стра на што Хан не го пос лу ша 
Ива нов и не го упо тре би тоа за да 
се срет не со на ро дот и со ли де ри те 
на ини ци ја ти ва та „За за ед нич ка 
Ма ке до ни ја“, на род што за да го 
„поз дра ви“ се со бра во нај го лем 
број до се га. За луд но, Ав стри е цот 
не се„сми лу ва“ и не нај де не ко ја 
ми ну та, иа ко по ра ди Ива нов ве-
ќе има ше „дуп ка“. А по ра но, исти-
от тој (кој, се пак, очиг лед но, не е 
исти от) не ма ше ни ка ков проб лем 
да се срет ну ва со со ро со ид ни те 
НВО и „гра ѓан ски“ се ктор, да по-
ми ну ва ча со ви со нив и да ги га ли 
и те ши на па те ни те, на фа ти ра ни 
че да не до вет ни. Та ка се слу чи и 
чу до - Ав стри ец да се пот пре на 
Грк и на Гер ма нец. Де нот му поч на 
со Грк, а му за вр ши со Гер ма нец 
на „Тви тер“. Ре тко кој не гов со на-
род ник би се сог ла сил на та кво 
на ци о нал но бла ми ра ње...

Што го премисли Хан и чуму 
не даде изјава?
Ре ал но то пра ша ње е што го пре-
мис ли Хан тол ку на ед наш и чу му 
не да де из ја ва.

Пр ва та оп ци ја е во нап лив на 
искре ност и на чес ност, евро ко-
ме са рот да по чув ству вал си лен 
срам од тоа што го пра ви и од тоа 
што му е на ло же но да го сра бо ти, 
па та ка за цр ве нет и не мо жеј ќи 
да ги пог лед не но ви на ри те в очи 
(исто како Вајгл, Ку кан и по крај 
про ти ве ње то на бе срам ни кот 
Флен кен штајн) да му ја „здув-
не“ без поз драв и из ја ва. Те шко...

Вто ра оп ци ја би би ла „вра ќа ње“ 
на Ива нов за не го ва та „не пос луш-
ност“ и од би ва ње за сред ба со Хан 
и со трој ца та еми са ри. Да ли со овој 
чин на не по чи ту ва ње на ме ди у ми-

те, а со тоа и на Ма ке до ни ја, Хан му 
вра ти на Ива нов за си ту а ци ја та до 
ко ја го до ве де. Те шко и ова, да бе ше 
та ка, ток му Јо ха нес ќе по ен ти ра ше 
со ди рект но сро чу ва ње пред јав но-
ста за си те не бу ло зи и иди от шти ни, 
кои ра мо до ра мо ко ег зи сти ра ат во 
со оп ште ни е то.

Тре та та и нај ве ро јат на оп ци ја за 
бег ство то од скоп ски от „Шо шенк“ 
е свес но ста де ка ни ту Хан, ни ту 
„трој ка та“ не мо жат да го од бра-
нат не од бран ли во то и да ја по тен-
ци ра ат вла да та на ку мот За ев и на 
ти ра ни сти те, кон тра по те гот на 
Ива нов, кој да ва ње то ман дат го ус-
ло ви со неј зи но отфр ла ње. Ва ка, 
бе гај ќи од ка ме ри те, Хан и евро-
пра те ни ци те се спа си ја од ре зил. 
Та ка, пре ку Гер ма не цот Ми ха ил си 
пу шти ја ед но без о браз но со оп ште-
ние, кое ни ко му не мо ра да му од-
го во ри на ни што. Ве лат, хар ти ја та 
тр пи сѐ, „Тви тер“, очиг лед но, тр пи 
уште по ве ќе. Ни што по ве ќе од оби-
чен, тол ку европ ски пре поз нат лив 
чин на ку ка вич лак. Истре се те сѐ 
што мо же те на хар ти ја, бе гај те це-
ла де це ни ја ка ко ѓа вол од сво и те 
об вр ски и, се ко гаш, гле дај те да го 
фа ти те пр ви от ави он за Бри сел.

Искре но, не знам ко му по ве ќе му 
го ди си ту а ци ја ва, На Гр ци те, на 
Ал бан ци те или на би ро кра ти те 
на ЕУ. Зна е те, пр ви те го ди ни ко га 
ни да доа пре по ра ка се ва деа на 
име то, се вцр ве ну ваа и се кри е ја 
до след ни от из ве штај. Се га им е 
су пер, пос лед ни те две-три го ди ни 
име то ис чез на, има ме проб лем со 
„де мо кра ти ја та“. Ние има ме проб-
лем со За ев, Се ла, Ка са ми, Ах ме ти, 
тие, пак, не ма ат проб лем да нѐ 
„иска ра ат“ и да од ло жат сѐ „евро-
ин те гра тив но“ што ни ко гаш не го 
ни пла ни ра ле.

Па ка ко то гаш да не ги са ка ат, им 
за вр ши ја ра бо та со не до вет ни от 
из го вор, а ако ги „про тур каaт“ на 
власт, по ве ќе од си гур но ќе им 
за вр шат ра бо та и со тој пр ви от 
„проб лем“ за име то и со Гр ци ја. 
Единс твен проб лем во оте ло тво-
ру ва ње то на оваа „го ле ма“ и не при-
род на љу бов ме ѓу ЕУ и Ма ке до ни ја 
е еден мно гу бро ен, горд, истра ен, 
ина ет лив и пр ко сен фа ктор, на кој 
ни ка ко не мо жат да му го нај дат 
кра јот. Се ви ка на род... 

анализа
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колуМНА

Бугарската формула 
на албанскиот премиер

Кои се ви стин ски те при чи ни на ал бан ски от пре ми ер Еди Ра ма за ин вол ви
ра ње во вна треш ни те ра бо ти на Ма ке до ни ја со сви ку ва ње на ли де ри те на 
ал бан ски те пар тии од Ма ке до ни ја во не го ви от ка би нет под ма па та на Го
ле ма Ал ба ни ја? Зо што ли де рот на ал бан ски те со ци ја ли сти, нас лед ни ци на 
Ен вер Хо џа, вле зе во аван ту ра та да ста не се ал бан ски ли дер иа ко зна е ше 
де ка за тоа ќе до бие пре кор од сво и те за пад ни со јуз ни ци? Не што што се 
слу чу ва ин тен зив но, но во тај ност иа ко за пад ни те ли де ри не са ка ат јав но 
да го ка жат тоа за да не се стек не впе ча ток де ка со тоа ја под др жу ва ат 
ВМРОДПМНЕ во ма ке дон ски те по ли тич ки би тки. При чи ни те не се ни ту 
искре на та гри жа на Ра ма за Ал бан ци те во Ма ке до ни ја ни ту, пак, брат ска
та со ци ја ли стич ка по вр за ност со ли де рот на СДСМ ко му му ги сер ви ра 
ал бан ски те пар тии ка ко вла ди ни парт не ри, ту ку лу кра тив ни те по ли тич ки 
при чи ни кои му но сат до маш ни по е ни и, пред сѐ, гла со ви. За пла нот на 
Еди Ра ма да до бие оп шта по пу лар ност во не го ва та зем ја со „по мо шта за 
Ал бан ци те во Ма ке до ни ја“ зна ат си те ал бан ски и ма ке дон ски по ли тич ки 
ли де ри. Но, за не го ви от план со по мош на таа по пу лар ност да ги до бие 
след ни те из бо ри во Ал ба ни ја зна ат са мо служ би те во не го ва та зем ја и лу
ѓе то ин вол ви ра ни во ед на од нај ма сов ни те опе ра ции на ал бан ски те ин сти
ту ции под кон тро ла на Еди Ра ма

Пишува |  Го ран Мо ми ро ски

Има ли зго ле ме на  
фре квен ци ја на пат ни ци 
кон Ал ба ни ја и кон  
ко со во?
Со ог лед на тоа што ме ѓу Ма ке-
до ни ја и Ал ба ни ја не ма го ле ма 
во нред на ко му ни ка ци ја, осо бе-
но не над вор од лет ни те ме се ци, 
лес но мо же да се утвр ди да ли 
ме ѓу две те зем ји има зго ле мен 
со о бра ќај и пре мин на ма ке дон-
ски гра ѓа ни на ал бан ска те ри-
то ри ја (или пре ку Ко со во), со 
што ќе се ви ди да ли пла нот 
на Ра ма ве ќе е функ ци о на лен. 
До бро ин фор ми ра ни ал бан ски 
из во ри ве лат де ка опре ма та на 
ал бан ско то Ми ни стерс тво за 
вна треш ни ра бо ти кое, ка ко и 
во Ма ке до ни ја, е над леж но за 
из да ва ње па со ши и кан це ла ри-
ја та на пре тсе да те лот на Ре пуб-
ли ка Ал ба ни ја, Бу јар Ни ша ни, 
ра бо тат со пол на па реа ве ќе по-
дол го вре ме. До се га, спо ред не-
по твр де ни ин фор ма ции, се сли-
ка ни нај мал ку 50 ил ја ди ли ца 
кои што ве ќе до би ле или тре ба 
да до би јат па со ши на Ал ба ни ја 
и во ју ни да го да дат сво јот глас, 
за ко го ако не за се ал бан ски от 
ли дер Еди Ра ма.

Во Ал ба ни ја има  
единс тво за  
из да ва ње то па со ши
Во спро ве ду ва ње то на сво јот 
план Ра ма не тре ба да оче ку ва 
ни ка кви проб ле ми од сво јот 
нај го лем ри вал - Де мо крат ска-
та пар ти ја - за тоа што ток му 
таа во 2013 го ди на го до не-

КАКО ЕдИ РАМА гИ ИЗИгРА АХМЕТИ И ЗАЕв?

След ни те ре дов ни пар ла мен тар-
ни из бо ри во Ал ба ни ја тре ба да 
се слу чат на 18 ју ни оваа го ди на 

до кол ку вла да та на Еди Ра ма не под-
не се оста вка или не за ка же пред вре-
ме ни из бо ри по ра ди про те сти те на 
опо зи ци ја та. Спо ред реј тин зи те, за се га 
Со ци ја ли стич ка та пар ти ја на Ра ма, од-
нос но ко а ли ци ја та што ја пред во ди по-
ра неш ни от гра до на чал ник на Ти ра на, 
не мо же да обез бе ди чи ста по бе да за 
да фор ми ра вла да во ју ни. При чи на та е 
зго ле ме ни от реј тинг на Де мо крат ска та 
пар ти ја на Љуљ зим Ба ша, но и ли де рот 
на Со ци ја ли стич ко то дви же ње на Илир 
Ме та, кој, иа ко се га е во вла ди на та ко-
а ли ци ја, ис пра ќа сиг на ли де ка би мо-
жел да ја про ме ни стра на та ако до бие 
со од вет ни бе не фи ции од де мо кра ти те. 

Единс твен на чин за Еди Ра ма да ја обез-
бе ди по бе да та во ју ни е да ан га жи ра ме ѓу 
50 и 100 ил ја ди лу ѓе од ал бан ска та ди јас-
по ра, кои би гла са ле за не го на из бо ри те 
во Ал ба ни ја. Искус тво то со ал бан ски те 
гла са чи во Ки че во, кои пред че ти ри го-

ди ни му ја до не соа по бе да та на ДУИ, му 
да ва на деж на Ра ма де ка тој мо дел мо же 
да би де иско ри стен и на пар ла мен тар ни-
те из бо ри во Ал ба ни ја. Со под го то вка та 
на ти ран ска та пла тфор ма и ан гаж ма нот 
во Ма ке до ни ја, Ра ма ве ќе на пра ви огро-
мен че кор во пра вец на обез бе ду ва ње на 
по треб ни те гла со ви. 

Сле ден че кор е до де лу ва ње др жав јанс-
тво на го лем број Ал бан ци од Ма ке до-
ни ја и од Ко со во кои би го да ле сво јот 
глас за Ра ма (иа ко поз на ва чи те твр дат 
де ка овој про цес е во тек ин тен зив но 
пос лед ни те де се ти на ме се ци). Во спро-
ве ду ва ње то на оваа опе ра ци ја Ра ма 
ве ќе има до би е но под др шка од сво и-
те иде о ло шки парт не ри во ре ги о нот, 
а до ју ни има до вол но вре ме за си те 
што до би ле или од се га ќе до би јат ал-
бан ски па со ши да би дат за пи ша ни во 
гла сач ки от спи сок, од нос но да до би јат 
пра во на глас, што не е проб лем за тоа 
што тие со до би ва ње то на др жав јанс-
тво то ќе ги има ат си те пра ва ка ко и 
оста на ти те ал бан ски гра ѓа ни.  

се за ко нот со кој се олес ну ва 
из да ва ње то ал бан ско др жав-
јанс тво за Ал бан ци те во ди-
јас по ра та. Иа ко пре тсе да те лот 
Ни ша ни е де мо крат, тој не ма да 
пра ви проб ле ми за тоа што тоа 
би би ло кон тра про ду ктив но 
на иде ја та за си те Ал бан ци со 
еден па сош што ја про мо ви-
ра ше ток му не го ва та пар ти ја. 
До пол ни тел но, и де мо кра ти те 
се на де ва ат де ка со сво и те иде-
о ло шки парт не ри во ре ги о нот 
мо жат да до би јат го лем дел од 
но ви те гла со ви на из бо ри те. 

Ра стег ли ви кри те ри у ми 
за из да ва ње па сош
Ка ко пра ктич но се из ве ду ва 
пла нот за из да ва ње ал бан ски 
па со ши за Ал бан ци те во Ко со-
во или во Ма ке до ни ја? Спо ред 
ал бан ски от за кон за др жав-
јанс тво, освен со ра ѓа ње или 
со пре стој, ал бан ски па сош 

мо же да до би јат си те за кои 
ќе се утвр ди де ка се од осо бен 
ин те рес за ал бан ска та др жа ва 
на по ле то на на у ка та, кул ту-
ра та, по ли ти ка та, еко но ми ја та 
и спор тот. За да мо же Ни ша ни 
или ко ми си ја та фор ми ра на од 
не го да да де зе ле но свет ло за 
но ви те па со ши, по треб но е не-
ко ја ин сти ту ци ја, на при мер, 
Ми ни стерс тво то за кул ту ра, врз 
ос но ва на ди скре ци о но пра во 
на ми ни сте рот или друг ви сок 
функ ци о нер да по твр ди де ка 
одре де но ли це е зас луж но за 
раз во јот на ал бан ска та кул ту-
ра и умет ност. Со ог лед на тоа 
што де фи ни ци ја та за раз вој на 
кул ту ра та и на на у ка та е при-
лич но рас тег ли ва ка те го ри ја, а 
при тоа не ма ли мит кол ку ва кви 
мис ле ња мо жат да се пред ла га-
ат на го диш но ни во, ка ко и во 
си те дру ги бал кан ски др жа ви, 
Ни ша ни не ма ни ка ков проб лем 
да пот пи шу ва ука зи за до де лу-
ва ње ал бан ски др жав јанс тва. 

Ал ба ни ја не об ја ву ва 
ко му да ва па со ши
Спо ред ал бан ски те за ко ни, си те 
овие ука зи мо ра да би дат об ја-
ве ни јав но, од нос но на стра ни-

ца та на пре тсе да те лот Бу јар Ни-
ша ни и на ви сти на та му мо жат 
да се нај дат дел од ука зи те. Тоа 
што го пра ви пла нот на Ра ма из-
вод лив, а при тоа да не се прив-
ле че гне вот на ме ѓу на род на та 
за ед ни ца, ко ја со ова ќе до бие 
сиг нал де ка се ра бо ти за пот-
тик ну ва ње на иде ја та за Го ле ма 
Ал ба ни ја, е не об ја ву ва ње то на 
си те до де ле ни др жав јанс тва. Па, 
та ка на веб-стра ни ца та на Ни-
ша ни ни ко гаш не бе ше об ја ве-
но до де лу ва ње то др жав јанс тво 
на ше сте ли де ри на дви же ње то 
„Са мо о пре де лу ва ње“ од Ко со-
во, кои до би ја ал бан ски па со ши 
за тоа што се од по се бен „на ци-
о на лен ин те рес“ за ал бан ска та 
др жа ва. Овој при мер по ка жу ва 
де ка ал бан ски те вла сти об ја-
ву ва ат са мо дел од лу ѓе то што 
до би ле па со ши на оваа др жа ва 
и де ка е мож но де се ти ци ил ја-
ди лу ѓе да до би јат па со ши и да 
ста нат гла са чи на ал бан ски те 
из бо ри, а за тоа да зна ат са мо 
де се ти на лу ѓе во со сед на Ал-
ба ни ја. Се раз би ра, Ал ба ни ја во 
овој слу чај де лум но ги ко ри сти 
искус тва та, пред сѐ, на Бу га ри ја, 
ко ја агре сив но из да ва па со ши 
за гра ѓа ни на Ма ке до ни ја, Ср-
би ја, но и на Ал ба ни ја.
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Та у лант Се фе ри  
Су леј ма нов
Нај свеж при мер ка ко функ ци-
о ни ра из да ва ње то ал бан ски 
па со ши за Ал бан ци те во Ма ке-
до ни ја е слу ча јот со мла ди от 
та лен ти ран фуд ба лер Та у лант 
Су леј ма нов, кој е ро ден во Ку-
ма но во и не ма ни ка ква вр ска 
со Ал ба ни ја, но во ид ни на ќе 
игра за Ал ба ни ја ме сто за ма ке-
дон ска та ре пре зен та ци ја. Ка ко 
по се бен на ци о на лен ин те рес за 
Ал ба ни ја, Та у лант, кој се га го но-
си име то Се фе ри, по кра тка по-
стап ка до би ва ал бан ски па сош 
и вед наш ќе мо же да игра за ре-
пре зен та ци ја та на Ал ба ни ја до 
21 го ди на. Се раз би ра, слу ча јот 
со фуд ба ле рот Се фе ри, кој сме та 
де ка не ма да ги ос тва ри сво и те 
ам би ции во ма ке дон ски от тим 
до 21 го ди на иа ко тој ќе игра на 
Европ ско то пр венс тво во Пол-
ска во ју ни, е со се ма раз ли чен од 
де се ти ци те ил ја ди ма ке дон ски 
Ал бан ци што би гла са ле на ал-
бан ски те из бо ри. 

До де ка за спор ти сти те или за 
умет ни ци те е ло гич но и раз-
бир ли во да по ба ра ат и да до-
би јат па сош на дру га др жа ва, 
со се ма дру га е при каз на та со 
до де лу ва ње то па со ши на ту-
ѓи гра ѓа ни по ра ди по ли тич ки 
при чи ни. Со тоа са мо ќе се за-
си лат конс пи ра тив ни те те о-
рии што ги слу ша ме со го ди ни, 
а спо ред кои вла ста во Ма ке-
до ни ја се из би ра со ко сов ски 
гра ѓа ни што има ат ма ке дон ски 
па со ши и де ка на Ко со во вла-
да та ја из би ра ат исти те лу ѓе 
што прет ход но ги из бра ле ма-
ке дон ски те гра до на чал ни ци 
или пра те ни ци. 

колуМНА
Сту ди ја: кон фи гу ра ци ја на ал бан ско то  
др жав јанс тво на Бал ка нот
„И по крај фа ктот што ал бан ска та др жа ва е оби ко ле на 
со по ве ќе од два ми ли о на ет нич ки Ал бан ци во со сед-
ни те др жа ви Ко со во, Ма ке до ни ја, Цр на го ра, Ср би ја и 
гр ци ја, ре жи мот на из да ва ње др жав јанс тво исто ри ски 
бе ше ба зи ран на прин ци пот на те ри то ри ја и пре стој, а 
не на ет нич ка при пад ност, што е по зи тив но при фа те но 
од ме ѓу на род на та за ед ни ца, а до че ка но со раз о ча ру ва-
ње од Ал бан ци те што не жи ве ат во Ал ба ни ја“, пи шу ва 
во ана ли за та на мла ди от ко сов ски до ктор по по ли тич ки 
на у ки од уни вер зи те тот во Един бург, Гзим Крас ни ќи, кој 
да ва нај до бра сли ка за при ста пот на ал бан ска та вла да и 
на ко сов ски те ин сти ту ции кон мож но ста Ал бан ци те од 
ре ги о нот да има ат ед но за ед нич ко др жав јанс тво. 

Се пак, ка ко што за бе ле жу ва и Крас ни ќи, овој тренд, со кој 
Ал ба ни ја не е рас по ло же на да да ва по го лем број др жав јан с-
тва, за вр шу ва пред че ти ри го ди ни ко га и по крај стра вот де ка 
ма сов ни др жав јанс тва за Ко сов ци те или за Ма ке дон ци те ќе 
ги за си лат си ли те што са ка ат фор ми ра ње Го ле ма Ал ба ни ја, 
офи ци јал на Ти ра на ја поч ну ва пра кти ка та на до де лу ва ње 
др жав јанс тва што нај те мел но ја спро ве ду ва Бу га ри ја во Ма-
ке до ни ја и во Ал ба ни ја, а на по че то кот на ве кот и Ма ке до ни ја 
за сво и те со на род ни ци во Ал ба ни ја и на Ко со во. 

