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Заев ГИ РаЗбуДИ ДуховИте оД мИнатото

ПОРШЕ СКОПЈЕ
бул. Босна и Херцеговина 4 
Скопје 
тел: 02 26 26 266 

ДЕ ЛУКС АУТО
ул. 500  бр.55 
Куманово 
тел: 031 444 999

MKM АУТО 
ул. Генерал Боро Поцков бб 
Струмица 
тел: 034 32 33 34 

ЈОСИФОВ
Довлеџик бб
Битола 
тел: 047 241 515

www.skoda.mk              facebook.com/skodamacedonia

НОВИОТ KODIAQ.
ДОСТИГНЕТЕ ГИ СИТЕ ВИСОЧИНИ!

Škoda Kodiaq од 21.830 € (1.349.094 ден.)

ŠKODA KODIAQ насекаде остава силен впечаток. Тој воодушевува со впечатливата комбинација од моќен 

дизајн, пространост, исклучителна функционалност, најсовремени системи за помош и иновативни решенија за 

поврзување.

Педесет дена мирни и ма-
совни протести против 
тиранската платформа 

не беа доволни да го одвратат 
квислингот Зоран Заев од на-
мерата да ја трампа државата 
за власт. Место сериозно да ги 
сфатат пораките за отфрлање 
на планот за разнебитување на 
Македонија, кои секојдневно 
ги добиваат од 200.000 луѓе на 
улица, тој и неговата криминал-
на банда упорно продолжуваат 
да ги спроведуваат наредбите 
на распаднатиот чадор и да ба-
раат начин како да ги изиграат 
народот и Уставот. 

Не знам уште колку време ќе им 
треба на квислинзите да сфатат 
дека не можат да ја спроведат 
платформата насила, но знам 
дека народот нема намера да 
се повлече ни чекор од црве-
но-жолтата линија и нема да 
дозволи спроведување на погуб-
ното сценарио. Токму затоа ги 
сметам за многу опасни и непро-
мислени пораките на Соросови-
те платеници, кои последните 
денови интензивно го храбрат 
Заев да преземе иницијатива 
за формирање влада надвор 
од собраниските процедури. 
На тие што заговараат вакво 
насилно сценарио треба да 
им е јасно дека на тој начин го 
вовлекуваат сопствениот народ 
во конфликт. Ако сметаат дека 
насилство, а не нови избори е 
најдобриот и најдемократски 
начин за излез од кризата, то-
гаш нека повелат тие самите 
да го спроведат сценариото. Но, 
сигурен сум дека овие 200.000 
луѓе што се секој ден на улици-

те воопшто нема да бидат толе-
рантни кон кое било сценарио 
за киднапирање на државата. 
Залудни се сите надворешни 
уцени што Сорос ги испраќа 
преку разни потплатени дипло-
мати, залудни се сите обиди на 
квислишката пратеничка група 
на СДСМ, која се обидува да ја 
релативизира опасноста од ти-
ранската платформа.

Во недостиг од факти, предав-
ниците од СДСМ и Соросовите 
платеници почнаа дури да ги 
користат аргументите на Еди 
Рама. Веројатно, сметаат дека 
така усогласени со нивниот 
партнер од Тирана ќе го убе-
дат народот да поверува во 
нивните лаги. Арно ама, Рама 
да не ти бил многу побистар 
од Заев. И тој имал навика са-
миот да се демантира, па така 
до пладне брани една теза, а 
попладне ја менува со друга. 
Така нашиве квислинзи мака 
мачат да поминат барем еден 
ден без да се посрамотат.

Така Петре Шилегов од собра-
ниската говорница се обиде 
со речникот на Еди Рама да ја 
претстави платформата како 
мит, демек не постоела. Сето 
тоа било измислица на Груев-
ски за да го спречи формирање-
то нова влада. 

Ај што претходно од истото 
место пратеник од нивниот 
потенцијален коалициски 
партнер ДУИ ја прочита „не-
постојната“ платформа, туку и 
нивниот ментор Рама истиот 
ден го урна сопствениот „мит“ 

и потврди дека платформата 
постои обвинувајќи го Груевски 
дека, наводно, ја прифатил без 
никакви услови. 

Е сега, прво што му паѓа на ум 
на секој здраворазумен човек 
е – како Груевски ја прифатил 
платформата ако не постоела? 
А второ, кога веќе постоела 
и кога Груевски ја прифатил 
безусловно, тогаш зошто не 
формирал влада со ДУИ уште 
во јануари? Тврдењата дека 
договорот пропаднал поради 
одбивањето на ВМРО-ДПМНЕ 
да прифати продолжување на 
рокот за работа на СЈО се при-
казна за мали деца. И децата 
во градинките веќе знаат дека 
мандатот на СЈО не може да го 
продолжи ниту една влада. За 
такво нешто одлука донесуваат 
пратениците со двотретинско 
мнозинство – што ќе го нема 
без согласност од ВМРО-ДПМНЕ 
дури и СДСМ и ДУИ да успеат 
да формираат влада. Така што, 
ниту држи тезата дека платфор-
мата е мит, ниту има логика во 
тврдењето дека Груевски ја 
прифатил безусловно.

Е сега, интересно е да се праша 
зошто оваа криминална банда 
во СДСМ и Соросовите платени-
ци, кои, очигледно, многу вни-
мателно ги следат сите пораки 
од Тирана, одбиваат да ги ци-
тираат тие изјави што доаѓаат 
од Тирана, а потврдуваат дека 
постои тиранската платформа, 
дека се реални намерите за ме-
нување на Уставот и на унитар-
ниот карактер на Македонија, 
дека конечното реализирање 

на планот за Голема Албанија е 
вткаено во самата платформа? 

Нели е малку чудно што ниту 
еден Соросов медиум не ја пре-
несе изјавата на шефот на ал-
банската дипломатија Дитмир 
Бушати, кој изрази уверување 
дека „со вклучување на т.н. ал-
банска платформа во Уставот 
и во новата правна рамка на 
земјата, ќе има повеќе позитив-
ни резултати за двете етнички 
групи што живеат во Македо-
нија, или нејзините главни ет-
нички групи“. 

Интересно е зошто квислинзите 
повеќе сакаат да зборуваат за 
митови и легенди, отколку за 
факти и за аргументи. А факт 
е дека Бушати многу јасно, во 
само една реченица потврди 
дека платформата постои, дека 
таа треба да се вметне во Уста-
вот и дека Македонија ќе стане 
бинационална држава. Уште 
појасен беше Еди Рама, кој от-
ворено кажа дека не се откажува 
од планот за Голема Албанија 

и дека Албанија и Косово може 
наскоро да се обединат. Неговата 
дрскост и отвореност ги засрами 
дури и тие во Брисел, кои досе-
га упорно молчеа и замижуваа 
пред националистичката рето-
рика на Тирана, а во исто време 
силно притискаат да се формира 
квислиншка влада во Македо-
нија базирана на платформа 
изработена во таа соседна земја. 

Пред само две години, беше не-
замисливо некој јавно да го ос-
пори Охридскиот договор, а не, 
пак, да зборува гласно за Голема 
Албанија и за обединување на 
албанските територии. Денес 
опасноста од Голема Албанија 
е реалност на Балканот, овоз-
можена, пред сѐ, од Зоран Заев 
и од раководството на СДСМ. 
Овој предавник и неговата бан-
да, кои сега ни се претставуваат 
како спасители, всушност им го 
сервираа на маса сценариото 
што сега заедно го реализираат. 