„За ко нот за др жав јанс тво на Ре пуб ли ка Ал ба ни ја од 1998 
го ди на доз во лу ва двој но др жав јанс тво и со др жи ет но-
цен три стич ки фор му ла ции и одред би (иа ко ал бан ска та 
др жа ва по вре ме но ги про ши ру ва не кои од гра ѓан ски те 
пра ва по вр за ни со обра зо ва ни е то на сво и те со на род ни ци 
во ре ги о нот). Се пак, со од лу ка та до не се на во 2013 го ди на 
ал бан ска та вла да ги сле ди сво и те со се ди при до де лу ва ње то 
др жав јанс тва за сво и те со на род ни ци по ет нич ки прин цип 
и на ал бан ска та ди јас по ра. И по крај по ра зот на из бо ри те во 
ју ни 2013 го ди на, вла да та во за ми ну ва ње на Са ли Бе ри ша 
на 3 ју ли го до не се де кре тот 554 во вр ска со Про це ду ри те 
за приз на ва ње акви зи ци ја на ал бан ско др жав јанс тво од 
ли ца со ал бан ско по тек ло, иск лу чу вај ќи ги гра ѓа ни те на 
Ре пуб ли ка Ко со во. до кол ку ова вла ди на од лу ка се при-
ме ни, по ве ќе од еден ми ли он Ал бан ци во ре ги о нот (со 
иск лу чок на Ко со во) и во ди јас по ра та ќе мо же да до би јат 
ал бан ско др жав јанс тво. И по крај тоа што од лу ка та е во 
си ла, вла да та на со ци ја ли сти те јас но да де до зна е ње де ка 
не ма на ме ра да ја при ме ни ин си сти рај ќи де ка пра ша ње то 
на др жав јанс тво е ре гу ли ра но со за ко нот од 1998 го ди на“, 
пи шу ва Крас ни ќи во сво јот труд об ја вен во ја ну а ри. И по крај 
тоа што вер бал но вла да та на Еди Ра ма твр де ше де ка не ма 
на ме ра да го ко ри сти овој де крет, тој ни ко гаш не го по ни шти 
иа ко за тоа не ма ни ка ква фор мал на преч ка ни ту има по тре ба 
за ова пра ша ње да од лу чу ва ал бан ски от пар ла мент. �

М а ке до ни ја, и низ ве ко ви те без 
МАНУ, и со МАНУ де нес - ќе го 
пре жи вее не го во то со у чес ниш-

тво во ан ти ма ке дон ски те аген ди. Ко ле-
ктив на та и ин ди ви ду ал на та свест на 
про свет ле ни от ма ке дон ски на род не 
за ви сат (са мо) од ака дем ски те ѕи до ви, 
осо бе но ако тие не ма ат мо сто ви кон на-
ро дот и се сопс тве на ан ти те за, ве ли уни-
вер зи тет ската про фе сорка во пен зи ја 
Ма ри ја Еми ли ја Ку ку бај ска во ин терв ју 
за „Ре пуб ли ка“ по по вод де се тго диш ни-

на та од фор ми ра ње то на Уни вер зи те тот 
„Го це Дел чев“ во Штип. Ку ку бај ска е ед на 
од ос но ва чи те на ин сти ту ци ја та во ко-
ја ра бо ти во пер и о дот од 2007 до 2016 
го ди на ка ко ра ко во ди телка и ос но вач 
на цен та рот за стран ски ја зи ци, про фе-
сорка на ка те дра та за анг ли ски ја зик и 
ли те ра ту ра и со ста ву вач на пред мет-
ни те про гра ми за анг ло-аме ри кан ска 
ли те ра ту ра, кул ту ра и ци ви ли за ци ја. 
Таа е членка на по ве ќе ме ѓу на род ни 
ака де мии, со го ди ни жи ве е ла и ра бо те-

ла во САД ка де што ра ко во де ла по ве ќе 
обра зов ни ин сти ту ции, а ка ко пи са телка 
и по етеса зад се бе има по ве ќе од 200 
на уч но-струч ни и кул ту ро ло шки истра-
жу ва ња. Ку ку бај ска сме та де ка на уч на та 
јав ност во Ма ке до ни ја не до вол но јав но 
ги бра ни на ци о нал но то име и иден ти тет 
на Ма ке до ни ја, а ака дем ска та ле ви ца ја 
гле да ка ко пред вод ник и на про фе сор-
ски те пле ну ми и ка ко про па га тор на 
не тр пе ли вост про тив „дру го ста“ ако таа 
не е „ле ва“ ка ко нив.

Све ста на ма ке дон ски от  
на род не за ви си од  
ака дем ски те  
ѕи до ви

Разговараше | Не над Мир чев ски

исти те тие ака де ми ци 
им слу жат на по ве ќе 
„бо го ви“, на гло бал ни те, 
ма те ри ја ли стич ки те, 
ма ки ја ве ли стич ки те, 
ин фор ма тич ко-тех но ло ш-
ки те санк ции про тив 
сло бо да та и ми рот, 
чо ве ко ви те пра ва и 
прав да та, до де ка 
хи по кри тич ки дејс тву ва 
са мо во нив но име, 
ве ли Ку ку бај ска

МА РИ ЈА ЕМИ ЛИ ЈА КУ КУ БАЈ СКА, УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКa ПРО ФЕ СОРКА, ПИ СА ТЕлКА И ПО ЕТЕСА
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 вие сте членка на по ве ќе ме-
ѓу на род ни ака де мии, со го ди ни 
има те жи ве е но и ра бо те но во 
САд ка де што сте ра ко во де ле 
по ве ќе обра зов ни ин сти ту ции, 
а ка ко пи са телка и по етеса зад 
се бе има те по ве ќе од 200 на-
уч но-струч ни и кул ту ро ло шки 
истра жу ва ња. Кол ка ва е од го-
вор но ста на ин сти ту ци и те и на 
на уч но-обра зов ни те ра бот ни-
ци во ед на др жа ва во на со ка 
на раз вој и на одр жу ва ње на 
на ци о нал на та свест кај гра ѓа-
ни те, пред сѐ кај мла ди те?
КУКУБАЈСКА: Од го вор но ста е 
огром на и со трај ни пос ле ди ци: 
обра зов ни, про фе си о нал ни, идеј-
ни, кул ту ро ло шки. На при мер, 
про гра ма та Ераз мус има ми си ја 
иде о ло шки да фор ма ти ра ло јал-
ни за стап ни ци на гло ба лиз мот и 
на ЕУ, со нов ле кси кон и пра ви ла 
на ра ди ка лиз мот на за пад на та ле-
ви ца та. И Фон да ци ја та „Фул брајт“ 
е иде о ло шки зас но ва на, ја ме ну ва 
сво ја та ми си ја: за раз ли ка од 1975 
го ди на, ко га на при ем ни от ис пит 
за Фул брај то ва сти пен ди ја пре фе-
ри раа да не би дам ко му нист, иа ко 
до а ѓав од со ци ја ли стич ка зем ја 
во де на од Со ју зот на ко му ни сти, 
де нес „Фул брајт“ ин си сти ра сти-
пен ди сти те од САД и за САД да 
би дат пр венс тве но ле ви ча ри. 

Де нес за пад ни те кам пу си има ат до-
пол ни тел но ра ди ка ли зи ра ни иде-
о ло шки це ли на ме ѓу на ро ден план: 
да ги ин до ктри ни ра ат сту ден ти те 
од оста на ти те свет ски „за ед ни ци“ 
со ла тент но суб вер зив ни или со 
ма ни фест но ди рект ни ме то ди и 
све тог лед. На за па дот, пред сѐ, се га 
сѐ е иде о ло ги ја, по ли ти ка и биз нис, 
до де ка офи ци јал на та по ли ти ка на 
гло бал ни от свет ски по ре док го убе-
ду ва мла ди от ин те лект де ка не 
смее да по стои на ци о нал на свест – 
за да не ста не на ци о на лист (?) или 
де ка по сто е ње то гра ни ци ме ѓу др-
жа ви те е над ми на то би деј ќи си те 
кул ту ри тре ба да има ат ге не рич ки, 
за ед нич ки ја зик, а си те жи те ли на 
пла не та та да се гра ѓа ни на све тот 
во, на вод но, „отво ре но оп штес-
тво“. Во тие уто пи ско-ди сто пи ски 
хи по те зи за но ва рас пре дел ба на 
вла ста, обра зо ва ни е то и на у ка та 
ре гру ти ра ат до бро вол ни за ро бе-
ни ци на то та ли тар на та хип но за и 
на хи сте ри ја та на не то ле рант ност 
кон на ци о нал на, па три от ска (та-
тко вин ска) свест. Тоа се слу чу ва ше 
ми на ти от век на аме ри кан ски те и 

на европ ски те ли бе рал ни кам пу-
си со се ку лар но обра зо ва ние, тоа 
во ди до очиг лед ни де стру ктив ни 
оп штес тве ни про це си и де ге не ра-
тив ни ка ра кте ри сти ки на ин ди-
ви ду а та.

 Зо што го лем дел од ма ке дон-
ски от на род сѐ уште не мо же 
да ја пре поз нае опас но ста по 
оп ста но кот на др жа ва та? Не 
му е важ но, прем но гу е прост/
не о бра зо ван (ка ко што ре дов-
но го на ре ку ва ат Со ро со ви те 
пла те ни ци и ле ви ча ри те) за да 
ги про чи та не чес ни те на ме ри 
на ме ѓу на род на та по ли тич ка 
сце на или, пак, е заб лу ден од 
сил на та ан ти ма ке дон ска про-
па ган да, ко ја во кон ти ну и тет 
е при сут на на овие про сто ри 
по ве ќе од еден и пол век?
КУКУБАЈСКА: Зар не е тоа ка та-
стро фа лен па ра докс! Мо јот са кан 
ма ке дон ски на род да е по де лен до 
бра то у бис тве на не то ле ран ци ја и 
сле пи ло, кое ка ко да трае уште од 
ос ле пу вач ка та по ли ти ка на Ва си-
лие II про тив дру ги от ма ке дон ски 
цар, Са му ил, или на ко му ни сти те 
про тив не ко му ни сти те. Тој дел 
од ма ке дон ски от на род што не го 
пре поз на ва ме чот што му ви си над 
гла ва та е, пред сѐ, дел од ма са та ин-
до ктри ни ра на од ко му низ мот, се га 
мор фи ра на во уште по сил ни но во-
ле ви чар ски су штес тва пре пол ни 
омра за. Друг дел од таа „ле ва“ ма са 
што е пот пи ша на да ги по ни шту-
ва исто ри ски те пра ва на Ма ке до-
ни ја е, всуш ност, нар ци со ид на та, 
са мо прог ла се на „ели та“,ко ја им 
ги ва ди очи те и ду ши те на сво и-
те со гра ѓа ни пре ку ме ди ум ска та 
и пре ку за ко но дав ната, суд ската и 
из врш ната власт, и се га пре ку во-
нин сти ту ци о нал на та власт на нев-
ла ди ни те ор га ни за ции. Таа оту ѓе на 
ле ви чар ска ма са и неј зи на та ели та 
се де сен зи ти ви зи ра ни до сте пен 
на без ми лос но, бе ском про мис но 
не при ја телс тво кон сопс тве ни от 
на род за да се до ка жат пред за пад-
ни те ра бо то дав ци де ка се ло ја лен 
след бе ник на гло бал ни те ан ти ма-
ке дон ски  де кон струк ции на Ма-
ке до ни ја и де ка ги за до во лу ва ат 
сво и те кри ми нал ни апе ти ти. Тоа 
е тој ист син дром на анег дот ски 
ко рум пи ра но то, сер вил но и пре-
дав нич ко ма ке дон ско тки во, кое 
им слу же ло и на грч ки те фа на ри-
о ти и на бу гар ска та ег зар хи ја и 
на го ле мо срп ска та хе ге мо ни ја и 
на ал бан ско-на ци о на ли стич ко то 

про фи терс тво од слу гу ва ње на за пад-
ни те си ли. 

Не ко гаш ни те за пад ни фи ло зо фи 
ате и сти, се ку ла ри сти, ин тер на ци о-
нал-со ци ја ли сти  (ко му ни сти) или 
на ци о нал-со ци ја ли сти (фа ши сти), 
се га се гло ба ли сти што и ме ѓу ма-
ке дон ски от на род овие 25 го ди ни 
се транс фор ми ра ат низ не о ко му ни-
стич ки те про це си. За гло ба ли сти те 
све тот е се чи ја и ни чи ја, освен нив на 
те ри то ри ја. Нив ни те офи ци јал ни цен-
три на вли ја ни ја и на рас пре дел би 
на моќ што ги сле дат во о би ча е ни те 
те ко ви се пре да ва ни и про да ва ни и 
ка ко не ми нов ни про ме ни и про це си, 
кои љу бо вта кон та тко ви на та, фа ми-
ли ја та и Бог, ја уби ва ат со ед но мар ки-
ра ње - де ка та ква та љу бов е ата ви зам, 
ру ди мент, не ку рент на вред ност, ко ја 
тре ба да ста не над ми нат од нос кон 
др жа ва та, на ци ја та, се меј ни те вред-
но сти, ве ра та.

за го вор ни ци про тив дес ни ца та на 
овој свет – да се отка жат од сво ја-
та ле ви чар ска цел: уни шту ва ње 
на, спо ред нив – ста ри от свет?! Зад 
нив на та па сив ност мис лам де ка се 
при кри ва нив на та ми на та и те ков-
на акти ва де тер ми ни ра на да им ја 
ис по ра ча Ма ке до ни ја на не ма ке дон-
ци те ка ко блуд на та Са ло ме, ко ја на 
ца рот му ја ис по ра ча ла на чи ни ја 
гла ва та на пра вед ни от Јо ван. „Па сив-
но ста“ на МАНУ, спо ред мно гу ми на 
ма ке дон ски и стран ски ака дем ски 
и дру ги умо ви, зна чи при кри ва ње 
на актив но то и дол го роч но со у чес-
ниш тво во гло бал но то бри ше ње на 
гра ни ци те. Но Ма ке до ни ја, и низ 
ве ко ви те без МАНУ, и со МАНУ де-
нес - ќе го пре жи вее не го во то со у-
чес ниш тво во ан ти ма ке дон ски те 
аген ди. Ко ле ктив на та и ин ди ви-
ду ал на та свест на про свет ле ни от 
ма ке дон ски на род не за ви си (са мо) 
од ака дем ски те ѕи до ви, осо бе но ако 
тие не ма ат мо сто ви кон на ро дот и 
се сопс тве на ан ти те за.

 дел од ака де ми ци те одат до та-
му што др жат по ли тич ки го во-
ри во кои ко ри стат исти фра зи 
и ре че ни ци ка ко по ли ти ча ри те. 
да ли на уч на та јав ност е на ни во 
да од го во ри на пре диз ви кот со 
кој се со о чу ва Ма ке до ни ја де нес?
КУКУБАЈСКА: Иде о ло ги ја, иде о ло-
ги ја, сѐ е иде о ло ги ја и неј зи на по-
ли тич ка, ин до ктри ни ра на су е та! 
Не мис лам де ка на уч на та јав ност 
се на у чи да би де јав на во од бра на 
на на ци о нал но то име и иден ти-

тет на Ма ке до ни ја би деј ќи и во 
Ма ке до ни ја ле ви ца та и неј зи на та 
над на ци о нал на ин тер на ци о на ла 
ги бра ни аген ди те на дру го ста, а 
ги жр тву ва по тре би те на на род, 
на Ма ке дон ци те, на нив на та та-
тко ви на и др жа ва. Ака дем ска та 
ле ви ца е пред вод ник и на про фе-
сор ски те пле ну ми и е про па га тор 
на не тр пе ли вост про тив „дру го-
ста“ ако таа не е „ле ва“ ка ко нив.  
Кре до то на ле ви чар ска та, во су-
шти на, ко му ни стич ка иде о ло ги ја, 
е де ка е пре до дре де на за се ко гаш 
да вла дее и ма ни пу ли ра со умот и 
со об је ктив но ста, да „де ли па мет“, 
да де ли ма те ри јал ни ре сур си ме ѓу 
се бе, да го рас про да ва ат па три о-
тиз мот сѐ до не го во ис чез ну ва ње. 

Исти те тие ака де ми ци им слу жат 
на по ве ќе „бо го ви“, на гло бал ни те, 
ма те ри ја ли стич ки те, ма ки ја ве ли-
стич ки те, ин фор ма тич ко-тех но ло-
шки те санк ции про тив сло бо да та и 
ми рот, чо ве ко ви те пра ва и прав да-
та, до де ка хи по кри тич но дејс тву ва 
са мо во нив но име. Тоа им е јас но 
на по ве ќе то ака дем ски и не а ка дем-
ски ус пеш ни кри ти ча ри на ле ви-
чар ска та ака де ми ја во све тот. Ка ко 
мо же одре де на ака дем ска јав ност 
да ги бра ни др жа ва та и на ро дот 
на Ма ке до ни ја ако неј зи на та цел е 
ис по ра чу ва ње на гла ви те на Ма ке-
дон ци те на чи ни ја, за апе ти ти те на 
свет ски те по ли тич ко-фи нан си ски 
и ми ли та ри стич ки вла де те ли и 
нив ни те до маш ни, а не ор ган ски, 
ан ти ген ски пол тро ни.

 го лем дел од на уч на та јав-
ност, пред сѐ ту ка мис лам на 
ака де ми ци те од МАНУ, мно гу 
па сив но ги сле дат по ли тич-
ки те слу чу ва ња во др жа ва та, 
осо бе но во вр ска со на па ди те 
врз иден ти тет ски те бе ле зи на 
ма ке дон ски от на род. На што 
се дол жи ва кви от од нос? да ли 
тоа мо же да се тол ку ва ка ко 
еден вид со у чес ниш тво во оби-
дот за бри ше ње на иден ти те-
тот на Ма ке до ни ја од стра на 
на до маш ни те пре дав ни ци и 
стран ски фа кто ри?
КУКУБАЈСКА: Зар тие што со де-
це нии се под го тву ваа за оваа гоз-
ба врз по де ле ни те оста то ци од 
Ма ке до ни ја, зар тие што смис ле-
но, со де це нии пи шу ваа, по ли ти-
зи раа, пре да ваа на уни вер зи те ти 
пост мо дер ни зам и по ни шту ва ње 
на исто ри ја та, ре ли ги ја та, тра ди-
ци о нал на та ети ка, зар тие исти 

интерВjуМА РИ ЈА ЕМИ ЛИ ЈА КУ КУ БАЈ СКА

 Уни вер зи те тот „Го це Дел чев“ од Штип не де ла ва од бе ле жу ва ју би леј, 10 го ди ни од фор
ми ра ње то. Сме та те ли де ка оваа обра зов на ин сти ту ци ја го оправ да сво е то по сто е ње?

КУКУБАЈСКА: се ка ко. ос но ва ње то на УГД е ре зул тат на дол го роч ни ре ал ни ком па ра тив ни 
про це ни за рас теч ки те по тре би од ва ква ви со ко о бра зов на др жав на уста но ва во ју го и сточ-
на Ма ке до ни ја. Мо бил но ста на зна е ње то во 21 век при род но на мет на соз да ва ње на оваа 
ви со ко о бра зов на уста но ва во тој дел од Ма ке до ни ја, ка ко што за еду ка ци ја та во не ко ја 
не да леч на ид ни на ќе би де со од вет но сту ден ти те и да не па ту ва ат кон дру ги де сти на ции 
ту ку ки бер нет ски да сле дат на ста ва, или истра жу ва ње, или, ка ко што, нас про ти тоа, во 1636 
го ди на „Хар вард“, на источ ни от брег на саД, или во 1861 го ди на - Уни вер зи те тот во Ва ши гтон, 
си етл, ба ра ле мла ди те ин те ле кту ал ци да се фи зич ки мо бил ни кон те ри то ри јал ни про сто ри. 
се ко ја оправ да ност е сво е вре ме на.  Дел од УКИМ сме та ше де ка по сто е ње то на УГД не ма да 
е оправ да но, но УГД до ка жа де ка не го ва та уло га во про фи ли ра ње и раз вој на сту ден ти и на 
на ста вен ка дар бе ше фас ци нант на во овие 10 го ди ни. УГД ја прет ста ву ва ше Ма ке до ни ја на 
си те кон ти нен ти и ос тва ру ва ше зна чај на раз ме на на со вре ме ни зна е ња и ори ги нал ни спо-
соб но сти на сво и те сту ден ти и на став ни от ка дар: од му зич ки на ста пи на ет но ко ре о ло ги ја та 
и џе зот, до ме ди цин ски и фи зи о те ра пев тски усо вр шу ва ња, ру дар ски, зем јо дел ски, ин фор-
ма тич ко-тех но ло шки на уч но-струч ни и ап ли ка тив ни истра жу ва ња или ту ри стич ка пра кти ка, 
ма ке дон ско то обра зо ва ние, на у ка, кул ту ра и умет ност ос тва ру ваа во нред но ди на мич на 
ме ѓу на род на ин те ру ни вер зи тет ска со ра бо тка. За 10 го ди ни УГД раз ви 12 фа кул те ти и три 
ака де мии, кои про фи ли раа ид ни ка дри ме ѓу сту ден ти те и на став ни ци те, еки пи ра ни со со-
фи сти ци ра но зна е ње и не го ва праг ма тич на кон ку рент ност и при мен ли вост, не оп ход ни за 
Ма ке до ни ја ка ко со вре ме на др жа ва што е кан ди датка за член ка на еУ и на наТо. 
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Супермен
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колуМНА

Пишува | Ацо Станковски

Супермен е јунак што ги 
симболизира американ-
скиот капиталистички 

либерализам и империја-
лизам. Што се однесува до 
неговите политички пре-
ференции, тој повеќе личи 
на републиканец според 
конзервативниот карактер, 
кој често го манифестира по 
низа општествени и морални 
прашања, но, од друга страна, 
како и секој популарен херој, 
тој покажува солидарност со 
угнтетените и понижените, 
што го поместува кон лево 
од центарот и со тоа го поис-
товетува со демократите. Кон 
тоа, неговото потекло е од 
сосема друга планета, поточ-
но од Криптон, што му дава 
аура на емигрант, но за раз-
лика од мизерните, уплашени 
и беспомошни доселеници, 
кои со милиони се излеваа во 
ветената земја – САД, овој дој-
денец е моќен и супериорен 
во секој поглед во однос на 
граѓаните на Метрополис – 
градот во кој тој работи како 
спасител од заканувачките 
ситуации, а кој е очигледно 
аналогија на Њујорк Сити. 

Супермен е идејно преземен 
од „натчовекот“ на Фридрих 
Ниче, кој беше еден од фи-
лозофите што станаа ин-
спирација на идеолозите на 
националсоцијализмот во 
Германија. Со тоа, и концеп-
тот на „Übermensch“ на Ниче 

се трансформира низ маши-
неријата на нацистичката 
пропаганда во еден вид су-
перјунак, идеален херој, пара-
дигматичен за доброволците 
во СС (Schutzstaffel). 

Од друга страна, „натчовекот“ 
е потомок на полубоговите 
или боговите од древните ев-
роазиски култури. Тор, синот 
Одинов (врховното божество 
во германскиот пантеон) е, 
всушност, прототип за вака 
вообличениот херојски мит 
или, пак, Еракле во древните 
балкански јуначки култови. 

Во средновековието се из-
недри митот за Крале Мар-
ко, кој подобно на Супермен, 
можеше да демонстрира не-
веројатни перформанси за 
човечко суштество. 

ликови со суперможности, 
пласирани во херојски пот-
фати за спас на личности 
и на материјални добра, 
никнуваат во сите култури, 
а нивното множење се одви-
ва правопропорционално со 
развитокот на популарните 
уметности и култура. 

Хероите како Брус ли, Спај-
дермен, Бетмен, Чак Норис 
или Фантом, се суштества што 
опстојуваат во зоната што се 
наоѓа во граничните простори 
меѓу реалноста и фантазијата. 
Премногу реални за да бидат 

заробени во светот на фанта-
зијата и премногу нестварни 
за да бидат реални, овие ли-
кови се постојано во можност 
да се појават на сцената и да 
ги средат работите така како 
што треба да бидат средени 
во контекстот на општопри-
фатениот морал и универзал-
ниот бонтон. Всушност, така 
тоа дејствува во контекстот на 
нашето пладнување, но кога, 
навистина, нештата ќе тргнат 
наопаку, а ние сме заглавени 
во проблеми до гуша, нив во-
општо ги нема. 

Истото тоа се случува и со 
таканаречената „меѓународ-
на“ заедница. Таа бандитска 
дружина, строго профитер-
ски ориентирана и добро за-
маскирана со хуманистички 
образец, ќе наметне автори-
тет на моќник и на сезнајко 
и ќе фати да ви го компли-
кува животот. Животот во 
општеството и во државата. 