Така истиот тој лидер на СДСМ, 
со помош на неколку амбаса-

дори, криминалното подземје 
и со платениците на Сорос, од 
почетокот на кризата не прави 
ништо друго, туку ги уништу-
ва сите институции од витална 
важност и подготвува терен за 
распад на Македонија и за ис-
полнување токму на овие го-
лемоалбански планови.    

Лаком за власт и заблуден од 
ветувањата на „чадорот“, одби-
ва да го чуе гласот на народот 
– тој што во оваа земја дава и 
одзема власт. 

Колку и да е заблуден и опиен 
од желбата да седне на преми-
ерското столче, во деновите 
што претстојат добро е некој 
да го отрезни и да го потсети 
дека секој што има намера да 
дејствува насилно врз Уставот 
и законите ќе се соочи со инсти-
туциите. Подобро за него е тие 
да не потфрлат затоа што дури 
тогаш на улиците ќе се излее 
гневот на народот, кој без дво-
умење ќе застане во заштита 
на државотворноста. �



Џ удишал Воч, конзервативна-
та непартиска организација 
специјализирана за водење 

судски спорови против американ-
ските државни институции во си-
туации кога овие се обидуваат да 
сокријат злоупотреби од јавноста, 
поднесе тужба против Стејт Департ-
ментот и УСАИД, Агенцијата за меѓу-
народен развој, согласно Законот 
за пристап до податоци, а во врска 
со евиденцијата и комуникациите 
поврзани со финансирање и поли-
тички активности на Фондацијата 
Отворено општество – Македонија. 
Џудишал воч наведува дека „Ма-
кедонската организација, дел од 
Фондацијата Отворено Општество 
на Џорџ Сорос, примила близу пет 
милиони долари од УСАИД од 2012 
до 2016 година“.

- Тужителот Џудишал Воч има за 
цел да промовира транспарент-
ност, интегритет и одговорност на 
владата и верба во владеењето на 
правото. Како дел од својата ми-
сија, Тужителот редовно бара за-
писи од федералните агенции во 
согласност со Законот за пристап 
до податоци. Ги анализира одго-

ворите на агенциите и ги објавува 
и своите наоди и бараните пода-
тоци, со што ја информира аме-
риканската јавноста за тоа што 
работи нивната влада - стои во 
тужбата поднесена до судот.

Всушност, Џудишал Воч на 16 февру-
ари од американскиот Стејт Департ-
мент и од Американската агенција 
за развој УСАИД испрати барање 
согласно американскиот закон за 
пристап до информации, да им се 
обезбедат како се наведува „сите 
записи во врска со грантови, дого-
вори, исплати и фондови од Стејт 
департментот до Фондацијата От-
ворено општество – Македонија и 
со која било подружница на оваа 
фондација. Ова ги вклучува сите ба-

рања за исплата на фондови, про-
ценки, евалуации, одобрувања на 
исплати и други записи меѓу кои 
било функционер, службеник или 
претставник на Стејт департментот 
и на агенцијата за развој УСАИД“.

Но, до денот на поднесување на туж-
бата, организацијата не ги добила 
бараните документи. Во тужбата се 
наведува дека ниту Стејт Департ-
ментот, ниту УСАИД не успеале да 
ги достават бараните документи 
или да покажат дека бараните до-
кументи се законски изземени од 
доставување, потоа не го известиле 
Џудишал Воч за опсегот за било кои 
од бараните материјали и докумен-
ти за кои му се ускратува пристапот 
до бараните документи и причините 

за тоа, како и дека Џудишал Воч, како  
тужител, може да ги обжали сите ус-
кратувања од обезбедувањето на до-
кументите.

Џудишал Воч прецизно наведува дека 
ги побарале „Сите документи кои се 
однесуваат на сите грантови, догово-
ри или исплати од средствата од Стејт 
Департментот до Фондацијата Отворено 
Општество- Македонија и/или до орга-
низации подружници на Фондацијата. 
Ова барање ги вклучува и сите докумен-
тирани барања за финансирање, испла-
та или слични документи, како и сите 
поврзани документирани комуникации 
меѓу сите одговорни, вработени или 
претставници на Стејт Департментот 
и сите одговорни, вработени или прет-
ставници на УСАИД“.