А кога ќе потонете во сите 
тие злонамерни глупости на 
„меѓународната“, неа никаде 
ја нема. Тогаш сите тие мр-
шојадци ве опсервираат од 
сигурна далечина и фаќаат 
сеир. Величествени чувства 
на полубогови и на супер-
херои им доаѓаат додека ве 
гледаат како се мачите во 
сопствениот жив песок. 

Ако исчезнете, за нив е во ред. 
Уште еден проблем помалку. 
Ако преживеете и станете 
посилни (според таа на Ниче 
– „тоа што нема да ме убие ќе 
ме направи посилен“) ќе ве 
подготват за нова измама за 
уште едно молзење на ваши-
те потенцијали. Со тоа ќе ви 
понудат и сено или зоб за да 
не помислите дека има такво 
нешто како бесплатен ручек. 

Такви се законите на трговија-
та уште од древните дни. 

Но понекогаш вреди човек да 
се освести и да им рече – не, 
на сите овие неми трговци со 
души. Да се извлече од калта 
на сопствената малодушност и 

да ја испроба другата страна на 
реалноста, во која никогаш не 
бил, а за која размислувал да ја 
посети по секоја ужасна измама 
и пропаст, која така, како од ра-
кав, му ја приредувале „прија-
телите“ од „меѓународната“. 

- Сега го гледаш – сега не го 
гледаш! –токму така постапу-
ваат овие измамници кога се 
работи за некој значаен дого-
вор, кој никако не требало да 
се прекрши според нивните 
сугестии, договор од кој за-
виси мирот и стабилноста во 
државата, па и во регионот, 
што посебно заоѓа во нивните 
беспоговорни интереси. 

Тие, наводно, ќе ве замолат 
фино, а вие најљубезно ќе го 
задоволите нивното барање. 
Каде тие со око, вие со скок, 
како најдобро издресирани 
пудлици. 

А, потоа, ве фрлаат на депо-
нија, патем, правејќи шеги на 
ваша сметка од типот колку 
сте глупави и прости. 

Ете, така, ние коегзистираме 
со тие неколку манијаци и 
педофили што ги викаме – 
„меѓународната“. 

Крајно време е да го отфрлиме 
нивниот авторитет. Тие не се 
никакви надлуѓе или супер-
мени, туку обични мизерни 
крадци и измамници со глув-
чешко достоинство и плашли-
во его. 

Ете ви ги вашите силни госпо-
дари, тие хистерични мајмуни, 
кои без својата лажна претста-
ва се никој и ништо, тигри од 
хартија и плашила од слама. 

Нивните илузии за влијание 
и моќ за нас се колку карика-
турални, толку и смешни. Ако 
претераат, ќе ги изметеме со 
метла како здодевни гадинки. 
Македонските граѓани ре-
шија да си ја земат судбината 
во свои раце. Нивната сила е 
неспорна, нивните барање се 
правични и затоа ќе победат 
во оваа битка над битките.  �



ЕкоНоМИјА

Нови патишта за ново подобро утре
ИНФРАСТРУКТУРАТА дОжИвУвА ПРОЦУТ

Македонија инфраструк-
турно се обновува на 
големо. Се градат и об-

новуваат патишта насекаде 
низ државата, што гаранти-
ра побрз проток на возила и 
на луѓе. Тоа ќе значи помали 
транспортни трошоци за фир-
мите, но и поевтино патување 
за граѓаните. Во крајна линија, 
тоа долгорочно ќе влијае врз 
подобрување на крвотокот 
на вкупната македонска еко-
номија, но и на стандардот 
на населението. Имено, из-
градбата на автопатиштата, 
експресните, регионалните и 
локалните патишта повлеку-
ва сериозен ангажман на до-
машната градежна оператива. 
Ова ќе му даде дополнителен 

импулс на градежниот сектор, 
ќе придонесе кон поголем по-
раст на БДП, ќе се отворат нови 
работни места, ќе се подобри 
поврзаноста на Македонија.

� Инфраструктурата секогаш 
е клучна за економски на-
предок бидејќи го олеснува 
и забрзува превозот на луѓе-
то и на стоката. Освен тоа, 
таа овозможува ангажирање 
на голем број работници за 
изградба од страна на гра-
дежните фирми и нивите 
подизведувачи. Тоа значи 
вработување за илјадни-
ци луѓе и егзистенција за 
нивните семејства. Сѐ на сѐ, 
инфраструктурната обнова 
носи придобивки за сите и 

треба да се продолжи со овој 
процес. добро е што засега 
политичката криза не ги за-
пре градежните дејства, но 
нејзиното продолжување 
може да го земе својот данок 
во одложување на идните ин-
вестициски планови. Токму 
затоа клучно е надминување 
на политичката криза и удар-
ничко работење на обнова 
на патиштата – едногласни 
се градежниците.   

Низ цела Македонија веќе не-
колку години наназад се гради, 
а периодов почнува изградбата 
на повеќе експресни патишта 
со по четири ленти.

Прва на листата е делницата 
Штип – Кочани. Изведбата 
почнува месецов. Патот ќе 
има четири коловозни ленти, 
една за безбедно и три за брзо 
возење. Предвидената брзина 
е 100 километри на час, пред-
видени се клучки за сите на-
селени места од овој регион.

Во следниот месец ќе почне да се 
гради и Ранковце – Крива Палан-
ка, а од средината на годинава 
стартуваат и градежните работи 
на делницата Штип – Радовиш.

Експресниот пат „23 октом-
ври“ што ќе ги поврзува Штип 
и Радовиш претставува делни-
ца од исклучителна важност за 
развојот на Источна Македо-
нија. Патот е во должина од 38 
километри, а вредноста му се 
проценува на 64 милиони евра.
Малку поскапа е делницата од 
Ранковце до Крива Паланка, но 
не е од помало значење. Има 
и план, делницата од Крива 
Паланка до Деве Баир да се 
прошири на ниво на автопат.

�веќе е во тек изградбата на 
првата фаза од експресниот 
пат од градско до Прилеп, го-
динава ќе се почне и со втора-
та фаза од градско до дреново, 
а за третата фаза од Тројанци 
до Прилеп ќе распишеме тен-
дер за градба. Ќе распишеме и 
тендер за проектирање за из-
градба на експресниот пат од 
Битола до граничниот премин 
„Меџитлија“ – најави министе-
рот за транспорт и врски, Владо 
Мисајловски.

Вкупната должина на три-
те нови експресни патишта 
(Штип – Кочани, Штип – Ра-
довиш и Ранковце – Крива 
Паланка) е повеќе од 100 ки-

лометри, инвестицијата тежи 
250 милиони евра.

� Тоа е огромна инвестиција, 
која ќе има долгорочни 
ефекти и за економијата и за 
граѓаните – вели лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

За годинава е планирано да 
се градат или реконструира-
ат повеќе од 200 километри 
автопатска мрежа.

�во тек е изградбата на но-
виот автопат демир Капија 
– Смоквица што ќе го завр-
шиме оваа година. Автопати-
те од Миладиновци до Штип 
и од Кичево до Охрид очеку-
ваме да се завршат во 2018 
година. во тек е реконструк-
цијата на автопатиштата од 
Смоквица до гевгелија и од 
Куманово до Миладиновци и 
тие треба да бидат завршени 
оваа година. делницата од 
Неготино до демир Капија 
почна да се реконструира 
минатата година, а ќе биде 
готова во 2018 година. Оваа 
година ќе почнеме и со ре-
конструкција на автопатот од 
велес до градско во должина 
од 20 километри и од Скопје 
до Куманово во должина од 
22 километри, инвестиција 
од речиси 7,8 милиони евра 
преку програмата на ИПА. во 
тек на проектирање се два 
нови автопатишта од гости-
вар до Кичево и од Скопје до 
Блаце – вели Мисајловски.

Автопатот кон Охрид е во 
должина од 57 километри и 
е со вредност од 374 милиони 
евра. Вториот од Миладинови 
до Штип е со должина од 47 
километри, вреден 206 мили-
они евра.

Освен трите наведени автопа-
тишта, ќе се градат уште три 
нови.

Првиот е Гостивар – Кичево во 
должина од 42 километра. Про-
ценетата вредност на проектот 
изнесува 350 милиони евра, а 
се планира делницата да биде 
готова до 2020 година.

Вториот автопат е од Скопје 
до Блаце во должина од 13 
километри. Овој автопат е 
со проценета вредност од 70 
милиони евра и се очекува да 
биде завршен до 2020 година.
Третиот автопат е на потегот 
Требеништа – Струга во должи-
на од 8,5 километри. Неговата 
проценета вредност е 45 мили-
они евра и ќе се финансира со 
пари од ЕБОР.

Во делот на регионалната мре-
жа е предвидено да се почне 
со изградба и реконструкција 
на вкупно 37 патишта, инвес-
тиција од преку 55 милиони 
евра.За одржување на патната 
инфраструктура за годинава се 
планирани милијарда и шеесет 
милиони денари преку програ-
мите на ЈП за државни патишта 
и на ЈП „Македонија пат“. �

изградбата на автопатиштата, експресните, 
регионалните и локалните патишта повлекува 
сериозен ангажман на домашната градежна 
оператива. ова ќе му даде дополнителен импулс на 
градежниот сектор, ќе придонесе кон поголем пораст 
на Бдп, ќе се отворат нови работни места, ќе се 
подобри поврзаноста на македонија

Пишува | Александрија Стевковска 
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МИр кА  
ВЕ ЛИ НоВ СкА

ВА СИЛ  
ЗА фИр чЕВ

И еве нè де нес пак сме им 
за га тка со ил ја да не поз-
на ти на „за пад ња ци ве“. 
Па, да. Оти кај мо же на 

збир шти на де ге не ри ци со за гу бе ни чо веч ки својс тва 
да им е јас на цр ве но-жол та Ма ке до ни ја, ко ја во мир, 
спо кој но, а са мо у ве ре но и ре ши тел но, со нед вос мис ле-
ни по ра ки во зву кот на та па ни те, со де но ви ги шпар та 
ули ци те. Пак не мо жат да се до чу дат ка ко на ол ка ва 
ма са лу ѓе не ма тен зии, не ма омра за, не ма про во ка ции 
или ис па ди. Зо што не им ус пе ва да ја ис про во ци ра ат? 
Пак ли не бо то ги шти ти Ма ке дон ци те? Па, ај де што 
се чу дат, ту ку поч наа да се пла шат! Ги фа ќа нер во за.

Ако ме ѓу на род на та за-
ед ни ца им мис ли ба рем 
нај мал ку до бро на овој 
на род и оваа зем ја, нај-

мал ку што мо же да на пра ви е јас но и нед вос мис ле но 
да ја отфр ли ал бан ска та пла тфор ма ко ја ги за гро зу ва 
др жав ни те и на ци о нал ни те ин те ре си. Во спро тив но, 
ла жен ќе би де кос мо по ли тиз мот на кој по чи ва европ-
ска та де мо кра ти ја, лаж ни ќе би дат де мо крат ски те 
пра ва и сло бо ди на кои се по ви ку ва ат и исто тол ку 
ла жен ќе би де гра ѓан ски от кон цепт на оп штес тво 
кој го за ста пу ва ат.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ЉубоМИр 
ЦуЦуЛоВСкИ

Ма ке дон ски на ро де, 
на ше то вто ро име е 
не по кор, ни ко гаш да 
не се сог ла си ме со тоа 
не кој од стра на да ни ја крои суд би на та, на ша та 
те ри то ри ја бе ше пре кро ју ва на мно гу па ти, ние 
де нес има ме ед на тре ти на од неа. Ја по ви ку ва ме 
де ле га ци ја та на ЕУ, ко ја не са ка ше да раз го ва ра со 
нас, пред во де на од  Јо ха нес Хан, ако е тоа по ра ка-
та на ЕУ, ние да не по сто и ме за да вле зе ме во неа, 
пра ша ње е да ли на ши от на род го са ка тоа.

ЕЛЕ НА  
МИ СИр ко ВА

При фа ќа ње то на пла т-
фор ма та ско ро из вес но 
во ди кон рас пад на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја по 
ет нич ка, ме ѓу тоа и по ре ли ги оз на ли ни ја. Тоа зна чи 
ли ба ни за ци ја на Ма ке до ни ја. ли ба ни за ци ја та на 
Ма ке до ни ја ќе зна чи вој на, во ко ја ќе стра да ат и 
ед ни те, и дру ги те, и тре ти те… Ед но став но, ќе стра-
да ат си те гра ѓа ни, без раз ли ка на нив на та ет нич ка, 
ре ли ги оз на или иде о ло шка при пад ност. Сто ти ци 
ил ја ди лу ѓе, пре ку ноќ, мо жат да се нај дат над вор 
од сво и те до мо ви, од сво и те се ла, од сво и те гра до-
ви, би деј ќи тоа се пос ле ди ци те на се ко ја гра ѓан ска 
и ме ѓу ет нич ка вој на.

брА НИС ЛАВ  
САр кА њАЦ

Сè по о чиг лед но се ма ни-
фе сти ра фру стра ци ја та 
на мно зинс тво то. Ту ка 
не мис лам са мо на Ма ке-

дон ци те, ту ку и на Тур ци те, Вла си те, Ро ми те, Ср би те 
и си те дру ги што жи ве ат во Ма ке до ни ја. Чув ство то 
на за гро зе ност е ра бо та за ко ја мо ра се ри оз но да 
се во ди сме тка, а не са мо да се на фр ла ат чле но ви 
од за ко ни или да се на ве ду ва ат пре се да ни од по-
ли тич ка та пра кти ка. Не ма по тре ба да се наг ла су ва 
де ка тоа чув ство што осо бе но пос лед ни ве не де ли го 
де лат сто ти ци ил ја ди во Ма ке до ни ја, ед на кво, не е 
ко ди фи ци ра но ни ту во еден за кон.

Хан, на ме сто да се срет-
не со нас, на со ци јал-
ни те мре жи на пи ша: 
„Па тот до ЕУ оста ну ва 
отво рен за Скоп је“. Не нè спом на со на ше то име, ту ку 
на пи ша Скоп је. Епа ко ме са ре Хан, Ма ке до ни ја не е 
са мо Скоп је, Ма ке до ни ја е и Би то ла, Охрид, При леп, 
Ку ма но во и си те 43 дру ги гра до ви и ме ста ка де што 
ве чер ва има 200.000 лу ѓе на ули ци те.

бог дАН  
ИЛИ ЕВ СкИ
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таа некоја си Македонија има 
народ со високо крената гла-
ва и со исправена „кичма“. Му 
порача претседателот на Маке-
донија – сретни се со народот, 
а тој кришум во „мерцедесот“ 
и на задна врата. 

Времето беше фактор, па 
претседателот му создаде 
време, но ни за тоа време ко-
месарот не најде време. Нејсе. 
Народот е тука, а Хан, сигурно, 
повторно ќе дојде. И нека до-
аѓа – народ има за да го преч-
ка. Добредојдени се гостите 
во нашата куќа, а куќа како 
куќа – редот го кажуваат до-
маќините, му порачаа 250.000 
гостопримливи Македонци на 
Јоханес од Австрија. Но не се 
навикнати овие белосветски 
емисари да слушаат, туку до-
аѓаат да спроведуваат, навре-
дуваат и да наредуваат. Ајде, 
комесаре, нареди му на наро-
дот да се самоуништи! 

Пред почетокот на средбите 
со политичките претставни-
ци мералклијата на „Твитер“ 
напиша: „Почнаа разговорите. 
Итно е потребна нова влада 
за да спроведе реформи. Нема 
време за губење! Европскиот 
пат е отворен за Скопје по по-
следниот Совет на ЕУ, но часов-
никот отчукува. Потребно е ли-
дерство, место тактизирање. 
Економијата страда“. 

По завршувањето на средбите 
со лидерите на политичките 
партии еврокомесарот Јоха-
нес Хан и европратениците 
Едвард Кукан, Кнут Фле-
кенштајн и Иво Вајгл оставија 
писмено соопштение во кое ги 
презентираат ставовите на ЕУ 
по оваа посета на Скопје, ме-
сто да одржат прес-конферен-
ција, како што беше закажано. 
Во писменото соопштение тие 
го повторуваат ставот на ЕУ 
дека сите лидери во земјата, 
вклучително и претседателот, 
мора да ги почитуваат резул-
татите од последните избори. 
Иако не покажаа почит кон 
граѓаните на Република Ма-
кедонија што побараа сред-
ба со комесарот и со евро-
пратениците, „во интересот 
на граѓаните и на државата“ 
очекуваат сите политички 
лидери и институции да 

МЕРАклИјА НА „ТВИТЕР“ 
Со СВИТкАНА опАШкА

Еврокомесарот за соседска 
политика, кој ја извршу-
ва таа функција од 2014 

година, докторирал на виен-
скиот универзитет во 1987 
година. Првото работно иску-
ство му било во менаџерски-
от свет, извршувал раководни 
функции во национални ор-
ганизации, а од 1997 година 
до 2003 година бил член на 
надзорниот одбор на моќната 
компанија „Новоматик“, која 
е во бизнисот со казина, но и 
во технолошката гранка на 
производство на софтвер за 
казина. 

Во политиката е активен уште 
од младоста. Од 2007 година 
до 2010 година бил министер 
за наука, а бил и министер за 
правда. Потоа станува фактор 
во меѓународната политика. 
Од 2010 година до 2014 годи-
на е комесар за  регионалната 
политика, а од 2014 година е 
назначен за комесар за сосед-
ска политика.

Истата година кога е назна-
чен за еврокомесар за сосед-
ска политика, оваа компанија 
го купува македонското кази-

Јоханес Хан

Роден на:   
2 декември 1957 година  
во Виена

Образование:   
Универзитет во Виена

Партија:   
Австриска народна партија

но „Фламинго“. Некои од ме-
диумите одеа уште подалеку, 
тврдејќи дека Хан, всушност, 
бил сопственик во сенка на 
„Новоматик“, други, пак, го-
вореа за поседување акции 
на Хан во ова казино, како и 
за поврзаност со казината и 
обложувалниците „Сенатор“ 
и „Астра“.

Дали е оваа информација 
клучна во овој текст или е 
вишок, секако ќе покаже вре-
мето, а тоа што е повеќе од 
потребно е да се истакне не-
говото очигледно присуство 
на македонската политичка 
сцена. 

Насмеан, расположен, со ви-
длив оптимизам, човек што 
доаѓа да си замине со завр-
шена работа. Таков впечаток 
остава секоја негова фотогра-
фија направена на оваа земја 
македонска. До последниов 
албум „Скопје, 21 март 2017 
година“. Насмевката му ја 
скисели пораката од прет-
седателот на Република Ма-
кедонија, Ѓорге Иванов, „Не 
чекај ме, не доаѓам“. Не се 
навикнати овие комесари, 
европратеници, емисари или 
поштари што доаѓаат од бе-
лосветската Европа да наи-
дат на тврд орев. Се охрабрил 
некој си Ѓорге да не го прими 
великиот емисар европски. 

Епа комесаре, се охрабрил. Тој 
некој си Ѓорге е претседател 
на Република Македонија, а 

дозволат демократските про-
цеси непрекинато да течат. 
Тие го повикаа уште еднаш 
претседателот да постапи 
против своите убедувања 
дека со тиранската платфор-
ма се нарушува суверените-
тот на Македонија и да го до-
дели мандатот на партии што 
не се оградиле од платформа-
та создадена во туѓа држава, 
во кабинетот на премиер на 
друга држава.

„Повикуваме на брзо форми-
рање нова влада, која ќе ги 
спроведе реформите. Од пар-
тиите и од новата влада се 
очекува да продолжат со спро-
ведување на сите делови од До-
говорот од Пржино. Особено ги 
повикуваме сите да се воздр-
жат од акции и изјави што би 
можеле да ги разгорат меѓует-
ничките тензии и да ги потко-
паат добрите меѓусоседски од-
носи. Никој не смее да си игра 
со оган. Слободата на здружу-
вање и слободата на изразу-
вање се фундаментални права 
во демократските општества, 
но тие доаѓаат и со обврски“. 
Комесарот Хан и европрате-
ниците ја осудија, како што 
велат, „негативната реторика 
насочена кон меѓународната 
заедница и организациите од 
цивилното општество“ како 
контрапродуктивна, која ја 
поткопува позицијата на 
земјата на меѓународен план 
и на лицата што користат 
таква реторика.

„За крај, во следните неколку 
дена сакаме да видиме сери-
озно и одговорно државничко 
однесување на соодветните 
институции и да се овозможи 
брзо формирање нова и цвр-
ста коалиција. Тоа е единстве-
ниот начин за враќање на па-
тот кон ЕУ – кој граѓаните го 
сакаат и заслужуваат“, се вели 
во заедничкото соопштение 
на еврокомесарот Јоханес Хан 
и на европратениците Едвард 
Кукан, Кнут Флекенштајн и 
Иво Вајгл.

Државничко однесување виде 
и допрва ќе гледа, а жешкиот 
оган што го пече е во неговите 
раце, не во нашите. И ние исто-
то му го порачуваме, кој со си 
игра оган, ќе се изгори. � (Р.Р.)
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Н е го гле дав до де лу ва ње то 
на „Оска ри те“, но, де фи-
ни тив но, ужи вав во нив 

- пре ку „Тви тер“. На со бра ни те 
свет ски поз на ти и су пер бо га-
ти ли бе ра ли и ле ви ча ри имаа 
ед на за да ча, но не ус пе е ја да ја 
ис пол нат. Ду ри и спе кта ку лар-
на та гре шка при об ја ву ва ње то 
по гре шен по бед ник за нај до бар 
филм не бе ше проб ле мот, ни-
ту, пак, тоа де ка ед на лич ност 
на пра ви ла гре шка. Гре шки се 
пра ват це ло вре ме.

Во ре ал но ста, таа ви ње та на 
без ум ни те е со вр ше на илу стра-
ци ја за тоа зо што ли бе рал ни от 
естаб лиш мент се рас па ѓа: об зе-
ме ни од омра за кон не што што е 
спро тив но на нив ни от сопс твен 
се бе по чи ту ван све тог лед, осу ду-
вај ќи ги на веч но одв ле ку ва ње 

на вни ма ни е то. Ре зул та тот е не-
из беж но па ѓа ње и го ре ње.

Со дру ги збо ро ви, де мо кра ти те 
и ли бе ра ли те во зат во пи ја на 
со стој ба до де ка пи шу ва ат СМС 
ве ќе осум го ди ни. Скрш ну вај-
ќи во по греш на лен та, тие се 
су ди ра ат со дру ги авто мо би ли 
во со о бра ќа јот и се дат збу не ти 
пра шу вај ќи се што се слу чи ло. 
Не кол ку те ми на пре жи ве а ни се 
изв ле ку ва ат од авто мо би ли те и 
вре ска ат на не ви ни те лу ѓе што 
ги по вре ди ле. Впро чем, тоа ни-
ко гаш не е нив на ви на, ту ку на 
се кој што ќе се ос ме ли да им из-
ле зе на па тот.