Потоа се бараат „Сите документи-
рани комуникации меѓу кои било  
одговорни, вработени или прет-
ставници на Стејт Департментот 
и било кои одговорен, вработен 
или претставник на Фондацијата 
Отворено Општество- Македонија 
и/или било која организација под-
ружница на Фондацијата. Ова под-
разбира и  евиденцијата на повра-
тната комуникација испратена од 
и до Американскиот амбасадор во 
Македонија Џес Л. Бејли“.

Од Џудишал Воч во тужбата наве-
дуваат и дека ги побарале „Сите 
анализи или слични документи 
кои се однесуваат на политичките 
активности на Фондацијата Отво-
рено Општество – Македонија и/
или организација подружница на 
Фондацијата“, како и „Сите пораки 
пренесени преку СМАРТ системот 
на Стејт Департментот испратени 
од кои било владин службеник или 
соработник кој работи кај Шефот 
на мисијата во американската ам-
басада  во Скопје, а се однесува на 
Фондацијата Отворено Општество 
– Македонија и/или организација 
подружница на Фондацијата“.

Според американските норми, др-
жавни службеници, вработените 
во амбасадата и во агенцијата 
УСАИД се обврзани да ги чуваат 
преписките кои ги имале во вр-
ска со доделувањето на гранто-
вите, строго е забрането нивно 
бришење или уништување на по-
раките, писмата и севкупната ко-
респоденција кои понатаму се до-
кументираат. Џудишал Воч ги бара 
токму преписките кои се однесува-
ат на финансирањето на проекти-
те и на Фондацијата на Сорос и на 
нејзините организации, и кои би 
покажале можни злоупотреби на 
буџетските пари на американски-
те даночни обврзници, но и како 
се наведува, вмешување на овие 
државни агенции и американската 
амбасада во внатрешните работи 
на Македонија, спротивно на Виен-
ската конвенција за дипломатски 
односи.

Џудишал Воч потсетува на инфор-
мацијата која ја објави во февруари 
дека „Американската влада тивко 
троши милиони долари од буџетот 
за дестабилизација на демократ-

ски избраната, центро-десничар-
ската влада во Македонија во до-
слух со левичарскиот милијардер 
филантропот Џорџ Сорос“, за што 
Џудишал Воч наведува дека посе-
дува документација. „Амбасадорот 
на претседателот Барак Обама во 
Македонија, Џес Л. Бејли, тајно ра-
ботел со соросовата Фондација От-
ворено Општество на упатување на 
големи суми американски долари, 
со цел вмешување на американ-
скиот амбасадор во внатрешните 
политички работи, што е спротив-
но на Виенската конвенција за ди-
пломатски односи“.

Во барањето детално се наведени 
организациите поврзани со Фонда-
цијата Отворено општество – Ма-
кедонија, за кои веќе течат истра-
ги. Меѓу нив е организацијата „Ист 
вест менаџмент“, која неодамна 
доби еден од најголемите гранто-
ви на УСАИД, вреден 9,5 милиони 
евра, да го имплементира во сора-
ботка со Фондацијата на Сорос, и 
која беше поврзувана со сопругата 
на албанскиот премиер Еди Рама, 
Делина Фицо.