До ма ќи нот на до де лу ва ње то на 
„Оска ри те“, Џи ми Ки мел, го пред-
во де ше па тот и, ка ко што за бе-
ле жи „Ен тер теј мент вик ли“, „пр-

ви от кур шум кон До налд Трамп 
бе ше истре лан са мо не кол ку 
ми ну ти по поч ну ва ње то на це-
ре мо ни ја та, а по тоа кур шу ми те 
са мо про дол жи ја да до а ѓа ат. Низ 
иск лу чи те лен број ше ги, алу зии 
и искре ни ар ти ку ла ции инс пи-
ри ра на од ед но ли це за вре ме 
на до де лу ва ње то на на гра ди те, 
Хо ли вуд ги на пад на Трамп и не-
го ва та по ли ти ка... "

Мо же би цел та бе ше пре тсе да-
те лот Трамп, но беа ис ме а ни и 
лу ѓе то што гла са ле за не го.

Јас очиг лед но бев еден од ми ли-
о ни те што не го сле деа пре но сот, 
а про гра ма та „Еј-Би-Си“ има ше 
нај ма ла гле да ност во де вет го ди-
ни. „лос Ан џе лес тајмс“ по тро ши 
ил јад ни ци збо ро ви оби ду вај ќи 
се да об јас ни зо што реј тин гот на 

шо у то до жи веа пад тре та го ди-
на по ред. Се еми ту ва ше доц на, 
об јас ни ја тие, учес тву ваа ни ско-
бу џет ни фил мо ви, а, мо же би, и 
са ма та остра кри ти ка кон пре-
тсе да те лот Трамп од стра на на 
учес ни ци те на „Оска ри те“, исто 
та ка, од вра ти ла не кои гле да чи.

Мис ли те? Но, не се ра бо ти за 
кри ти ка кон не кој пре тсе да тел, 
ту ку за по сто ја но то кри ти ку ва-
ње на Хо ли вуд на по го ле ма ма са 
лу ѓе.

Тран сфор ма ци ја та од акте ри 
во на сил ни ци што ги осу ду ва ат 
оние што не се сог ла су ва ат со 
нив е не што што Џорџ Ор вел би 
го раз брал и тие се во ист сло-
бо ден пад ка ко нив на та са ка на 
Де мо крат ска пар ти ја. „Ва ни ти 
фер“ ми на та та го ди на об ја ви де-

ка Де рек Томп сон ука жал оти во 
2016 го ди на филм ска та ин ду-
стри ја би ла на до бар пат се ко ја 
го ди на да про да ва сѐ по мал ку 
би ле ти по ли це во САД мо же би 
уште од пред 20-ти те го ди ни од 
ми на ти от век и нај мал ку вкуп но 
би ле ти во две де це нии.

За сре ќа, единс тве ни те лу ѓе што 
беа по вре де ни од ли це ме ри е то 
на ли бе рал ни те на оска ров ска та 
ноќ беа са ми те ли бе ра ли. Мно-
гу по ло шо се слу чу ва ко га тие, 
всуш ност, спро ве ду ва ат моќ.

Оба ма кер, исто та ка, бе ше 
спом нат на оска ров ска та ноќ: 
кон цепт ба зи ран на фан та зи-
ја. Ка ко што, всуш ност, по со чи 
ед наш Џо на тан Гру бер, еден од 
не го ви те ар хи те кти, Оба ма кер 
се пот пи ра на глу по ста на аме-
ри кан ски те гла са чи и на ла ги, 
уни шту ва чо веч ки жи во ти и ре-
чи си ја уни шти аме ри кан ска та 
ин фра стру кту ра за здрав стве на 
за шти та.

По де мот и ши ре ње то на те ро ри-
стич ка та гру па Ис лам ска др жа ва 
во 2014 го ди на и пос ле до ва тел-
ни от ге но цид на хри сти ја ни те 
на Бли ски от Исток, кој бе ше 
приз нат од ОН, беа овоз мо же-
ни од стра на на пре тсе да те лот, 
кој јав но ја спо ре ди кр во жед на та 
те ро ри стич ка гру па со ју ни ор ска 
ре пре зен та ци ја сиг на ли зи рај ќи 
де ка не ма да се пре зе мат мер ки 
про тив нив.

„Не ше нел рив ју“ нè по тсе ту ва: 
„За не кол ку ме се ци ИСИС вос-
по ста ви де фа кто гла вен град 
во Ра ка, Си ри ја; за зе де го ле ми 
де ло ви на зем ја та и дој де во се-
ве рен Ирак; го за зе де Мо сул, вто-
ри от град по го ле ми на во Ирак, 
пред да про дол жи кон Баг дад; 
се оби де да из вр ши ге но цид врз 
мал цинс тво то Ја зи ди во се ве рен 
Ирак; и ги вов ле че САД во воз-
душ на кам па ња во сеп тем ври 
2014 го ди на“.

Ка ко што об ја ви „Сан“, ле то то 
2016 го ди на про те коа раз уз на-
вач ки ин фор ма ции од Бе ла та 
ку ќа, кои откри ја де ка ИСИС има 
„це лос но опе ра тив ни раз гра но-
ци во 18 зем ји“.

Пре тсе да те лот бе ше прем но гу 
за фа тен со не го во то „нас ледс-

тво“ и обра бо тка на аме ри кан-
ско то оп штес тво за да се спра ви 
со рас теч ки от рак на те ро ри зам.

Исто та ка, во 2012 го ди на Оба-
ма да де дра ма тич на из ја ва за 
„цр ве на та ли ни ја“ за хе ми ско то 
оруж је во Си ри ја што се ко ри сти 
врз си ри ски те гра ѓа ни.

- Бев ме мно гу јас ни со ре жи мот 
на Асад, но и со дру ги игра чи 
на те ре нот, де ка „цр ве на та ли-
ни ја“ за нас е хе ми ско то оруж је 
што се дви жи на о ко лу или што 
се ко ри сти - ре че Оба ма.

По доц на иста та го ди на, Ба шар 
ал Асад уби 1.500 лу ѓе во на пад 
со хе ми ско оруж је, но Оба ма се 
пов ле че. Зо што? „Биз нис ин-
сај дер“ доз на: „На вод но, Оба ма 
од бил да се спро ве де цр ве на 
ли ни ја во Си ри ја отка ко Иран 
се за ка ни де ка ќе се пов ле че од 
нук ле ар ни от до го вор“.

Мно гу збо ро ви, дра ма и мо рал-
на гор де ли вост, а по тоа ко лапс 
ко га се во пра ша ње де та ли и по-
све те ност.

Крај ни от при мер за фо ку сот на 
де мо кра ти те на со се ма по греш-
на ра бо та што во ди до ка та стро-
фа е де бак лот на Хи ла ри Клин-
тон во пре тсе да тел ска та тр ка.

Мо же би тие се пот пи ра ле на 
глу по ста на аме ри кан ски те 
гла са чи, но тоа бе ше по греш но. 
Во раз лич ни ре кон струк ции на 
ми зер на та кам па ња, не ус пе хот 
се све ду ва на оп сед на то ста на 
Хи ла ри со се бе си и со неј зи ни-
те ов ла сту ва ња. Се прет по ста-
ву ва ше де ка таа ќе по бе ди на 
из бо ри те.

Со пре го ле ма са мо у ве ре ност и 
за до вол ност од се бе си, таа ја 
зе де здра во за го то во ос но ва та 
на неј зи на та стра те ги ја и бе ше 
си гур на де ка ќе би де ина у гу ри-
ра на. За вре ме на це ла та кам па-
ња, неа ѝ бе ше ка жа но де ка има 
са мо ед но име на кар тич ка та во 
пли кот на по бед ни кот и де ка тоа 
би ло неј зи но то. Но, не бе ше та ка.

Ви зву чи поз на то? 

СВет

Зо што се рас па ѓа  
ли бе рал ни от естаб лиш мент?

Из вор: „Ва шин гтон тајмс“
Ана ли за на Та ми Брус

Пре вод: Ана Цве та но ска
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Абдула Оџалан, познат под 
прекарот Апо или претсе-
дателот Апо, роден на 4 

април 1949 година, е курдски 
воен водач. Основач е на параво-
ената организација Работничка 
партија на Курдистан. Од 1999 
година е во затвор на островот 
Имрал, во Мраморно Море. Тој 
признава дека РПК има терорис-
тички карактер и дека нејзините 
активности вклучуваат насилни 
методи, но и дека лично одо-
брувал организирани напади и 
погубувања на стотици илјади 
цивили, Турци и Курди.

Абдула Оџалан е роден во 
Омерлија, село во Халфети, во 
источниот дел на Турција. От-
како завршил средно стручно 
училиште во Анкара, почнал 
да работи во Дијабекир, но на-
брзо бил преместен во Бакирој, 
Истанбул. Таму се запишал на 
Правниот факултет, но по само 
една година се префрлил на по-
литички студии во Анкара. 

Неговото, навидум, младешко 
менување на фокусот и пре-

селбата од Истанбул во Анка-
ра, го поддржала и го олеснила 
државата. Тој бил награден со 
стипендија иако бил во постари 
години и веќе бил регистриран 
дека учествувал во политички 
демонстрации. Исто така, за тоа 
му било и судно, јавниот обви-
нител барал највисока казна 
за него, но бил ослободен, се-
како, со помош на државата. 
Тој, всушност, бил испратен 
во Анкара за да предизвика 
поделба во воената група Дев-
Генч. Претседателот Сулејман 
Демирел подоцна ќе зажали за 
таа одлука бидејќи ќе се покаже 
дека РПК е поголема закана за 
државата одошто е Дев-Генч. 

Во 1973 година Очалан ја орга-
низирал групата АПОЏУ, маио-
стичка група која се обидела да 
спроведе социјалистичка рево-
луција во Турција, а пет години 
подоцна за време на судирот 
меѓу левицата и десницата, кој 
ќе кулминира со државен удар 
во Турција, Оџалан ја основа 
Работничката партија на Кур-
дистан и почнува војна против 

Турција за воспоставување не-
зависна курдска држава.

Многу турски новинари и ис-
тражувачи тврдат дека имаат 
докази оти Оџалан и неговата 
прва сопруга Кесире (која не е 
Курдијка) се членови на Нацио-
налната разузнавачка органи-
зација (МИТ), но тоа досега не 
е потврдено. 

Турција ја напушта во 1980 го-
дина по државниот удар што го 
извел генералот Кенан Ервен и 
заминува за Сирија. Тој се повр-
зува со признанието на ермен-
скиот геноцид, т.е. со курдскиот 
удел во него. 

Турско-курдскиот судир
Во 1984 година РПК почнува 
вооружена кампања против 
владините сили во Турција за 
да издејствува независност на 
Курдистан и многу брзо добива 
углед на воена сила. Нејзините 
насилни методи ја ставија на 
листата на САД, ЕУ и НАТО на 
терористички организации.

Апсење
До 1998 година Оџалан дејству-
ва од Сирија, но, како што се 
вжештува ситуацијата, Турција 
сериозно ѝ се заканува на Си-
рија поради поддршката на РПК, 
па Оџалан е присилен да ја на-
пушти земјата. Прво заминува за 
Русија, а оттаму се сели во повеќе 
земји. Извесно време дејствува 
од Италија и од Грција. 

Во 1998 година Турција ќе поба-
ра да ѝ биде испорачан, но во тоа 
време негов бранител е герман-
ската адвокатка Брита Бохлер, 
која тврди дека тој води леги-
тимна борба против репресија 
на Курдите. Уапсен е во Кенија на 
15 февруари 1999 година додека 
се префрлал од грчката амбаса-
да на меѓународниот аеродром 

во Најроби, во операција која ја 
извела турската разузнавачка 
агенција МИТ.

Неговото апсење предизвика 
бројни демонстрации на Кур-
дите во светот, кои се спрове-
дуваа пред грчките амбасади 
во земјите. Многу грчки ам-
басади тогаш беа заземени од 
демонстрантите. 

За време на летот од Кенија во 
Турција во видеопорака изја-
вил дека неговата мајка има и 
делумно турско потекло, така 
што е подготвен да ѝ служи и на 
Турција на кој било начин. 

По апсењето Оџалан отслужува 
казна доживотен затвор иако 
е осуден на смртна казна би-
дејќи смртната казна е укината 
во Турција во 2010 година. На 
островот Имрали во Мраморно 
Море единствениот затворе-
ник изолиран во самица го чу-
ваат околу 1000 турски воени 
службеници. 

Во 2009 година турските 
власти објавија дека ќе го пре-
фрлат во нов затвор на остро-
вот и дека со тоа ќе заврши не-
говата казна самица. Во новиот 
затвор ќе ја дели судбината со 
други припадници на својата 
партија, а ќе може да се гледа 
со нив 10 часа неделно.

политичко решение
Спротивно на борбата што ја 
води пред апсењето, по апсење-
то Оџалан ја менува својата иде-
ологија под влијание на запад-
ните социјални теоретичари кои 
ги чита во затвор. Почнува да 
се залага за мирно решение до 
кое ќе се дојде по политички пат. 
Во март 2005 година ја издава 
Декларацијата за демократски 
конфедерализам во Курдис-
тан, во која бара формирање 
безгранична конфедерација на 
курдските региони во Турција, 
Сирија,  Ирак и во Иран. Во таа 
зона би се применувале европ-
ски, турски, сириски, ирански, 
ирачки и курдски закони. Него-
вото идеално општество е „демо-
кратски конфедерализам“. Често 
ја повикува РПК да прекине со 
огнот и да бара мирно решавање 
на курдското прашање и дека е 
многу важно да се изгради де-
мократска унија меѓу Турците и 
Курдите. Сепак, во 2010 година 
го менува курсот и изјавува дека 
ги напушта  обидите за дијалог 

бидејќи процесот „веќе не е зна-
чаен или корисен“. 

Борбата на Абдула Оџалан и 
самиот Нелсон Мандела, преку 
својот адвокат, ја изедначува со 
својата „борба за својот народ“. 
Адвокатот на Мандела во една 
посета на Турција ќе рече дека и 
двајцата биле уапсени на сличен 
начин и затворени на острови, 
а курдскиот водач дури бил и 
поизолиран од Мандела. Во 2007 
година адвокатите на Оџалан 
тврделе дека лабораториски 
испитувања на неговата коса 
покажуваат високо ниво на от-
ровни метали, но лекарскиот 
тим на турската влада не утвр-
дил дека Оџалан е во опасност. 

Во 2008 година Оџалан бара 20 
илјади евра од Грција, во спор 
во кој ја обвинува за учество во 
неговото апсење. Адвокатката 
на курдскиот водач тврди дека 
Атина му гарантирала заштита 
иако грчката влада ги отфрлила 
обвинувањата на Турција за под-
дршка на Оџалан. Грција се брани 
дела дејствувала во хуманитарни 
цели и одбива да признае дека 
им помагала на бунтовниците, 
иако подоцна ќе им даде азил 
на двајца помагачи на Оџалан. �
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вЕЛЕПРЕдАвНИЦИ вО ИСТОРИЈАТА

Ако успееш со помош на државата, врати И со куршуми:  
човекот што ја изигра Турција – Абдула оџалан



Ска пи те кре мо ви не  
се се ко гаш нај до бар  
из бор за ко жа та
Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Де јан Стан чев ски не ко гаш пра ви лен из бор и пре по ра ча на 

коз ме ти ка од дер ма то лог, дер ма то ло шка 
ме ди цин ска коз ме ти ка, мо же мно гу по ве ќе 
да по мог не за раз ли ка од ска па коз ме ти ка. 
но, важ на е про це на та на ко жа та, од нос но 
за ка ков тип ко жа се ра бо ти и из бо рот да е 
ин ди ви ду а лен, ве ли д-р Пе тров ска-Ше шо ва

К о жа та е нај го ле ми от ор-
ган во чо веч ко то те ло, 
кој најм но гу ре а ги ра на 

вре мен ски те про ме ни. Во зи ма, 
нај че сто ко жа та е де хи дри ра на, 
со на ма ле на ела стич ност, без-
жи вот на и умор на.

Спо ред д-р Искра Пе тров ска-
Ше шо ва, спе ци ја лист дер ма-
то лог, тре ба да се вни ма ва на 
се кој дел од те ло то, но осо бе но 
е важ но да се вни ма ва на оној 
дел од те ло то за тоа што е по-
ве ќе из ло жен на над во реш ни 
вли ја ни ја и на тем пе ра тур ни 
раз ли ки, ка ко што се ли це то, 
вра тот, де кол те то и ра це те. 
Тие се и пр ви от наш вид лив 
дел од те ло то кој е из ло жен 
на ди ре ктен кон такт со над-
во реш на та сре ди на – ве ли д-р 
Пе тров ска–Ше шо ва во ин терв ју 
за „Ре пуб ли ка“.

 Зи ма та е при крај, до а ѓа про-
лет та. Ка кви про ме ни мо же 
да оче ку ва ме на ко жа та во 
овој пер и од од го ди на та?
ПЕТ РОв СКА-ШЕ ШО вА: Про лет 
е пре кра сен пер и од на бу де ње 
на при ро да та, по ја ва на пр ви те 
и по дол ги сон че ви де но ви, кои 
од сво ја стра на оста ва ат по се бен 
бе лег и ре ак ци ја на на ше то те ло, 
а по себ но на ко жа та ка ко нај го-
лем ор ган на чо веч ко то те ло кој 
најм но гу ре а ги ра на вре мен ски-
те про ме ни. Во овој пер и од од 
го ди на та ко жа та е де хи дри ра на, 
со на ма ле на ела стич ност, без жи-
вот на и умор на. Иде а лен пер и од 
е да се на пра ви трет ман за чи-

сте ње на ли це то кој ќе дејс тву-
ва ре ге не ра тив но, ќе ја ис чи сти 
ко жа та од сло бод ни ра ди ка ли, 
ќе ги от стра нат по вр шин ски те 
мр тви кле тки од ко жа та, ќе го 
по до бри то ну сот и ела стич но ста 
на ко жа та. Тоа се трет ма ни те со 
ми кро дер мо а бра зи ја, хе ми ски от 
пи линг, ме зо те ра пи ја та и дру го. 
До де ка во зим ски от пер и од по-
ве ќе бев ме скон цен три ра ни на 
кре мо ви кои се по ко ег зи стент-
ни, по гу сти и по кон цен три ра ни, 
се га тре ба да поч не ме да ко ри-
сти ме хи дрант ни кре мо ви кои 
ќе ѝ ја вра тат влаж но ста и све-
жи на та на ко жа та.

 На кој дел од те ло то тре ба 
да вни ма ва ме осо бе но? да ли 
е тоа ли це то?
ПЕТ РОв СКА-ШЕ ШО вА: Тре ба 
да се вни ма ва на се кој дел од те-
ло то, но осо бе но е важ но да се 
вни ма ва на оној дел од те ло то 
што е по ве ќе из ло жен на над-
во реш ни вли ја ни ја и на тем-
пе ра тур ни раз ли ки, ка ко што 
се ли це то, вра тот, де кол те то 
и ра це те. Се пак, тие се пр ви от 
наш вид лив дел од те ло то што 

 На што тре ба да вни ма ва ме, осо-
бе но во ис хра на та, за да има ме 
уба ва и здра ва ко жа?
ПЕТ РОв СКА-ШЕ ШО вА: Од осо бе на 
важ ност е да се вни ма ва и на ис хра-
на та, ко ја на ви сти на по вол но вли јае 
врз со стој ба та на ли це то и на ко жа та 
на це ло то те ло. Ко жа та е ог ле да ло 
на тоа што ни се слу чу ва во на ши от 
ор га ни зам. Со ог лед на тоа де ка на-
про лет ис хра на та мо же да изо би лу-
ва со мно гу овош је и зе лен чук, тоа 
по вол но вли јае на ква ли те тот и на 
со стој ба та на на ша та ко жа.

 да ли ска пи те кре мо ви за ли це 
се га ран ци ја де ка ќе има ме уба-
ва ко жа?
ПЕТ РОв СКА-ШЕ ШО вА: Не мо ра се-
ко гаш да зна чи де ка ска пи те кре мо-
ви се до бар из бор за на ша та ко жа. 
Не ко гаш пра ви лен из бор и пре по ра-
ча на коз ме ти ка од дер ма то лог, дер-
ма то ло шка ме ди цин ска коз ме ти ка, 
мо же мно гу по ве ќе да по мог не за 
раз ли ка од брен ди ра на и ска па коз-
ме ти ка. Но, важ на е про це на та на 
ко жа та, од нос но за ка ков тип ко жа се 
ра бо ти и из бо рот да е ин ди ви ду а лен.

 Што е нај важ но во не га та на ко-
жа та на ли це то по три е сет та та 
го ди на?
ПЕТ РОв СКА-ШЕ ШО вА: Важ но е 
се ко ја де вој ка и же на уште од нај-
ма ла во зраст да би де еду ци ра на за 
тоа кол ку е важ на не га та на ко жа-
та. Со не га та на ко жа та тре ба да се 
поч не од нај ра на во зраст и до кол ку 
пре ми не во на ви ка и кул ту ра, таа 
не га са мо мо же да про дол жи и да 
се на до гра ду ва. Ка ко ре зул тат на 
тоа, бе не фи тот на та му ќе би де уште 
по го лем. Кол ку е важ но на вре ме но-
то не гу ва ње на ко жа та тре ба да се 
на у чи уште од ти неј џер ска во зраст 
бе не фи тот на та му е не из бе жен. На 
при мер: ми кро дер мо а бра зи ја, ле сен 
хе ми ски пи линг и чи сте ње на ли це-
то и ре дов на хи дра та ци ја е пра ви-
лен из бор за мла да ко жа. Не кол ку 
со ве ти за не га на ко жа та на же ни 
по ста ри од 30 го ди ни: до бар сон, 
уме ре на фи зич ка актив ност, пра-
вил на и здра ва ис хра на, ко ри сте ње 
со од вет на коз ме ти ка пре по ра ча на 
од дер ма то лог, ре дов ни трет ма ни за 
подм ла ду ва ње, ко ри сте ње кре мо ви 
со за шти тен фа ктор при из ло жу-
ва ње на сон це, кон су ми ра ње два 
ли тра во да днев но и чи сте ње на 
ко жа та пред лег ну ва ње. 

д-Р ИСК РА ПЕТ РОв СКА-ШЕ ШО вА, СПЕ ЦИ ЈА лИСТ ДЕР МА ТО лОГ здраВjе

е из ло жен на ди ре ктен кон такт 
со над во реш на та сре ди на.

 Ка ко мо же ме да пре поз на е-
ме да ли ко жа та, по себ но на 
ли це то, е де хи дри ра на?
ПЕТ РОв СКА-ШЕ ШО вА: Де хи-
дри ра на та ко жа лес но мо же ме 
да ја пре поз на е ме. Таа на прв 
пог лед изг ле да без жи вот но, не 
е ела стич на, не е за тег на та и не 
е ме ка. На до пир е су ва, ра па ва, 
мо же да се лу пи и е цр ве на. Де-
хи дри ра но то ли це има не при-
јат но чув ство то на за тег на тост 
и на гру бост.

 Мож но ли е да се спре чи пре-
ра но соз да ва ње брч ки на ли-
це то?
ПЕТ РОв СКА-ШЕ ШО вА: Пре ра-
но то соз да ва ње брч ки мо же да 
се спре чи ако на вре ме но се поч-
не со со од вет на не га и коз ме ти-
ка пре по ра ча на од дер ма то лог. 
По тоа да се вклу чат не ин ва зив-
ни трет ма ни за подм ла ду ва ње 
(бо токс, фи ле ри, ме зо те ра пи ја, 
хе ми ски пи линг) со цел да се 
пре ве ни ра и што по дол го да се 
за чу ва мла де шки от изг лед.
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има млади што се свесни дека им е потребно многу 
работа. Така и настапуваат, сакаат да научат. но, има 
и такви што мислат дека се веќе готови глумци и за нив 
„нема зима“. па бараат специјални услови што мене 
нема да ми текне да ги побарам. Треба да го знаат 
редоследот на нештата. да ја зачуваат почитта кон 
постарите актери. јас сѐ уште со десет очи и уши ги 
следам и слушам постарите актери, кои секогаш имаат 
што да кажат, вели кочовска

Најважно во животот 
ми е да работам и да се 
занимавам со театар

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фо то | Александар Ивановски

ТАЊА КОЧОвСКА - ПАвЛОвСКА, АКТЕРКА

Генерациите што порасна со 
претставите на Тања Кочовска - 
Павловска во Театарот за деца и 

младинци сега се доволно возрасни 
да го гледаат раскошниот актерски 
талент на Кочовска на големата сце-
на на Македонскиот народен театар 
(МНТ) во мјузиклот „Чикаго“, во „Жи-
вотот е прекрасен“ и во „Тартиф“. 
Кочовска сѐ уште е членка на ТДМ, 
театарот каде што ги игра секогаш 
актуелните „Пипи Долгиот Чорап“, 
„Пат околу светот“, „Македонска при-
казна“, „Петар Пан“, „Могли“ „Грдото 
пајче“, „Волшебникот од Оз“, „Девој-
чето со кибритчиња“, но наскоро се 
очекува нејзино префрлување во 
националниот театар. 

Со полни 50 години, со огромно теа-
тарско и животно искуство, меѓуна-
родни награди и безброј насмевки 
што ги измамила на лицата, Кочо-
вска е пример за младите колеги 
како се сака и се цени работата. Се-
кое вложување се исплати, затоа и 
режисерите од светски калибар како 
Александар Морфов и Галин Стоев 
ја повикаа да биде дел од нивните 
претстави. За неа велат, доволно е 
само да се појави на сцена. Ама сама 

знае колку труд е вложено во секоја 
улога што ја толкува.

� Колку голготи треба да се поми-
нат во животот за да се стаса таму 
каде што сте сега на професиона-
лен план?
КОЧОвСКА: Многу. И тие се се-
којдневни голготи. Посебно кога 
станува збор за работа, бидејќи тоа 
е процес. Навидум глумењето е ед-
ноставно, но е многу специфично и 
тешко. Затоа и на помладите колеги 
постојано им говорам дека треба мно-
гу да се работи. Ете, и да се достигне 
едно ниво, тоа треба да се одржи. И 
пак ќе речам, треба многу работа.

� Една генерација веќе ве препозна-
ва како актерка во Театар за деца и 
младинци, ама сега таа повозрасна-
та повторно ве открива како актер-
ка, но на сцената на МНТ. Но, што 
е со таа младинската генерација?
КОЧОвСКА: Ние во ТДМ имаме мла-
динска сцена. Таа требаше навреме да 
се етаблира за да може младинците, 
кои се во некоја меѓувозраст, да имаат 
што да гледаат. Тие прво доаѓаат во 
ТДМ и гледаат детски претставипа, 
потоа веднаш се на сцена за возрасни. 
Да бидам искрена, во детските прет-
стави повеќе играм за возрасните. 

На еден начин играм двосмислено, 
за возрасните, но и децата да ме 
разберат. Младинските претстави 
би требало да се играат во одреде-
ни денови. Кога почнав да играм на 
сцената на МНТ прво мислев дека ќе 
мора повторно да се докажувам како 
актер. Единствено што ми остана е 
Бог и мојата работа и почувствував 
дека, навистина, немам потреба да се 
докажувам. Станува збор за 23 годи-
ни макотрпна работа. 

� Малкумина знаат дека вашите 
почетоци се на сцената на драм-
ски. Што ве натера сега да дојдете 
во МНТ?
КОЧОвСКА: Официјално, јас сѐ уште 
не сум член на МНТ. Ќе видиме што 
ќе се случува. Долго време се мислев 
што да правам. Јас израснав во ТДМ. 
Меѓутоа, решивме со Предраг кога 
веќе патиштата нѐ водат на друга 
страна, да испробаме и нешто друго. 
Утре да не ни биде криво. Оставам 
како ќе се наредат коцките.

� дали во помладите актери на 
ТдМ гледате ваш наследник?
КОЧОвСКА: Да. Никогаш не се ста-
вам на пиедестал во однос на тоа 
што сум го направила. Да, свесна 
сум за сѐ, но тоа носи многу обвр-
ски, одрекувања, багаж плус. Многу 
е тешко сето тоа што си направил, 
да го одржиш. Ние не сме глумци 
за една година или две, туку за цел 
живот. Треба многу години работа 
за да можеш да речеш дека стабилно 
стоиш со двете нозе цврсто на земја. 
Секој нов проект бара многу работа. 
Се работи цел живот. И многу е ва-
жно да се почитува нечија работа. 
Секогаш аплаузот е добредојден, но 
голготата е голема. 

� Отсекогаш сте важеле за голем 
работник. Како успевате да бидете 
дисциплинирана и по 25 години 
работа?
КОЧОвСКА: Па, веројатно, така се 
раѓаш и така живееш цел живот. Од 
тоа нема бегање. Потребни се голема 
одговорност и работа. Јас и по толку 
години сѐ уште не сум првенец на 
театарот, во однос на платата. Но, ни-
когаш не ги загубив ентузијазмот и 
желбата за работа за да го постигнам 
максимумот. Сум работела на многу 
проекти и би можела да кажам: ех, ова 
е лесно. Но, не е така. Секогаш почну-
ваш од почеток. Секогаш си на испит.

� Што имате да им порачате на мла-
дите актери?
КОЧОвСКА: Има млади што се свесни 
дека им е потребно многу работа. 
Така и настапуваат, сакаат да научат. 
Но, има и такви што мислат дека се 
веќе готови глумци и за нив „нема 
зима“. Па бараат специјални услови 
што мене нема да ми текне да ги по-
барам. Треба да го знаат редоследот 
на нештата. Да ја зачуваат почитта 
кон постарите актери. Јас сѐ уште со 
десет очи и уши ги следам и слушам 
постарите актери, кои секогаш имаат 
што да кажат. На тој начин црпам од 
нив. Сите на таа возраст сме биле 
полни со себе и мислевме дека од 
нас почнува театарот. Но, не е така! 
Не почнува од никого. Се знае кога 
почнал театарот. Сега ние треба да 
ја продолжиме таа нитка. Сите ние 
сме донеле нешто свое. Меѓу младите 
има фантастични актери и јас учам од 
нив. Меѓу актерите има и такви што 
сметаат дека театарот почнал од нив. 
Извините, ама не почнал ни од мене. 

� Задоволни ли сте со постигнатото?
КОЧОвСКА: Јас по природа сум човек 
што сака уште, уште, уште. Благо-
дарна сум на сѐ што ми се случило 

досега. Кај нас има едно непиша-
но правило дека нема многу грижа 
за актери што сакаат да работат и 
се надарени за нешто. Не сакам да 
навредам никого. Благодарна сум за 
шансите што ми биле дадени и мис-
лам дека ги оправдав. Мене ништо 
не ми значи дали играм главна или 
споредна улога. Мене ми е важно да 
играм. И улогата ќе ја подготовам 
како да е главна.Сакам да работам и 
да се занимавам со театар. Тоа ми е 
нешто што ми е главно во животот 
и што го сакам. Се дружам со луѓе 
што ги сакам. Имаме пријатели од 
театарот, но и такви што не се дел 

од оваа бранша. Среќни сме и така 
си живееме. Многу сакам да патувам. 
Често и сама. Оваа година со Марија, 
колешката, решивме да одиме во 
Москва. Патувањето ме храни.

� ви поминува ли еден ден без 
смеење?
КОЧОвСКА:Мене секој ден ми по-
минува со смеење, караница, солзи. 
Тоа е нашето секојдневие. Ако еден 
ден се смеам, другиот ден имам за 
плачење. Никогаш човек не може 
да се отпушти и да рече еве сега сум 
задоволен. Сакам јас да бидам одго-
ворна за моите потреби. �

кулТуРА
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Разговараше |  Не ве на По пов ска
Фото |  Дејан Станчевски

кулТуРА

� Зимскиот поетски фестивал на 
Струшките вечери на поезијата се 
одржа од 25 февруари до 1 март во 
Скопје. Одржувањето на Зимскиот 
фестивал на СвП е новина во про-
грамата, се одржува по втор пат, па 
кажете ни какви се вашите впеча-
тоци од реализираното?
СТЕФОСКИ: Ќе ги избегнам вооби-
чаените фрази што се употребуваат 
во вакви пригоди. Востановувањето 
на овој нов фестивал не е едноставна 
работа. Покрај добар концепт, добро 
програмирање, провокативни, инте-
ресни учесници, одлични модератори, 
макотрпна работа на сите во реали-
зацијата, од вработените до сите ан-
гажирани лица, сепак, потребно е и 
помош и соработка со партнери што 
ги споделуваат ентузијазмот и увере-
носта дека целите и придобивките се 
заеднички, и кои искрено и посветено 
придонесуваат во успешноста. Ние сме 
искусни во организацијата на вакви 
настани и тука во ниту еден дел не 
оставаме на импровизација, ниту, пак, 
ни е дозволено некаде да се спушти 
нивото на квалитет. Секогаш инсис-
тираме секој сегмент да биде добро 
планиран и подготвен. Верувам дека 
никој нема забелешки за овие нешта. 

Се разбира, ние сме самокритични 
и знаеме што треба да се подобри, 

што да се смени, што да се додаде.
Одредени сегменти од фестивалот ќе 
ги најдете како самостојни во некоја 
друга форма. На пример, предавања-
та (master classes) на поетите. Многу 
престижни светски универзитети 
како дел од нивните курикулуми за 
изучувањето на современата кни-
жевност имаат гостувања. Кај нас тоа 
недостига. Или барем е недоволно 
или, пак, инцидентно. Овој сегмент 
на фестивалот ќе биде заеднички 
организиран со сите универзитети 
и факултети со кои ќе соработуваме. 
Интересот на студентите што беа на 
ваквите предавања можат да посведо-
чат дека сме на добар пат.Тоа се наши-
те идни соработници во својство на 
преведувачи, модератори, организа-
тори, нашата идна редовна публика.

� Акцентот на Фестивалот беше ста-
вен на поетите Ласе Содерберг од 
Шведска, Хабиб Тенгур од Алжир, 
Хасан Зактан од Палестина и ма-
кедонскиот поет Иван Џепароски. 
Нивните предавања и поетските 
портрети предизвикаа големо ин-
тересирање. Колку гостите беа за-
доволни од приемот? Ќе допатуваат 
ли, можеби, годинава во Струга?
СТЕФОСКИ: Имавме исклучителни 
поетски имиња како учесници на 
Зимскиот поетски фестивал. Поети, 
чиешто творештво по вредностите, 
по актуелноста, по нивното место и 
улога во современиот миг во свет-

ската поезија. Впрочем, квалитетот 
во овој дел, кога се работи за СВП, е 
неспорен. Кога веќе ме прашувате за 
тоа какви се нивните впечатоци, за 
тоа сведочат и самите во интервјуата 
дадени за нашите медиуми. Некои од 
нив веќе биле претходно, па нивната 
оцена за овој фестивал е дека ги има 
сите елементи преку кои најсеопфатно 
може да биде претставено творештво-
то на еден поет. На сите им се допадна 
концептот на фестивалот. Уживаа и 
во фестивалот, но и во посетите по 
музеите, на локалитетот Стоби итн.

� Зимскиот поетски фестивал, 
всушност, претставува програмско 
проширување на СвП и кога беше 
промовиран како таков имаше не-
годувања и недоверба. Сметате ли 
дека со овој Фестивал, СвП како ин-
ституција успева преку поинакви 
програмски активности да ги пре-
зентира најзначајните современи 
поети од светот, но и актуелните 
достигнувања во македонската 
поезија?
СТЕФОСКИ: Зимскиот поетски фес-
тивал на СВП е дел од една сериозно 
обмислена стратегија за развој на ин-
ституцијата, но пред сѐ во насока на 
развој на нова публика, на интензивни 
активности преку целата година низ 
цела Македонија, но и во странство. 
Овој проект не е некаков привремен 
експеримент или обид. Доколку не-
каде навистина имало негодувања 

или сомнежи, верувам дека е поради 
недоволното познавање на историјата 
на СВП. Единствените коментари што 
ги чувме беа во врска со тоа дека се 
одржувале во Скопје. Во минатото СВП 
се одржувале и во 16 града. И сега во 
рамките на „Поезија на пат“ се одржу-
ваат во пет-шест града.

Се разбира, имаме и одредени пречки, 
неразбирање на тоа што го правиме. 
Дури и од инстанции што би требало 
да работат и посериозно и попосвете-
но на тоа што е цел на овој фестивал: 
развојот на нова публика. Прво треба 
сериозно да погледнеме во стварноста 
во која живееме, а потоа да извлечеме 
сознанија за тоа каква е и што треба 
да се направи за да се подобри. Еве, 
на пример, отидете во која било биб-
лиотека во Македонија и прашајте 
какви книги се читаат, кои автори и 
колку од нив се современи македон-
ски поети. Прашајте кои книги колку 
пати се позајмени во изминатите 10 
години. Дали позајмените книги се 
тие на кои ќе инсистираат книжевни-
те историчари дека имаат неоспорни 
вредности со кои влегуваат во исто-
ријата на македонската книжевност? 
Кога го зборувам ова, го кажувам со 
горчина, непријатно ми е, но е точно 
така како што е навистина. Не смееме 
да се залажуваме. Зашто така нема ни 
да се обидеме да најдеме начин како 
да ги промениме нештата. На промо-
циите, дури и на Саемот на книгата 

присутната публика ја сочинуваат 
роднините и пријателите на автори-
те. Имаме една тегобна состојба во 
македонската книжевност, каде што се 
нарушени меѓучовечките односи меѓу 
авторите, па до сите тие поединци, 
групи и групички до непомирливост. 
Поделеноста, за жал, е поради поли-
тичка, идеолошка или некаква лична 
природа и, во најголемиот број случаи, 
поради вонлитерарни причини. Ние 
како актуелно раководство на СВП 
цело време се обидуваме да бидеме 
над сите овие несреќни состојби. 

Сите ние мора да си ги поставиме 
прашањата: каде се читателите на 
поезија? Како да направиме нови 
читатели? Како да ја направиме 
книжевноста, поезијата во случајов, 
повидлива и поприсутна. Овој тренд 
е светски, не е само кај нас. Но, тоа не 
треба да биде оправдување за рамно-
душност и за неактивност. Напротив, 
ние како институција сме повикани 
да најдеме начини како поетското 
творештво да биде актуелно, дури 
и не само да имаме повеќе читатели, 
туку да имаме информирани, ква-
литетни читатели. Да понудиме нов 
пристап, нови концепти. И треба да 
престанеме да бидеме само сеирџии, 
кои никогаш ниту направиле, ниту се 
обиделе да направат нешто. Не сум 
чул некој да напишал или да искажал 
јавно таков став за недоверба, или, 
пак, негодувања, како што велите. 

Повеќе би ме радувало да има. Мора 
да се ослободиме од тој безумен опор-
тунизам и да се научиме дека треба да 
бидат поддржани сите иницијативи 
да се подобрат нештата. Тоа не значи 
дека не треба да има критика, или 
да се има поинаков став, но треба и 
аргументација за тоа, но и поинакви 
предлози. За жал, нема вистинска, 
суштинска дебата.

А прашањата што би требало да се 
постават се многубројни. На пример, 
зошто студентите немаат навика да 
одат на книжевни настани? Особено 
е незамисливо да не одат на наста-
ни каде што нивните професори се 
модератори. Каде е проблемот? Во 
која фаза од образованието? Можеби 
е проблемот во лектирата со која ги 
образуваме? Можеби и во начинот на 
тоа како се предава и изучува? Сѐ се 
ова легитимни прашања, кои нѐ засе-
гаат сите и од сите нас бараат одгово-
ри. Не би сакал да звучам така како да 
критикувам некого или нешто, туку 
ги поставувам прашањата и за себе, 
но и за сите засегнати. Ние треба да 
одгледаме читатели и би сакал да 
видам истражувања околу тоа кој 
чита, што и колку чита? 

Погледнете во тоа што е главен фокус 
во програмите за култура на Европ-
ска унија и ќе видите дека развојот на 
публиката е нешто на што најмногу 
се инсистира во проектите и се под-

Сите ние мора да си ги 
поставиме прашањата: 
Каде се читателите 
на поезиJа? Како 
да направиме нови 
читатели?

дИРЕКТОРОТ НА СвП, МИТЕ СТЕФОСКИ, ЗА ЗИМСКИОТ ФЕСТИвАЛ, ПОЕЗИЈАТА, ЧИТАТЕЛИТЕ

не е лесно во околности 
кога интернетот драстично 

го промени живеењето, кога 
навиките за читање, гледање, 

следење се менуваат, кога 
исчезнуваат печатените 

медиуми, појавуваат 
електронски книги, да се 
организираат книжевни 
настани. наспроти тоа, 

ние напорно работиме да 
ги вратиме возбудата и 

задоволството од средбата со 
авторот и со неговото дело, 

вели Стефоски
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„живееме, умираме и  
смртта не донесува крај...

Смртта нѐ претвора во  
ангели и ни дава крила“
 
Џим Морисон

Уметник согорен од сопствените демони
Пишува |  Сотир Костов 

држуваат токму начините како да се 
развие нова публика. 

Поетските фестивали имаат задача да 
привлечат читатели, не само да пре-
зентираат врвни творци. Зар е погреш-
но да се востановат нови? Не е лесно во 
околности кога интернетот драстично 
го промени живеењето, кога навиките 
за читање, гледање, следење се ме-
нуваат, кога исчезнуваат печатените 
медиуми и се појавуваат електронски, 
па и електронски книги, да се органи-
зираат книжевни настани. Уште по-
тешко ќе биде печатената книга да го 
најде местото во услови на своевидна 
хипертекстуална свест. Интернетот 
и социјалните мрежи создадоа едно 
лажно чувство на учество и на актив-
ности. Тоа што е дефиниција за јавност, 
денес неизбежно мора да ги вклучи 
и социјалните мрежи. Наспроти тоа, 
ние напорно работиме да ги вратиме 
возбудата и задоволството од средба-
та со авторот и со неговото дело. Се 
обидуваме да развиеме еден уникатен 
концепт на фестивал кој истовремено 
во неколку града од Македонија ќе 
понуди врвни поетски творци. 

� Најавивте и проширување на Фес-
тивалот со активности и во други 
градови низ Македонија. Кога би 
почнала реализацијата на тој про-
ект и каде сѐ планирате да се одр-
жува Фестивалот?
СТЕФОСКИ: Некои околности од ор-
ганизациска и финансиска природа 
предодредија активностите на првите 
две изданија да бидат концентрирани 
во Скопје, иако беше планирано да се 
одржат истовремено во неколку гра-
дови. Треба да се има предвид самиот 
концепт на фестивалот, во чија реали-
зација се неопходни партнери како 
што е Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“ од Скопје. Убеден сум дека в 
година ќе имаме одлична соработка 
со Универзитетите во Штип, Битола 
и во Охрид. Работиме на тоа. За ова 
и постои интерес, но и публика што 
очекува вакви настани. 

Се разбира, во следните изданија ќе 
има некои дополнителни содржини, ќе 
има и оф-програма, ќе има и други еле-
менти, кои ќе му дадат дополнителна 
живост и атрактивност. Планираме 
соработки меѓу поетите и филмските 

творци, сликарите, вајарите, музича-
рите, книжевни дебати, но и мултиме-
дијални проекти. Не сакавме од самиот 
старт да го оптовариме со сето ова, 
зашто беше важно да се инаугурира 
нов концепт – презентација низ ака-
демски пристап (автопоетско преда-
вање), низ издавачки проект (книга во 
едицијата „Плејади“ и повеќејазични 
буклети), поетски портрети со читања 
и инспиративни книжевни разговори 
со одлични модератори. И, се разби-
ра, снимени интервјуа, кои ќе го про-
должат ефектот на фестивалот долго 
по неговото завршување. 

Бидете уверени дека следните изда-
нија ќе бидат уште подобри.  �

Зошто Џим Морисон и денес 
сѐ уште ни е битен? Што, 
всушност, тој значи денес 

и овде? Дали тој е битен поради 
минатото време, славните 60-
ти години од минатиот век, во 
кое ја предводеше американ-
ската counter-culture сцена, 
како најмоќен глас на таа епоха? 
Дали денес ни е потребен само 
поради сеќавање на духот на 

бунтовништвото од тоа време, 
бунтовништво кое при крајот 
на 80-тите години од 20 век го 
доживеа својот распад. Или, Мо-
рисон ни е битен поради својата 
трагична аура, брзото согору-
вање, бавната капитулација на 
духот, музиката која ја создава-
ше, поезијата што ја пишуваше 
и пееше или поради неговиот 
бенд „Д Дорс“ (The Doors), ле-
гендарна рок-група на тоа вре-
ме? И уште нешто: вистинското 
прашање не е дали уметноста 
на Морисон има добри страни и 
покрај уништениот живот. Вис-
тинското прашање гласи: дали 
воопшто е можно да ги раздво-
име тие две работи? И доколку 
не е, како тогаш да го сфатиме 
тоа? Доколку постои одговор на 
сите овие прашања, тој се наоѓа 
на другата страна. Не, нависти-
на нема ниту еден музичар од 
тоа време кој со своите песни, 
настапи и со извонредната по-

езија, на таков начин, беском-
промисно, иронично и дрско му 
пркосеше на постојниот систем 
на вредности на општеството 
кое иташе во социјална ентро-
пија. Него слободно можеме да 
го наречеме Дионис на роке-
нролот и genius loci на запад-
ниот американски брег. Како 
ученик на Блејк и авантурис-
тички близнак на Рембо, тој за 
младите беше модерен шаман 
и блуден, но истовремено и 
честит рокенрол пустолов – 
симбол на една исчезната или 
убиена рокенролска епоха. Со 
својот поетски израз и музич-
ки крик Џим Морисон го опеа 
патот до брза слава и среќа, но 
и патот до уште побрзо самоу-
ништување. Младост и живот 
во петта брзина. Како таков e 
најголем секс-симбол на 60-те 
години, рамо до рамо со него-
вите претходници Џејмс Дин и 
Марлон Брандо. 
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Кој е Џим Морисон? Роден на 8 декем-
ври 1943 година, на Флорида, САД, од 
мајка Клара и татко Џорџ. Привлечен 
млад човек со светлозелени очи и со 
фризура на ренесансен принц. Музички 
гуру на тинејџерите од 60-те години со 
амалгам на сензуалност и грубост, мис-
тицизам и моќна енергија. Вистински 
бунтовник од Калифорнија, хедонист 
и моќен идол на младите генерации. 
Харизматичен лидер на легендарниот 
состав „Дорс“, пејач со заводлив бари-
тон, поет, писател, бесмртно рок-бо-
жество. Џим Морисон претставува сѐ 
што подразбира рокенролот: видно 
бунтовен, неодоливо привлечен, со 
опоен секси изглед, непоправливо 
скандалозен и порочен до последни-
от здив. Бог на сексот на новото време. 
Така го доживуваше публиката, осо-
бено женскиот дел. Изгледаше како 
Давид на Микеланџело, со фризура на 
Александар Македонски. Убав и моќен, 
со кожени панталони и кошула која 
повеќе открива отколку што покрива. 

Завидниот хистроински талент и лич-
ната харизма му овозможуваа да владее 
со аудиториумот и со леснина од бог на 
сексот да се претвора во бог на смртта. 
Неговата поезија и музиката што ја из-
ведуваше почиваа на премисата дека сѐ 
почнува со секс, а завршува со смрт. И, 
секако, тој е една од највозбудливите 
мистерии бидејќи почина многу млад 
под чудни и неразјаснети околности, 
и така се придружи на легендарните 
уметници кои својот живот го завр-
шија во 27-та година. Митот за него е 
вистинска платформа за музиката што 
ја создаваше и песните што ги изве-
дуваше. Тој, како вистински музички 
уметник, во својата глава секогаш до 
последен детаљ го имаше замислено 
настапот пред публиката и свирење-
то и пеењето на неговата група. Тоа 
се музика и живот како перформанс. 
Со таков извонреден перформанс тој 
си создаде аура на квалитетен поет и 
музички пророк. Својата инспирација ја 
црпеше од поезијата на Вилијам Блејк и 
Бертолд Брехт, а со внимание ги читаше 
Џек Керуак и Ниче. Исто така, беше фас-
циниран од француските симболисти 
Шарл Бодлер и Артур Рембо, а се инте-
ресираше и за современите стихови на 
Ален Гинзбурк. Иако легендата за Мо-
рисон би можела да биде претерување 
за некого, таа никогаш не ја доведе во 
прашање неговата музика. Врската 
меѓу многубројните негови фанови и 
музиката што ја создаваше беше лична. 
Во неа, есенцијата беше во внатрешна-
та моќ, а не во надворешниот изглед и 
однесувањето. Како легенда, Морисон 
за своите фанови секогаш ќе има 27 
години и секогаш ќе го говори тоа што 
тие би сакале да го чујат. За нив нема 
посигурен идол од Морисон. Тој нико-
гаш нема да се промени и тоа, всушност, 
е најмоќната приказна за него. 

Звукот на „Дорс“ беше значајна ино-
вација во која доминираше длабоки-

от и звучен баритон на Морис. Овој 
рок-состав разви нова основа за му-
зика со стиховите на Морисон преку 
кои тој ги истражуваше темите за секс, 
мистицизам, дрога, лудило, убиство, 
смрт. Импресивната Crystal Ship, дија-
боличната The end и големите хитови 
Light My Fire (1967), Riders on the Storm 
(1969) и When the Music’s Over (1967) 
направија групата да биде најпопула-
рен и најатрактивен рокенрол-состав 
во САД. Истовремено, еротската при-
влечност на Морисон помогна тој да 
стане најголема музичка ѕвезда во САД 
и пошироко и најголем секс-симбол во 
тоа време. Постојат композиции кои 
своето вистинско значење го добиваат 
дури во директното претставување 
на публиката. Станува збор за ком-
позиции, во кои атмосферата што ја 
носат со себе е исто важна како и са-
мата музика. Тие како да се создадени 
во комуникацијата со слушателот да 
предизвикаат посебни чувства, желба 
за понирање во себе, во сопствената 
душа, создаваат потреба да се поставу-
ваат прашања кои немаат многу допир 
со реалноста. Тоа се композиции кои 
се на самиот раб на халуцинации и 
предизвикуваат транс. Во нив авто-
рот како да повикува на небеско па-
тување, на согледување на конечноста 
на верба во надземното. Една таква 
композиција е When the Music’s Over 
на легендарната група „Дорс“, обја-
вена во далечната 1967 година. Тема 
на композицијата е постоење на жи-
вотниот пламен. Морисон пееше дека 
кога тој (пламенот) ќе згасне, ќе згасне 
и самиот живот. Кога „Дорс“ со својот 
харизматичен лидер Џим Морисон ја 
изведуваше оваа композиција на сце-
ната, тоа беше вистински концертен 

перформанс. Имаше светлосни ефекти, 
говор на телото, мимики на сите изве-
дувачи, а особено на предводникот на 
бендот Џим Морисон. 

Сите кога барем еднаш ќе го слушнеа 
неговиот звучен вокал, сфаќаа од каде 
доаѓа мистеријата за него. За разлика 
од Елвис Присли и од Мик Џегер, со кои 
често беше споредуван, неговото одне-
сување на сцената беше поразлично. 
Срамежлив, романтичен мечтател и 
посебен тип рокенрол-поет. Во тој кон-
текст зборуваше дека не е новиот Ел-
вис, туку само е среќен што пронашол 
совршен медиум преку кој може да се 
изрази. Беше толку млад, а зборуваше 
како искусен филозоф. Велеше дека 
пријателите треба да се помагаат меѓу 
себе, а вистински пријател е тој што 
ви ја овозможува тоталната слобода. 
На младите фанови им кажуваше дека 
таква е и љубовта – во неа секој мора да 
остане свој. Многу често знаеше да каже 
дека постојат различни слободи и мно-
гу недоразбирања во врска со нив. За 
него најголема слобода беше можноста 
да бидеш тоа што си. Потсетуваше дека 
ние луѓето во реалноста многу често 
сме со маски. И затоа, за него, не може 
да има револуција на општо ниво, до-
дека не се случи бунт на индивидуален 
план. Преку песните порачуваше дека 
тоа прво треба да се случи кај секој од 
нас. Предупредуваше дека слободата не 
се добива на подарок. Дека никој нема 
да ја освои во туѓо име. Ако тоа го очеку-
ваме од некој друг, тогаш засекогаш сме 
зависни. Овие негови размислувања и 
ставови, како и неговата поезија, потвр-
дуваат дека рок-културата и рок-му-
зиката во неа не се само „шуби-ду-ап“ 
мантра, ниту „ајде сега рацете горе’’ 
повик за забава. Напротив. Тоа е микс 

од рок-филозофија, поезија и музика, со 
ритми преземени од чикашкиот блуз и 
оригинална музичка форма, настаната 
со вкрстување блузерски шеми со ат-
мосфера на сонгови на Бертолд Брехт и 
Курт Вајл, украсена со стихови од рам-
бовска провиниенција, психоделични 
ескапади и џезерски импровизации.  Во 
тој контекст, рок-музиката на Морисон 
е полуден шатл, кој врви по патот кој 
сам го одредил. Прелетувајќи низ уни-
верзумот, тој стана поет на американ-
ската молитва и на американската ноќ.

Иако Морисон беше проблематичен, 
нему никогаш не му недостигаше 
внимание од жените. Имаше бројни 
кратки љубовни врски со познати 
личности, а една од нив беше и Џенис 
Џоплин. Врз него единствено влија-
ние имала Памела Курсон – неговата 
долгогодишна сопатничка, која го ох-
рабрувала да пишува поезија бидејќи 
тоа било неговата најголема страст. 
Приватно бил тивок, срамежлив и при-
лично затворен во себе. Романтичен 
мистик и поет. На сцената секогаш бил 
бунтовен, а во јавниот живот живееше 
според свои правила и не дозволуваше 
општеството да го оформува. Секогаш 
на преден план ја ставаше борбата про-
тив авторитетите. Истакнуваше дека е 
заинтересиран за сѐ во врска со револ-
тот, нередот, хаосот и активности кои 
на прв поглед изгледаат како да немаат 
никаква смисла. Кај него сѐ зависеше 
од расположението и личниот став. Пр-
косен и нескротлив создаде сопствен 
митски свет, свет на „кралот на гуште-
рите“. Неговите настапи беа обележе-
ни со страшни тензии. За жал, покрај 
феноменалниот успех во музиката и со 
поезијата, приватниот живот на Мори-
сон и неговите јавни настапи се повеќе 
излегуваат од контрола. Алкохолот и 
наркотиците го водеа во насилни и 
вулгарни истапи на концертите на кои 
често ги провоцираше полицајците и 
сопствениците на клубовите во кои 
настапуваа тој и неговиот состав. Како 
растеше популарноста на Морисон и 
неговата група, така се зголемуваше и 
неговото лудило. Повеќе пати е апсен 
и обвинуван за недолично однесување 
и за вулгарности на концертите, за 
егзибиционизам, повреда на јавниот 
морал, опивање и предизвикувања 
нереди на јавни места. 

Во обид својот живот да го врати во 
нормала, Морисон го напушти бендот 
во пролетта 1971 година и со сопат-
ничката Памела замина за Париз. Пред 
заминувањето го заврши снимањето 

на најпопуларниот албум на групата, 
насловен „L. a. Women“. Беше нескро-
тлив и живееше развратен живот, па 
така во Париз стана редовен гостин на 
клубот рокенрол циркус кој често го 
посетуваа и членовите на Битлси, Ро-
линг стоунс, Пинк флојд, како и музич-
ките легенди Џими Хендрикс и Ерик 
Клептон. Судејќи според случувањата 
што претстоеја, тој, сепак, не побегна 
од алкохолот, дрогата, депресијата и 
демоните во него што го измачуваа 
и прогонуваа. Велат дека неговиот 
трагичен крај се случил поради ин-
фаркт на срцето. Врз неговото тело 
немало видни знаци на насилство, па 
затоа не е направена обдукција, што 
предизвикало бескрајни шпекулации 
и многу различни теории на завери за 
неговата смрт. Погребан е во Алејата 
на поетите на париските гробишта 
Пер лашез. Од неговата несреќна смрт, 
па сѐ до денес гробот на Кралот на 
гуштерите (The Lizard King, прекар на 
Морисон)  е најголема топ туристичка 
дестинација во градот на светлината и 
љубовта – Париз. Џим Морисон беше и 
остана еден од најголемите и најмис-
териозни рок-идоли на сите времиња. 
Поетските оди за бунтот тој ги смести 
во музиката на „Дорс“. Таа и таква му-
зика инспирираше бројни генерации 
млади кои и денес низ стиховите на 
Морисон ги артикулираат своите 
емоции. Прераната смрт на Џим Мо-
рисон (03. 07. 1971 год.) направи поет 
од таков калибар каков што беше тој, 
никогаш да не ја доживее творечката 
моќ која доаѓа со зрелите години и на 
поезијата ѝ дава неопходна искреност, 
длабочина и јасност. И денес, по толку 
време, гледаме дека светот каков што 
го посакуваше Морисон не е возможен. 
Тој е сѐ подалеку од нас. 
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пес на та е  
од лич но  

при фа те на,  
со тоа  

при ти со кот  
не сом не но е 

по го лем

Пишува |  Марина Костовска
Фо то |  Ани и Ди ми

ЈА НА БУР ЧЕ СКА

 „Dance alone “, на ви сти на, е од лич но при фа те на 
од ау ди то ри у мот, не са мо од слу ша те ли те, ту ку 
и од му зич ки про фе си о нал ци, а тоа, се ка ко, ги 

зго ле му ва оче ку ва ња та на си те вклу чу вај ќи ги и 
мо и те, ве ли Бур че ска

Пр во бев во не ве ру ва ње, си мис лев 
де ка е на пра ве на не ка ква гре шка, 
но отка ко ми го по твр ди ја из бо-

рот, бев прем но гу воз бу де на!

Ва ков бил мо мен тот за Ја на Бур че ска 
ко га прв пат доз на ла де ка ќе ја прет ста-
ву ва Ма ке до ни ја на 62. „Евро ви зи ја“. Но, 
со нај го ле ма та под др шка, ко ја се ко гаш 
до а ѓа од се мејс тво то, со евро ви зи ски от 
тим зад неа и со дол ги те под го то вки и 
ра бо та на се бе – Ја на е под го тве на да ја 
освои Евро па.

Пуб ли ка та ја за поз на мла да та пе јач ка 
на 17-го диш на во зраст на му зич ко то 
шоу „Ма ке дон ски идол“, ка де што го 
освои пет то то ме сто.

По не кол ку на ста пи на „Скоп ски фе сти-
вал“, 23-го диш на та Бур че ска ја ви дов ме 
и во уло га на мо дел за кре а ци и те на 
Ан то ни ја Ри стов ска, а ве ќе две го ди-
ни на ста пу ва со свој бенд „OffBeatz“ по 
поз на ти скоп ски ка фу ли ња.

ре дов но по се ту вав пси хо лог. Исто 
та ка ра бо тев и на сво ја та фи зич ка 
под го тве ност, за што, за жал, имам 
сѐ по мал ку вре ме. Пред сни ма ње то 
на спо тот, се ка ко, „вле гу вав во уло-
га“ и ра бо тев ме на ко ре о гра фи ја-
та за ед но со Ам бра Су чи. Со Ам бра, 
исто та ка, ја по ста вив ме и ос но ва та 
за фи нал на та ко ре о гра фи ја ко ја ќе 
се из ве ду ва на го ле ма та сце на во 
Ки ев – ве ли Бур че ска. 

До са мо то за ми ну ва ње во Ки ев, пак, ја 
че ка уште мно гу ра бо та.

� Сле ду ва еден ин те ре сен пер и од  во 
април, а тоа се пре де вро ви зи ски-
те про мо тив ни за ба ви. За ед но со 
де ле га ци ја та ќе ги по се ти ме Лон-
дон, Тел Авив и Ам стер дам. Овие 
за ба ви се со цел, пред сѐ, про мо-
ци ја на евро ви зи ски те пес ни и на 
прет став ни ци те, ка ко и ме ѓу себ но 
за поз на ва ње – ве ли таа. 

За тоа кол ку е за до вол на од це ла та 
со ра бо тка со евро ви зи ски от тим ве ли 

До кол ку, се пак, не кој до се га не слуш нал 
за Ја на, по про мо ци ја та на евро ви зи-
ска та пес на „Dance alone“, ра бо ти те се 
про ме ни ја. Мо дер ни от и атра кти вен 
евро ви зи ски про из вод, кој Ма ке дон-
ска та ра дио-те ле ви зи ја ѝ го ве ти на 
пуб ли ка та ко га прв пат ја нај а ви ма-
ке дон ска та прет став нич ка, е еден од 
ре тки те што не на и доа на не го ду ва ња, 
не га тив ни ко мен та ри и на бунт.

На про тив, из гу бе на та на деж де ка Ма-
ке до ни ја не ко гаш ќе се нај де ба рем 
ме ѓу пр ви те 10 зем ји, а не ма да има 
по тре ба со под ви е на опа шка да се вра-
ти во Скоп је, ко неч но е раз бу де на. Но, 
за тоа и при ти со кот за мла да та пе јач ка 
е по го лем.

� При ти со кот не сом не но е по го лем. 
Пес на та на ви сти на е од лич но при-
фа те на од ау ди то ри у мот, не са мо 
од слу ша те ли те, ту ку и од му зич ки 
про фе си о нал ци, а тоа, се ка ко, ги 
зго ле му ва оче ку ва ња та на си те, 
вклу чу вај ќи ги и мо и те. ви со ки те 
оче ку ва ња се се ко гаш де ли кат ни 
би деј ќи по не ко гаш и не мо же ме 
це лос но да вли ја е ме на тоа ис хо дот 
да е про пор ци о на лен со нив – ве ли 
Бур че ска.

Од лу ка та на МРТВ ток му таа да за ста-
не на сце на та во Ки ев, на ви сти на ја 
из не на ди ла.

� ве ро јат но дол го го диш на та ус пеш-
на со ра бо тка со ти мот на МРТв на 
по ве ќе про е кти, ме ѓу кои нај го лем е 
„Скоп ски фе сти вал“, при до не се да се 
слу чи и со ра бо тка од ва ков вид. Ина-
ку, евро ви зи ска та при каз на поч на со 
те ле фон ски по вик – рас ка жу ва таа.

Во не кол ку те ме се ци од прог ла су ва-
ње то на прет став ни кот  до са ма та про-
мо ци ја на пес на та, ти мот по ми на низ 
мно гу под го то вки. лич но Ја на, пак, по-
се ту ва ше и пси хо лог за да мо же ус пеш-
но да се спра ви со тоа што ја оче ку ва до 
на ста пот во мај и по тоа.

� Из ми на ти те ме се ци се ра бо те ше 
на по ве ќе ас пе кти. Се раз би ра, при-
о ри тет бе ше из вед ба та на пес на та 
во сту дио и доб ли жу ва ње на мо-
ја та ин тер пре та ци ја до за мис ла та 
на про ду цен тот, за што по се ту вав 
ча со ви по пе е ње и по ми нав мно гу 
ча со ви во прес лу шу ва ње на де мо-
сним ка та. По на та му, за ус пеш но 
спра ву ва ње со си от при ти сок, ко-
мен та ри и на би ен рас по ред, а во-
ед но и уна пре ду ва ње на лич но ста, 

Ма ке до ни ја на „Евро ви зи ја 2017“
Прет став ник: Ја на Бур че ска

Пес на: Dance alone

Авто ри:  Хо а ким Пер сон, Алекс Омар, Фло ренс А. и Бо би-Ле он Ми ла нов, си те дел 
од „Сим фо никс ин тер неш нел“ (SYMPHONIX INTERNATIONAL), ре но ми ран му зич ки 
бренд кој низ го ди ни те има ос тва ре но зна чај ни евро ви зи ски до стиг ну ва ња, ка ко и 
со ра бо тки со свет ски поз на ти ар ти сти, ме ѓу кои Ке ли Клар ксон, Џон Ле џенд, Кај ли 
Ми ног, Леј ди Га га, Ме ри Џеј Блајџ, Мај ли Са јрус, Се ле на Го мез, Ар мин ван Бу рен, 
Кон чи та Вурст и Џа ми ро квај. 

Ви де ос пот:  Ра бо тен спо ред ори ги нал на иде ја и ре жи ја на мла ди от и та лен ти ран 
ре жи сер од Ру си ја, Сер геј Же лез ко, кој ра бо ти за „Бо ја на филм“ во Со фи ја, ка де 
што и бе ше сни ме но ви де о то.

Ко ре о гра фи ја и сцен ски на стап:  Ам бра Су чи, тан чар, ко ре о граф и умет нич ки ди-
ре ктор од Швед ска. Во неј зи но то пор тфо лио Ам бра има за пи ша но по ве ќе ус пеш ни 
сцен ски на ста пи на Евро ви зи ја, ме ѓу кои тој на По ли Ге но ва (2016), ка ко и по бед нич-
ки от на стап на Ло рин за „Euphoria“ (2012).

Ко сти мо граф: Ан то ни ја Ри стов ска

Офи ци ја лен шмин кер: Але ксан дар Бил ја нов ски-Да дар.

де ка про из во дот ка жу ва и по ве ќе од 
до вол но. Бур че ска раз ме ни ла искус-
тва и со дел од пе ја чи те и му зи ча ри-
те што прет ход но нѐ прет ста ву ва ле  
на „Евро ви зи ја“.

� Имав сре ќа да раз го ва рам со не-
кол ку му зи ча ри што има ат искус тво 
со про е ктот и ре чи си од си те го до-
бив исти от со вет - да се от пу штам и 
да ужи вам во не ве ро јат но то искус-
тво – ве ли Бур че ска.

Авто ри те на „Dance alone“ се авто ри и 
на срп ска та евро ви зи ска пес на, ко ја, 
спо ред Ја на, исто та ка, е фан та стич на. 

� Ти ја на има спе ци фи чен глас и 
на ви сти на ми се до па ѓа неј зи на-
та ин тер пре та ци ја. Не скром но ќе 
ка жам де ка на авто ри те оваа евро-
ви зи ска се зо на им е иск лу чи тел но 
ус пеш на. Искре но, оваа го ди на 
Бал ка нот по ну ди не ве ро јат ни пес-
ни, ка ко, на при мер, Бу га ри ја и 
Ср би ја, а по крај нив ми се до па ѓа 
и Бел ги ја – ве ли таа. �
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СТРАНЦИ вО МАКЕдОНИЈА

Петра Канг (Јунг Кјоунг – Сеон) живее и работи во Македонија, 
таа е мајка и сопруга на Јин Пил Канг, бизнисмен, кој од 2005 
година работи во земјава. Петра ја сака македонската поезија и за 
„Република“ открива дека токму Охридско Езеро ѝ е инспирација 
да напише и своја. Сака да готви македонски јадења  и слободното 
време да го поминува на Матка. За македонскиот народ вели дека 
е народ со топла душа, народ што сака да ужива во животот. Таа 
вели дека тука има пријатели од сите возрасти и дека овде луѓето 
секогаш сеподготвени да помогнат. Како мајка, која своите две 
од четири деца ги има родено во Македонија, Петра вели дека таа 
веќе се чувствува како Македонка 

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

ја сакам Македонија 
како моја земја

� Кога прв пат дојдовте во Маке-
донија?
ПЕТРА: Во Македонија дојдовме 
во 2005 година, професионалниот 
пат, односно бизнис-соработката на 
мојот сопруг нѐ донесе во земјава. 
Сепак, тоа набрзо заврши, па меѓу 
размислувањата дали да се вратиме 
назад или да останеме во Македонија, 
решивме да живееме тука. Мојот со-
пруг, секогаш воден од вербата во 
бога, сметаше дека во животот сѐ се 
случува со причина и дека бог нѐ до-
несе на овој пат. Затоа во тој период 
ние со две мали деца и третото на пат 
решивме да ризикуваме, да почнеме 
свој бизнис овде и да ја прифатиме 
Македонија како наша земја.

� доаѓате од земја со различна кул-
тура и традиција од Македонија. 
Како успеавте да се адаптирате на 
животот овде?
ПЕТРА: Не е толку поинаку. На по-
четокот кога од таму ја анализирав 
работата, мислев дека ќе доживеам 
културен шок, во смисла различни 
луѓе, навики, начин на живеење. Но 
кога дојдовме сфатив дека не е така, 
токму спротивното. Запознав топли 
луѓе, кои навистина знаат и сакаат 
да помогнат. 

� дали ова значи дека Македонецот 
знае да подаде рака кога е потребно?
ПЕТРА: Токму така. Ние имаме многу 
пријатели овде, буквално од секоја во-

зраст. Една од најдрагите ни е и прија-
телката што има 72 години. луѓето 
што работат со сопругот, моите колеги 
од работа, соседите, од сите на некој 
начин сме добиле помош кога ни било 
потребно. И за грижата околу децата 
и професионално, со нив минуваме 
многу значајни моменти од нашиот 
живот, заедно сме на празници, про-
шетки. Тука има такви луѓе што знам 
дека во кое било време од денот да ги 
побарам веднаш ќе дојдат да ми дадат 
поддршка и да ми помогнат. Знаете, 
луѓето овде знаат да живеат, кај нас 
сѐ се прави однапред испланирано, 
додека тука се има впечаток дека 

луѓето уживаат во својот живот. На 
моите во Кореја најчесто им велам вие 
треба да научите гледате на животот 
порелаксирано, токму како македон-
скиот народ, од друга страна, пак, на 
пријателите од Македонија знам да 
им кажам дека премногу отпуштено 
гледаат на  важни прашања, најчесто 
клучни за нивната иднина, што и не 
е секогаш толку добро.

� ги споменавте празниците, како 
едно семејство од Јужна Кореја ги по-
минува тие значајни моменти овде?
ПЕТРА: Јас ги почитувам македонската 
традиција и култура. Христијанка сум 
и морам да признаам дека ми се допаѓа 
како луѓето овде ги празнуваат праз-
ниците. Еве на пример за Велигден 
станувам рано и го вап сам првото ве-
лигденско јајце. Обичај, кој, ако имаш 
желба и верба го применуваш бидејќи 
не секој сака да се разбуди уште пред 
да изгрее сонцето и да вапса јајце. 
Дома го славиме и Божик, примену-
ваме наши обичаи, но го почитуваме 
и начинот на кој се прави тоа овде.

� Ја сакате ли македонската тради-
ционална кујна?
ПЕТРА: Во Македонија има многу уба-
ва храна, го сакаме кочанскиот ориз, 
киселата зелка, покрај корејските ја-
дење знам да зготвам и мусака, сарма, 
тавче-гравче.

� Предавате на Универзитетот „Бла-
же Конески“, отсек филологија. Која 
е вашата оцена, имаат ли Македон-
ците интерес да го изучуваат ко-
рејскиот јазик?
ПЕТРА: лектор сум на катедрата за 
корејски јазик и литература на Фи-
лолошкиот факултет. Ако споредиме 
со Бугарија и со Грција, каде што ко-
рејскиот јазик се изучува и во гимна-

зии, интересот е помал. Но и во Маке-
донија има студенти што сакаат да го 
научат јазикот. Не е толку тежок и во 
споредба со македонскиот ние имаме 
азбука со 24 букви, која може да се 
научи многу брзо. Ако се има волја и 
многу се посакува сѐ е возможно. Ние 
секоја година подготвуваме студенти 
да одат да го изучуваат јазикот во Ко-
реја, тоа е како еден вид стипендија, 
одат на шест месеци и се враќаат на-
зад. Секако, подобро би било доколку 
Македонија и Кореја имаат воспоста-
вено подобри дипломатски односи, во 
смисла амбасада или конзулат, но тоа 
засега не е реализирано.

� вие солидно зборувате маке-
донски јазик, беше ли тешко да 
се научи?
ПЕТРА: Да, но преку комуникација и 
обврската да се напише магистерската 
на матичниот јазик на земјата во која 
живеете, тогаш сѐ се учи. Јас, искрено, 
многу сакам да читам, имате многу 
убава македонска поезија, сакам да 
разговарам со луѓето на повеќе теми 
и така собирам информации, учам 
зборови, дури и кога се возам во так-
си почнувам разговор бидејќи знам 
дека тоа повторно ќе ми овозможи 
да научам нешто ново.

� Имате ли слободно време да ја ис-
тражите Македонија?
ПЕТРА: За разлика од мојот сопруг, кој 
сака да ги истражува македонските 

манастири, јас имам помалку слобод-
но време за релаксација бидејќи се 
грижам за моите четири деца. Сепак, 
како мое омилено место можам да го 
издвојам Охрид. Градот освојува на 
прв поглед. Сакам да поминувам време 
покрај езерото, ме смирува, ми дава 
некој внатрешен спокој и најчесто ме 
инспирира да напишам некој убав збор 
бидејќи пишувам и поезија, а овој град, 
навистина, е извор на инспирација. 
Инаку, додека сум во Скопје сакам 
времето да го минувам на Матка и во 
„Марков манастир“, таму често знаеме 
да си направиме излет.

� ви недостига ли вашата родна 
земја?
ПЕТРА: Не, јас овде, навистина, убаво 
живеам. Се чувствувам како Македон-
ка. Мојот сопруг дури размислува и 
да почне процедура за државјанство. 
Две деца ни се родија овде, учат во 
македонски училишта и го зборува-
ат јазикот, имаат свои пријатели, свој 
живот. Иако понекогаш разликите 
во изгледот знаат да направат да се 
почувствуваш поинаку, посебно кај 
моите деца бидејќи се единствени 
во училиштата во кои учат, сепак со 
добар совет од дома да отворат срце 
за пријателства и со топлината и со 
поддршката што се трудиме да им ја 
дадеме со сопругот, сѐ се надминува. 
Навистина, досега не сум почувству-
вала носталгија за дома.

� Значи ли ова дека вашите пла-
нови се да останете да живеете во 
Македонија?
ПЕТРА: Да, доколку не се случат не-
сакани работи, кои би нѐ натерале да 
се вратиме назад, посебно на профе-
сионално ниво бидејки финансиите 
се важни за секое семејство. Но, ние 
немаме план да го напуштиме овој 
наш дом. �
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Ако сте љу би тел на де-
лов ни ко сти ми со пан-
та ло ни, то гаш оваа 

го ди на мо же да би де полн 
по го док за вас би деј ќи тие 
по втор но се во мо да.

По го ле ми от број де лов ни 
же ни ќе се изра ду ва ат на 
вра ќа ње то на жен ски те де-
лов ни ко сти ми не са мо по-
ра ди пра ктич но ста, ту ку и 
по ра ди тоа што лес но мо же 
да ги вмет нат во сво јот де-
ло вен стил, а по го ле ми от 

број мо де ли ја наг ла су ва ат 
и женс тве но ста.

Кро е ви те се раз лич ни, та ка 
што се кој мо же да си нај де 
мо дел спо ред сво јот стил и 
спо ред сво јот вкус.

Што се од не су ва до бо и те, 
цр на та бо ја, ка ко ед на од ос-
нов ни те бои, е онаа што ќе 
ја од бе рат по го ле ми от број 
же ни. Но, оваа се зо на има 
бои за си те што са ка ат сме-
ли ком би на ции.

ко сти ми со де зен
Ако са ка те ка ри ран де зен, то гаш ќе има те што да 
од бе ре те. Кај ко сти ми те со де зен е до бро тоа што 
не се прем но гу на пад ни и лес но мо же да се но сат 
и за де ло вен изг лед.

ко сти ми во бо ја
За же ни те што са ка ат пос ме ли ком би на ции, ги 
сле дат трен до ви те од се зо на во се зо на и од лич-
но се чув ству ва ат во раз лич ни бои, де лов ни те 
ко сти ми ќе им би дат са ка но и за дол жи тел но 
пар че об ле ка. Сло бод но мо же да од бе ре те ро-
зо ва, зе ле на, си на или, пак, бе ла бо ја за ко стим. 
Не е важ на бо ја та, се ка ко не ма да згре ши те.

цр ни  
ко сти ми
Овие ко сти ми се 
чи ста кла си ка, 
и по ра ди ком-
би на ци ја та на 
ма те ри ја ли те и 
по ра ди од лич ни-
те кро е ви.
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ТРЕНд

мо де ли те, бо и те и при ме ро ци те, на ви сти на, 
се раз лич ни и мо же да се ре че де ка ги  
за до во лу ва ат си те вку со ви

Жен ски де лов ни ко сти ми
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ко га сте во овој град, не про пу штај те да ги по се ти те 
пло шта ди те „Стор тор гет“ и „ли ла“, цр ква та „Све ти  
пе тар“, дво ре цот „мал ме хус“, опе ра та, Град ска та 
ку ќа, но, се ка ко, тре ба да се ви ди и зна ме ни то ста по 
ко ја е пре поз нат лив овој се вер но е вроп ски град -  
мо дер ни от об ла ко дер Тр нинг тор зо

Мал ме, не ко гаш но ри бар ско 
при ста ни ште, де нес прет ста-
ву ва со вре мен град со бо га та-

та исто ри ја, пре крас на ар хи те кту ра, 
мно гу број ни пар ко ви и иск лу чи тел но 
кос мо по лит ски дух. Во 2007 го ди на 
овој град бе ше прог ла сен за еден од 
пет на е сет те нај зе ле ни гра до ви на 
пла не та та. Тој е из вор на мно гу број-
ни кон церт ни и кул тур ни слу чу ва ња, 
во 2013 го ди на бе ше град-до ма ќин 
на Евро ви зи ја, но и по вр за но ста со 
Ко пен ха ген е лајт мо тив по ве ќе за по-
се та на овој град.

Трет град по на се ле ност во Швед ска. 
Се на о ѓа во јуж ни от дел од зем ја та, во 
окру гот Ско не. Со Ере сунд ски от мост е 
по вр зан со Ко пен ха ген, глав ни от град 
на Дан ска, кој од Мал ме е од да ле чен 
25 ки ло ме три.

Гра дот Мал ме кон кра јот на ју ни 2008 
го ди на имал 282.904 жи те ли, а по ши-
ро ко то град ско по драч је и уште 11 оп-
шти ни за ед но има ат 628.388 жи те ли.

Се прет по ста ву ва де ка Мал ме е ос но-
ван во 13 век, а нај ста ри те со чу ва ни 
за пи си за ста ту сот на гра дот да ти-
ра ат од 1353 го ди на ко га гра дот бил 
под дан ска власт. Мал ме со ве ко ви 
бил втор град по го ле ми на во зем ја-
та, до де ка не ста нал дел од Швед ска 
со Ро скилд ски от ми ро вен до го вор од 
1658 го ди на.

Мал ме се на о ѓа во крај ни от југ на 
Швед ска, по точ но во ју го за пад ни от 
дел на ре ги ја та и исто ри ска та по кра-
и на Ска ни ја, на бре гот на мо ре у зот 
Ере сунд. На спро тив ни от брег на Ере-
сунд се на о ѓа глав ни от град на Дан ска, 
Ко пен ха ген, со кој Мал ме од 2000 го-
ди на е по вр зан со Ере сунд ски от мост, 
од нос но со ком би ни ран ту нел-мост, 
за се га нај дол ги от пат од та ков тип 
во Евро па. Од да ле че но ста на Мал ме 
од Ко пен ха ген е око лу 25 ки ло ме три. 
Са ми от мост е долг осум ки ло ме три.

Уба ви от град е прог ла сен за гло ба-
лен град, кој прет ста ву ва ре ги о на лен 

еко ном ски и обра зо вен цен тар, со 
го лем број уни вер зи те ти и сту дент-
ски гра до ви.

Мал ме е мул ти кул ту рен град во кој жи-
ве ат при пад ни ци на 166 на ци о нал ни 
гру пи кои збо ру ва ат око лу 100 ја зи ци.

Спо ред по да то ци те, овој град е еден од 
нај по де ле ни те гра до ви во Евро па што 
се од не су ва на ет нич ка та стру кту ра. 
До се ле ни ци те пре теж но жи ве ат во 
се ве ро и сточ ни от и во јуж ни от дел на 
гра дот. Град ска та об ласт со нај го ле ма 
стап ка на стран ци е Ру сен горд, ка де 
што 25 про цен ти од на се ле ни е то го 
со чи ну ва ат мус ли ма ни.

Ко га сте во овој град, не про пу штај те 
да ги по се ти те пло шта ди те „Стор тор-
гет“ и „ли ла“, цр ква та „Све ти Пе тар“, 
дво ре цот „Мал ме хус“, Опе ра та, Град-
ска та ку ќа, но, се ка ко, тре ба да се ви ди 
и зна ме ни то ста по ко ја е пре поз нат лив 
овој се вер но е вроп ски град - мо дер ни-
от об ла ко дер Тр нинг тор зо.

Об ла ко де рот Тр нинг тор зо, со из вр-
ту ва ње од 90 сте пе ни, е нај ви со ка та 
згра да во Швед ска (190 ме три). Се 
на о ѓа на швед ска та стра на од про то-
кот Ере сунд. Од вр вот има пре кра сен 
пог лед на це ли от град, ка ко и де лу мен 
пог лед на Ко пен ха ген.

За љу би те ли те на фуд ба лот ин те ре сен 
е и по да то кот де ка ток му Мал ме е род-
ни от град на фуд ба ле рот Зла тан Ибра-

про лет но па ту ва ње во Мал ме
хи мо виќ (тој е од бо сан ско-хр ват ско 
по тек ло, но е ро ден во Швед ска).
Ако има те сло бод но вре ме или ви-
кенд што сте од лу чи ле да го по ми-
не те во Мал ме, не ма да згре ши те 
ако утрин ско то ка фе го ис пи е те во 
жи во пис ни от кварт Да видс хал. Об-
ла ста е пол на со мо дер ни ка фу ли ња 
и со па бо ви кои ну дат по ја док. Освен 
тоа, во со седс тво то има до ста ин те-
рес ни про дав ни ци за об ле ка.

По тоа про дол же те го де нот кон Пар-
кот на кра лот. Овој гран ди о зен парк 
има уба ви гра ди ни, дол ги па те ки, 
вод ни по вр ши ни и ну ди еден куп 
мож но сти за ре кре а ци ја и за за ба ва. 

Поп лад не то мо же те да го ре зер-
ви ра те за по се та на Арт му зе јот во 
Мал ме, кој се на о ѓа во им по зант на 
сред но ве ков на твр ди на од 15 век, 
ко ја би ла и за твор до сре ди на та 
на 19 век. Во мо мен тов тоа е еден 
од во деч ки те умет нич ки му зеи во 
Скан ди на ви ја.

Пред ве че ра оде те до ли ла торг 
(Lilla Torg). Овој фре квен тен мал 
па зар е полн со шар мант на ар хи-
те кту ра, тра ди ци о нал ни швед ски 
про дав ни ци и мно гу ме ста ка де 
што мо же те да ужи ва те со не кој 
пи ја лак- ал ко хо лен или без ал ко-
хо лен ко ктел. Не за бо ра вај те да ги 
по се ти те и ре сто ра ни те, во кои има 
го лем из бор при мам ли ви, тра ди-
ци о нал ни швед ски ја де ња. Аген ци ски аранж ман за Мал ме со че ти-

рид не вен пре стој ќе ве чи ни 290 евра. 

Во це на та на па ке тот е вклу чен ави он-
ски пре воз на ре ла ци ја: Скоп је - Мал ме 
– Скоп је, ае ро дром ски та кси, хо тел ско 
сме сту ва ње.

Це на та за ви си од мо мен тал но рас-
по лож ли ви те ме ста на ави о ком па-
ни ја та.

Во це на та на па ке тот не е вклу чен 
транс фер ае ро дром - хо тел, ја вен 
транс порт од ае ро дром до гра дот, кој 
чи ни од 12 евра, и при ва тен транс фер 
со та кси, од 30 евра по пра вец. По крај 
оваа по ну да, по стои и мож но ста да 
си ре зер ви ра те хо тел ско сме ту ва ње 
пре ку ин тер нет и, се ка ко, при ват но 
да си ку пи те ави о би лет. �
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Ком па ни ја та „Ер бас“ го прет ста ви сво јот 
нов кон цепт на ре чен „поп.ап“, кој е за мис лен 
ка ко мал град ски авто мо бил што ќе мо же да 
се за ка чи на дрон, а, спо ред не го ви те твор ци, 
ќе би де отво ре на и оп ци ја та да се за ка чи и на 
одре де ни транс порт ни си сте ми со ши ни на 
кои се ра бо ти во мо мен тов

НАУКА И ТЕХНОЛОгИЈА

НО вИ От автО мО бИЛ На „ЕР баС“  
ќЕ мО жЕ Да СЕ за ка чИ На ДРОН
к он цеп тот бе ше прет ста вен не о-

дам на на Са е мот за авто мо би ли 
во Же не ва, а, всуш ност, е ос милс-

лен ка ко авто мо бил-кап су ла за пат ни-
ци, на кој му е овоз мо же но да се дви жи 

и во воз ду хот со цел по бр зо да стиг не 
до одре де на де сти на ци ја.

Ка пус ла та е, всуш ност, по ста ве на на 
ос но ва на авто но мен авто мо бил, па 

до кол ку стиг не до пре дел што 
не мо же да се пре ми не пре ку 
коп но, мо же да се отка чи од таа 
ос но ва и да се за ка чи на дрон, 
кој е спе ци јал но прис по со бен 
и изра бо тен за пат нич ка та 
кап су ла.

Овој кон цепт на „Ер бас“ се раз-
ли ку ва од си те дру ги „ле тач ки“ 
авто мо би ли прет ста ве ни до се-
га. Ин те рес но е да се спо ме не 
де ка авто мо би лот е прид ви-
жу ван од еле ктри чен мо тор и 
не ја за га ду ва око ли на та, што, 
исто та ка, е важ но за не го ви-
от мар ке тинг и про даж ба во 
ид ни на.

Ко га ста ну ва збор за ди зај нот 
на овој кон цепт, „Ер бас“со ра бо-

ту вал со „Итал ди зајн“, ком па ни ја од 
Ита ли ја, ко ја има изра бо те но мно гу 
кон цеп ти, осо бе но за  БМВ и за „Ал фа 
ро мео“. Си сте мот на „поп.ап“ те о рет-
ски ра бо ти ба зи рај ќи се на ве штач-
ка ин те ле ген ци ја и има вер ти кал но 
лет ну ва ње и сле ту ва ње.

Ком би на ци ја та на па тен и на воз-
ду шен со о бра ќај мо же да се по ка же 
ка ко ре во лу ци о нер на во ид ни на. 
Кап су ла та за пат ни ци ќе мо же да 
се дви жи низ ули ци те на го ле ми-
те гра до ви, сѐ до де ка не стиг не до 
одре де на ло ка ци ја, го лем пар кинг 
или слич но. Од ту ка авто мо би лот се 
за ка чу ва за дрон и по воз ду шен пат 
стиг ну ва до крај на та де сти на ци ја.

Ва ква та ино ва ци ја со си гур ност ќе 
го по до бри или, во нај ма ла ра ка, 

ќе го из ме ни жи во тот на лу ѓе то, 
осо бе но во го ле ми те гра до ви во 
кои од ра ко водс тво то на „Ер бас“ 
нај а ву ва ат де ка ќе би де по ну де на 
ка ко оп ци ја за пре воз.

Не из беж но ќе би де ко ри сте ње ап-
ли ка ци ја за да се из бе ре нај по-
вол но то ре ше ние за транс порт во 
да ден мо мент. Ком па ни ја та има 
пред ви де но во гра до ви те ка де 
што ќе се упо тре бу ва ат овие „поп.
ап“ авто мо би ли, ко рис ни ци те да 
мо жат да си ре зер ви ра ат ед но 
ва кво во зи ло што функ ци о ни-
ра ка ко „убер“. Тие пла ни ра ат да 
изра бо тат и пла тфор ма пре ку ко ја 
ќе се упра ву ва си сте мот на „поп.
ап“ и ќе им доз во ли на ко рис ни-
ци те да го ор га ни зи ра ат сво е то 
па ту ва ње.

- Пат ни ци те ќе мо жат да го пла-
ни ра ат сво е то па ту ва ње пре ку 
ед но став на ап ли ка ци ја. Си сте-
мот авто мат ски ќе им пред ло жи 
нај до бро ре ше ние спо ред вре ме то 
во кое са ка ат да за ка жат во зи ло, 
со стој ба та во со о бра ќа јот, це на-
та и дру ги те ба ра ња. А ќе мо жат 
да из би ра ат ме ѓу стан дард но па-
ту ва ње по коп но или ком би ни-
ра но, коп но-воз дух. Спо ред тоа 
ќе се одре ди це на та на ус лу га та, 
ин фор ми ра ле од „Ер бас“ пре ку со-
оп ште ние за овој кон цепт.

Ка ко и да е, спо ред овие ре ше ни ја, 
кои ги нај а ву ва ат свет ски те ком па-
нии, ид ни на та ќе би де ин те рес на и 
слич на на сце ни те што до се га сме 
мо же ле да ги ви ди ме са мо во фу ту-
ри стич ки те фил мо ви. 
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ЗНАцИ ШТо 
покАЖуВААТ ДЕкА 
ВАШЕТо МИлЕНИчЕ 
ВИ Е кАко ДЕТЕ
Миленичињата располагаат со безре-
зервна љубов и пријателство. Една 
од најдобрите придобивки e тоа да 
имате домашно милениче. Сепак, 
грижата за милениче е многу слична 
на грижата за дете затоа што и на 
милениците и на децата им е потреб-
но внимание, време и многу  љубов. 
Постојат повеќе знаци што ќе ви дока-
жат дека вашето домашно милениче 
ви е како дете

• Вашето милениче плаче по вас 
кога ве нема.

• Го капете своето милениче.

• Трошите пари на него.

•  Го чистите нередот што го прави.

•  Го храните два-три оброка на ден.

•  Го сакате безусловно.

• Сакате да си играте со него.

• Имате фотографии од него во 
својот телефон.

• Кога е исплашено, чувствувате 
голема потреба да направите да 
се чувствува удобно.

• Обожава да спие со вас. �

ГлАДИолА
Гладиолата го добила името по  
латинскиот збор gladius, што  
значи меч, а потекнува од јужните 
делови на Африка и подрачјето 
околу Средоземјето

Има долги, исправени, сабјести ли-
стови, а меѓу нив расте јако стебло на 
кое класесто се наредени цветови со 
шест латици, кои може да бидат во 
сите бои. Цвета од јуни до септември, 
во зависност од видот. Одгледани се 
многу различни хибриди, така што 
постојат многу мали, високи само 30 см 
и со минијатурни цветови, а постојат 
и џиновски, кои растат преку 1,5 м и 
имаат цветови широки 15 см.

Треба да се засади на сончева, добро 
прихранета и дренирана почва. Во 
континенталните краеви се сади од 
средината на март, па до мај, а во при-
морските краеви малку порано. луко-
виците се садат на 12-15 см длабина, 
на растојание од 15-20 см. Бидејќи 
цветовите им траат околу 2 седмици, 
посадете ги на временско растојание 
од 15 дена за да имате што подолго 
расцветани гладиоли.

Гладиолата се користи и како реже-
но цвеќе. Пред да ја ставите во вазна, 
треба да ги одвоите надворешните ли-
стови и стеблото да го исечете косо. �

Из бе ре те ма те ри јал 
за ме бел по ме ра 
спо ред вку сот и  
па рич ни кот
Ма ли от про стор во 

ста но ви те, од ед на 
стра на, ба ра изра бо-

тка на ме бел по ме ра за да 
се иско ри сти што е мож но 
по ве ќе про стор, а, од дру га 
стра на, овоз мо жу ва са ми-
те да на пра ви те ком би на-
ции на бои и сти ло ви што 
ви се до па ѓа ат и, се ка ко, 
са ми да од лу чи те од ка ков 
ма те ри јал ќе би де изра-
бо те но се кое пар че ме бел. 
Ме бе лот по ме ра нај че сто 
се изра бо ту ва од ме ди ја пан 
и од ивер ка. Ме ди ја па нот 
е по ква ли те тен, а со тоа и 
по скап. Нај че сто се ко ри сти 
во куј ни те и во ба њи те, од-

нос но ка де што еле мен ти те 
се по из ло же ни на вла га. За 
спал ни те со би, на при мер, се 
ко ри сти ивер ка без да се за-
гу би мно гу на ква ли тет или 
на есте ти ка.

Ме ди ја па нот се про да ва во 
три ва ри јан ти: фа брич ки ни-
јан си ран (го има во по ве ќе 
бои и е нај е вти на ва ри јан та), 
фур ни ран (има шар ки што 
ли чат на др во и по треб но е да 
се обра бо ти, истру же и обои 
во бо ја по ваш из бор) и оби-
чен (не ма шар ки, но под ле жи 
на обра бо тка ка ко и фур ни ра-
ни от, па овие две ва ри јан ти 
се по ска пи од фа брич ки от).

Днев на со ба
Мо же те да на пра ви те ком би на-
ци ја од ивер ка и од ме ди ја пан. 
Ко мо да та да би де изра бо те на 
од ивер ка, мо же би и клуб-ма-
сич ка та, но тр пе за ри ска та ма-
са од ме ди ја пан.

Имај те пред вид де ка ме бе лот 
изра бо тен од ивер ка не зна чи 
де ка не е до вол но до бар, но 
тр пе за ри ска ма са од ме ди ја пан 
изг ле да мно гу по у ба во откол ку 
од ивер ка. Всуш ност, се кое пар-

куј на
Нај до бар ма те ри јал за изра бо тка на кујн ски те еле мен ти е 
ме ди ја па нот би деј ќи е по хо мо ген од ивер ка та, а со тоа и по-
из држ лив. Од ме ди ја пан се изра бо ту ва ат са мо врат нич ки-
те на еле мен ти те, а вна треш ни те по ли ци и ка си те на еле-
мен ти те мо же да би де изра бо те ни од ивер ка. На овој на чин 
ќе за ште ди те, а во исто вре ме ќе до би е те ква ли тет на куј на. 
До кол ку ва ква та ком би на ци ја ви е ска па, вра тич ки те на куј на та 
што комп лет но е изра бо те на од ивер ка по жел но е да би дат об ле-
пе ни со ква ли тет на лен та.

че ме бел е да ле ку по у ба во ко га 
е изра бо те но од ме ди ја пан, но 
ре тко кој мо же да си доз во ли 
ме ди ја пан низ це ли от дом.

Оста на ти те пар чи ња ме бел, 
ка ко раз ни пла ка ри и слич но, 
сло бод но мо же да ги на пра ви те 
од ивер ка, освен еле мен ти те во 
ба ња та кои по ра ди из ло же но ста 
на вла га ба ра ат по го ле ма от пор-
ност. За ба ња та се нај по год ни 
еле мен ти те од ме ди ја пан.  

Спал на со ба или  
дет ска со ба
Во овој дел од до мот не ма 
по тре ба од ме бел изра бо-
тен од ме ди ја пан, освен 
ако има те по го лем бу џет 
и са ка те да си доз во ли те 
по ква ли те тен ме бел. 
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Подготви | Бојан Момировски Бањскиот туризам е препорачлив за 
сите возрасти и воопшто не му штети 
на здравјето на човекот, туку, напротив, 
помага во секој сегмент.

Во бањите работат стручни лица 
што секогаш се тука за посетите-
лите, што ќе направат посетите 
да бидат вистинско уживање. 
Луѓето во Република Македонија 
сѐ повеќе ги користат термалните 
извори, а, покрај обичниот човек, 
на овие места многу често можат 
да се забележат и активни и врвни 
спортисти.

Термалната вода е вистини дар од 
природата, а бањите како што се 
Косоврасти, Катланово, Бањиште, 
бања Бањско, Кежовица, Негорски 
Бањи од година во година се сѐ 
попосетени.

Со самото почнување на пролетта 
температурата на воздухот е пока-
чена, а со тоа почнува и будењето на 
природата, животните, па и на луѓето. 
Оваа зима во Македонија донесе мно-
гу ниска температура, па физичките 
активности беа сведени на минимум 
и, освен основните потреби за дви-
жење и за мала рекреација, сѐ друго 
беше оставено за потоплите месеци. 
Сега луѓето стануваат пораздвижени 
и активни, па полека почнуваат да 
прават планови за физичка рекре-
ација.

По периодот во кој телото речиси 
максимално мируваше, следува пери-
од кога треба да се собере енергија 
и сила за пролетта, па и за летото.

рекреациjа

Посета на бања е идеален избор за овој Период од годината

Пред да се почне со физичка актив-
ност, спортување, рекреација, плани-
нарење, велосипедизам, добро е да 
се посети некоја бања со квалитетна 
термална вода, која ќе овозможи „бу-
дење“ на организмот.

Освен препорачаните 10 дена од 
стручно лице за тоа, убаво е посе-
тата на бања со вежби во термална 
вода да биде и еден вид рекреација, 
особено по завршувањето на зимата.

Нашата држава изобилува со извори 
на термална вода, која е особено 
лековита и помага за повторно ак-
тивирање на телото.

Раководните лица на бањите веќе ги 
прошируваат своите капацитети за да 
можат да примат што повеќе корис-
ници и љубители на термалните води. 
Бањите во Република Македонија се 
едни од најлековитите во целиот свет 
и затоа многу често можат да се забе-
лежат и туристи и рекреативци од со-
седните држави, па и од цела Европа.

Цените за користење на сите услуги 
во македонските бањи се симболич-
ни и еден третман на дневно ниво 
изнесува околу 200 денари, а па-
кет-аранжман од 10 дена со целосно 
сместување и исхрана не надминува 
цена од 5.000 денари. 
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Н е што по ве ќе за ова нат пре ва-
ру ва ње и за ос тва ре ни те ре-
зул та ти на на ши те та е квон до 

ре пре зен та тив ци, за „Ре пуб ли ка“ 
откри пре тсе да те лот на Ма ке дон-
ска та та е квон до фе де ра ци ја, Бор че 
Ко стов ски.

 ви кен дов во глав ни от град е за-
ка жан та е квон до тур ни рот Скоп је 
опен. Ка же те ни не што по ве ќе за 
не го, кол ку спор ти сти ќе учес тву-
ва ат и по кој пат се ор га ни зи ра во 
на ша та зем ја?
КО СТО СКИ: Тур ни рот ќе се одр жи 
на 26 март ,в не де ла, во СРЦ „Ка ле“ 

со по че ток во 10 ча сот. Оваа го ди-
на го ор га ни зи ра ме че твр ти от по 
ред Скоп је опен, кој, спо ред на ши те 
про це ни, ќе би де нај го лем до се га, со 
по ве ќе од 400 нат пре ва ру ва чи од 
12 зем ји. Ова, се ка ко, е нај го ле ми от 
ме ѓу на ро ден тур нир во олим пи ско 
та е квон до во Ма ке до ни ја. Мо ти вот 
за да ор га ни зи ра ме ва ков тур нир е 
по пу ла ри зи ра ње на олим пи ско то 
та е квон до кое зе ма се по го лем за-
мав во на ша та зем ја.

 Од г-1 тур ни рот во Со фи ја, кој се 
одр жа овој ме сец, на ши те прет-
став ни ци се вра ти ја со два ме да-
ла, зла тен и брон зен. Ка же те ни 
не што по ве ќе за тоа ка ко по ми на 
тоа нат пре ва ру ва ње?

 Кои се пла но ви те на та е квон до 
фе де ра ци ја та за оваа го ди на и на 
кои нат пре ва ру ва ња ќе им по све-
ти те најм но гу вре ме за под го то-
вка на на ши те ре пре зен та тив ци?
КО СТО СКИ: За оваа го ди на на ша та 
фе де ра ци ја има обе мен план. Ка ко 
што спо ме нав, ме се цов имав ме ус-
пе шен на стап на Г-1 тур ни рот во 
Со фи ја и пла ни ра ме да про дол жи ме 
со исто тем по.

До а ѓа Европ ско то пр венс тво до 21 
го ди на во Со фи ја од 4 до 10 април, 
а вед наш по тоа сле ду ва уште еден 
Г1 тур нир во Ав стри ја, ка де што, 
исто та ка, ќе учес тву ва ме. Не ка де 
на кра јот на ју ни па ту ва ме во Ко ре ја 
на Свет ско то се ни ор ско пр венс тво.

До кра јот на го ди на ва ќе има ме уште 
не кол ку Г1 тур ни ри и ју ни ор ско 
европ ско пр венс тво, и искре но се 
на де ва ме де ка 2017 го ди на ќе би де 
нај ус пеш на та го ди на за ма ке дон ско-
то та е квон до.

 Та е квон до то е олим пи ски спорт. 
да ли ед на од це ли те на кои ќе ра бо-
ти те во овој под го тви те лен пер и од 
ќе би де плас ман на Олим пи ски те 
игри и да ли мо же да се на де ва ме 
на ши те прет став ни ци да обез бе дат 
плас ман за 2020 го ди на?
КО СТО СКИ: Ма ке дон ско то олим-
пи ско та е квон до во пос лед ни те две 
го ди ни по ка жу ва го лем ква ли тет и 
ста ну ва рес пре кта бил на си ла во ре ги-
о нот, а се то тоа ги до не се ре зул та ти те 
на на ши те ре пре зен та тив ци. На ша 
глав на цел е ме да ли од европ ски и од 
свет ски пр венс тва и, се ка ко, обез бе-
ду ва ње нор ма за Олим пи ски те игри 
во То кио во 2020 го ди на. 

Ре пре зен та тив ци те на пор но ра бо тат 
на под го то вки за ид ни те пре диз ви ци 
и нат пре ва ру ва ња та кои сле ду ва ат, 
а струч ни от тим на Ма ке дон ска та 
та е квон до фе де ра ци ја е ма кси мал но 
ан га жи ран за ос тва ру ва ње на це ли те. 
Би са кал и да им се заб ла го да рам на 
АМС и на МОК за под др шка та што ни 
ја да ва ат за тоа што ви доа ква ли тет 
кој ве ту ва за ма ке дон ски от спорт.

 На по че то кот на го ди на ва Аген-
ци ја та за мла ди и спорт, по во ве-
ду ва ње то на но ви те мер ки на вла-

спорт интерВjу

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски

че твр ти от Скопjе опен, со по ве ќе од 400 учес ни ци, ќе би де нај го лем до се га

да та за под др шка на спор тот, на 
по ве ќе спорт ски фе де ра ции, ме ѓу 
кои и ва ша та, им до де ли фи нан-
си ска по мош. Спо ред вас, кол ку 
тие мер ки ќе по мог нат за раз вој 
на спор тот и ка ко вие ќе ги иско-
ри сти те средс твата?
КО СТО СКИ: Со но ви от за кон за спорт 
пре ку средс тва та пов ле че ни од игри-
те на сре ќа и од авто мат-клу бо ви-
те, АМС ѝ до де ли 730.000 де на ри на 
Ма ке дон ска та та е квон до фе де ра ци-
ја. Овие средс тва се на мен ски, МТФ 
пр во ис пра ти при о ри тет ни на ста ни 
до АМС и стру чен тим од Аген ци ја та 
про це ну ва ше кои на ста ни имаа пред-
ност да би дат фи нан си ра ни.

До де ле ни те средс тва во нај го ле ма 
ме ра се за нат пре ва ру ва ња та од нај-
ви сок ка ра ктер - Г1 тур ни ри те кои 
ги спо ме нав ме, европ ски те пр венс-
тва на кои ќе учес тву ва ме и, се ка ко, 
за ор га ни за ци ја та на Скоп је опен.

Име но, она што са ка ме да го истак не-
ме е де ка средс тва та од стра на на АМС 
ќе би дат иско ри сте ни за оваа го ди на 
да до не се ме што по ве ќе ме да ли од 
елит ни нат пре ва ру ва ња за тоа што 
мис ли ме де ка има ме ре ал ни шан си 
за тоа. 

КО СТО СКИ: Мо же ме да се по фа ли-
ме де ка 2017 го ди на ја поч нав ме со 
од лич ни ре зул та ти и овој ме сец до-
не сов ме зла тен ме дал од тур нир кој 
е од нај ви со ка кла са во овој спорт, 
а кој се одр жа во Со фи ја, ка де што 
Де јан Ѓе ор ги ев ски освои зла тен ме-
дал во су пер те шка ка те го ри ја во 
се ни ор ска кон ку рен ци ја.

Де јан де би ти ра ше ка ко се ни ор со 
на вр ше ни 17 го ди ни и со че ти ри 
по бе ди ус пеа да освои зла тен ме дал. 
Тој по бе ди бор ци од свет ски те ве ле-
си ли во та е квон до, ка ко Ар ген ти на, 
Гер ма ни ја и Ср би ја, а во фи на ле то 
го по бе ди и акту ел ни от ме да лист 
од Европ ско то се ни ор ско пр венс-
тво, Хр ва тот Го лец. Зна чај но е де ка 
со тоа тој поч на да со би ра бо до ви 
за Олим пи ски те игри во То кио во 
2020 го ди на.

Од исто то нат пре ва ру ва ње на ши-
от  Фи лип До дев ски до не се брон зен 
ме дал во ју ни ор ска кон ку рен ци ја.

БОР ЧЕ КО СТОв СКИ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕл НА ТА Е КВОН ДО ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈА ТА НА МА КЕ ДО НИ ЈА

в не де ла во Скоп је по че твр ти пат ќе се одр жи ин тер на ци о нал ни от 
та е квон до тур нир Скоп је опен во ор га ни за ци ја на ма ке дон ска та 
та е квон до фе де ра ци ја. ка ко што нај а ви ја ор га ни за то ри те, ќе 
учес тву ва ат по ве ќе од 400 нат пре ва ру ва чи од 12 зем ји, со што 
ќе би де нај го ле ми от на стан во овој спорт во на ша та зем ја
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�  24 март 1949 го ди на
 Во скопје е фор ми ран Државниот 

ансамбл на народни игри и песни 
на народна Република Македо-
нија, кој од 2.06.1953 го ди на го 
но си де неш но то име - ан самбл 
за на род ни игри и пес ни на Ма-
ке до ни ја „Та нец“.

�  25 март 1884 година
 Во се ло то сел ци, стру шко, е ро-

ден ар се ниј Јо вков, ма ке дон ски 
револуционер, филмски сценарист 
и пуб ли цист. Јо вков е пр ви от ма ке-
дон ски филм ски сценарист, спо-
ред чи е што сце на рио е сни мен до-
ку мен тар ни от филм „Македонија 
во слики“ во 1923 го ди на. Уби ен 
е на 14 сеп тем ври 1924 го ди на 
во поз на ти те сеп тем ври ски Гор-
ноџумајски атентати. атен та ти те се 
из вр ше ни по убиството на Тодор 
александров.

�  25 март 1911 година
 Во се ло то Дол не ни, При леп ско, 

е ро ден ар хи е пи ско пот охрид ски 
и ма ке дон ски г.г. ан ге ла риј (ро-
ден ка ко: цве тко Кр сте ски), вто-
ри от пог ла вар на Македонската 
православна црква, но сеј ќи ја 
ти ту ла та ар хи е пи скоп охрид ски 
и ма ке дон ски.

�  27 март 1903 го ди на
 Во штип ско то село Карбинци че-

ти те на војводите Га не и сто јан 
Боч ва рот се су дри ле со тур ски от 
аскер, при што бор ба та за вр ши ла 
со тра ги чен крај за ма ке дон ски те 
ре во лу ци о не ри.

�  27 март 1968 го ди на
 При про бен лет со авион за ги на 

Јуриј Гагарин, хе рој на советскиот 
сојуз и пр ви от чо век кој по ле тал 
во вселената.

�  27 март 1992 го ди на
 Врз ос но ва на До го во рот од 

скоп је, пот пи шан од пре тсе да-
те лот Киро Глигоров и генералот 
на Јна, ни ко ла Узе лац, војската 
на Јна ја на пу шти ла те ри то ри ја та 
на Република Македонија.

�  27 март 1918 го ди на
 Во охрид е ро ден Бо рис Чи пан, 

еден од нај го ле ми те ма ке дон ски 
архитекти, по ра не шен ре до вен 
про фе сор на архитектонскиот 
факултет во скопје.

ВремеПлоВ

д в о г л е д

ЕкСк лу ЗИВ Но: ЖЕР НоВ СкИ НА Но Во  
јА ИЗ ГРА ДИл СЕ ВЕР НА ТА ТРИ БИ НА

Ре дак ци ја та на „Двог лед“ пре ку свои „свир ка чи“ 
поз на ти на ре дак ци ја та, а од СЈО за шти те ни 
хе рои за јав но ста, дој де до екск лу зив ни до ку-

мен ти и сним ки од ноќ ни те гра деж ни актив но сти 
на цен тар ски от гра до на чал ник и на не го ви те најб-
ли ски со ра бот ни ци. Не, не бе ше ре дел Ан дреј коц ки 
на но ва Бо ем ска улич ка, ни ту, пак, гу шкал кан де-
ла бри во тес ни те де бар ма ал ски со ка ци. Ни ту, пак, 
чу вај бо же, се пу штил со па ја кот на по бра ти мот да 
ги со бе рат во зи ла та пар ки ра ни на ке јот под ГТЦ. 

Жер нов ски ги оста вил на стра на си те овие се којд-
нев ни актив но сти и во пре срет на Су пер ку пот на 
УЕ ФА 2017 го ди на на аре на та „Фи лип Вто ри“, ка ко 
до бар до ма ќин, ја ре из гра ди се вер на та три би на! 
Се ка ко, за без бед но ста на го сти те на тој спе ктакл 
не мо же да ја оста ви на друг, мо ра да се пот пре на 
сво ја та до ка жа на ин ту и ци ја. За тоа Ан дреј го со брал 
си от ка па ци тет со искус тво од две улич ки и го за вр-
шил тоа што најм но гу му те же ше си те овие го ди ни. 
Упа те ни во тај ни от про ект ве лат де ка гра до на чал-
ни кот но ќи не спи ел уште отка ко во 2009 го ди на 
му се со ни ло де ка три би на та ќе пад не. Тој то гаш со 
сво е то се из мо ло шко прет чув ство и вро де но чув ство 
за ста ти ка, со се та по ли тич ка од го вор ност спо де ли 
де ка  не ма до вер ба во без бед нос та на но во из гра де-
на та се вер на три би на.

� Не мам до вер ба во без бед нос та на но во из гра де-
на та три би на, па за тоа со си но ви те ќе го сле дам 
нат пре ва рот од спро тив на та стра на. Не са кам 
ниш то да ри зи ку вам, по себ но за тоа што одам 
на ста ди он со де ца та - гла се ше уме ре но то пре-
ду пре ду ва ње од ид ни от гра до на чал ник.  

Но ќи и но ќи, пос лед ни те че ти ри го ди ни Ан дреј 
вред но гра де ше, до де ка мол кум не о прав да но тр пе-
ше кри ти ки де ка ни што не сра бо тил, де ка за луд но 
по тро шил огром ни па ри за две со ка чи ња. Упор-
ни от гра до на чал ник на ве чер од те мел из гра дил 
но ва три би на, со ста бил ни стол бо ви, со сво е рач но 
прес ме та на ста ти ка. 

Не са мо тоа, за се кој столб по е ди неч но ан га жи рал 
по еден бли зок со ра бот ник, па не мо же еден гра-
до на чал ник сво ја та ста бил ност да ја оста ви ко му 
би ло! Не се зас лу жу ва лес но Бо ем ски сер ти фи кат 
за ста бил ност во Цен тар. Гла вен збор за ме ха ни за-
ци ја та и за ло ги сти ка та на из град ба та се ка ко де ка 
имал нај го ле ми от па јак во цен та рот на гра дот. Па 
и кој би зна ел по до бро што тре ба да из др жи ед на 
три би на од по ра не шен на ви вач ки „во ѓа“. 

Во оваа ур ба но-ге рил ска ак ци ја учес тву ва ле ду ри 
и ед на по ра неш на но ви нар ка и еден по ра не шен ка-
мер ман, се га вдо ме ни во Цен тар за се то тоа да би де 
сни ме но и ар хи ви ра но. Ќе при тре ба на ско ро, ко га 
не ма што дру го, Ан дреј ка ко свој ус пех да ја при ка-
же из држ ли во ста на три би на та! Би деј ќи до а ѓа ат 
из бо ри, а не до дел ка ни те збо ро ви не се за бо ра ва ат 
лес но. Осо бе но ко га че ти ри го ди ни те вр зу ва ат са мо 
за две улич ки. �

Кромиди Запад
*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти 

вниманието на одредени појави во 
општеството. Секоја сличност со 

вистинските луѓе и институции е случајна.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%9F%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%98%D1%83%D0%B7
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%98%D1%83%D0%B7
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%9D%D0%90
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5


#  филе од риба

За СМЕСАТА ЗА ПРЖЕЊЕ ви е потребно:

# 200 гр брашно

# 2 лажички црвен пипер

# 130 гр нишесте

# 260 мл вода

# 1 јајце

За СОС ви е потребно:

# мајонез, кари и малку кечап

Како и:

# масло за пржење

# овесни снегулки

# Секое филе исечете го на три еднакви дела и оставете 
го на крпа за добро да се исуши.

# Во сад за матење ставете ги сите состојки за  
смесата за пржење и матете со миксер додека смесата 
не се изедначи.

# Ставете го садот со масло да се загрее. Користете дла-
бок сад бидејќи во плитка тава маслото многу ќе прска.

# Секое парче риба извалкајте го во смесата за пржење, 
па во овесните снегулки, посолете го и пржете го во 
загреано масло.

# Сите состојки за сосот соединете ги и сервирајте!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт: По желба, може да користите филе од друга 
бела риба, како, на пример, ослич.

крцкаво филе од риба 
со овесни снегулки
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