Меѓу наведените организации и во 
барањата до Стејт Департментот 
и до УСАИД, но и во тужбата во 
Вашингтон пред окружниот суд 
во Колумбија, САД, се наведува и 
соросовата ФОО-Македонија, но и 
организацијата- ќерка „Метамор-
фозис“ задолжена за поголем број 
проекти поврзани со медиумите. 
Се бараат податоци и за грантови-
те исплатени на медиуми, како што 
е „Плусинфо“ на Бранко Героски, 
порталот „Либертас“ поврзуван со 
Ацо Кабранов, агенцијата „Мета“, 
порталот „А1он“, веб-сајтот „При-
зма“, „Окно“, па следат „Центар за 
развој на медиуми” кој ги пишува  
негативните извештаи за слобо-
да на медиумите во Македонија, 
организацијата „Цивил“ која е и 
набљудувач на избори и медиум. 
Во тужбата на Џудишал Воч се на-
ведени и барањата за информации 
кои се поврзани со финансирањето 
на „Хера“, „Контрапункт“, „НВО Ин-
фоцентар“, „Центар за граѓански 
комуникации“, „Реактор“, „Младин-
скиот образовен форум“, „Граѓани 
за европска Македонија“, „АДИ“ и 
за низа други, од 1 јануари 2015 
година до денес.

Џудишал Воч, организација 
која судски се справува 
со злоупотребите на 
американските државни 
институции, поднесе тужба 
во суд во Вашингтон против 
Стејт Департментот и 
агенцијата за развој УСАИД, 
наведувајќи дека двете 
агенции не доставуваат 
документи согласно законот 
за пристап до информации, 
а под сомневање дека преку 
американската амбасада 
во Скопје, спротивно на 
Виенската конвенција, се 
мешале во внатрешните 
работи во Македонија каде 
финансирајќи ги левичарските 
групи и проекти на СОРОС се 
обидуваат да ја турнат власта

Пишува |  Наум Стоилковски

Тужба за Бејли 
за делувањето 
во Македонија

ПреД СуДоТ Во ВАшиНГТоН АКТУеЛНо
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Е во лу ци ја на европ ски те по ли-
ти ча ри. Да ли ова се слу чу ва во 
мо мен тов во Ма ке до ни ја? Зву-

чи пре оп ти ми стич ки, но факт е де ка 
па ра лел но со де е во лу ци ја та на дел од 
ма ке дон ски те ко ле ги (тие што глу мат 
ле ви ча ри, а во пар ти ја та има ат са де 
по не кој ле ву чар) во др жа ва та ни се 
слу чу ва ин те ре сен про цес.

По ве де ни од ма ке дон ска та кри за, ко-
ја тол ку мно гу ги за се га за тоа што е 
на ша, не ли, ми на ти от ме сец се из наг-
ле дав ме ре ди ца европ ски дип ло ма-
ти. За дел од нив, ка ко Мо ге ри ни, на 
при мер, зна ев ме што ќе ка жат уште 

пред да дој дат. Та ка и бе ше, Ита ли-
јан ка та не ги из не ве ри на ши те оче-
ку ва ња и „удри“ ле во, за тоа што и не 
смее по и на ку, ни ту знае... По неа бе ше 
Хан. Ав стри е цот дес ни чар из не на ди 
мно гу ми на, ја под др жа при ка ска та 
на сво ја та ита ли јан ска ко ле шка (ко ја, 
ин те рес но, се ри му ва со ко ко шка), но 
из бег ну ва ње то на из ја ва во ка ме ра, 
за ми ну ва ње то со ед на бед на по ра ка 
на „Тви тер“ и уште по бед но, на ме сте-
но ин терв ју за „Ка нал 5“, са мо по ка жа 
де ка Хан има срам и не мо же, ни ту са ка 
да го пре зен ти ра јав но и пред си те.

Ка ко и да е, по не го сле ду ва ше ви-
стин ска со ци јал де мо крат ска ек ста за, 
прос ле де на со груп ни она ни ра ња на 

„Па вел Ша тев“. Оче ку ва ња та беа де ка 
ко неч ни от удар за „не ми е ни те“ до а ѓа 
со нај го ле ми от од по са ку ва ни те го сти. 
Да, се та енер ги ја и оче ку ва ња ги вло-
жи ја во До налд Туск. Тој, пак, арам да 
му е, слич но ка ко име ња кот и ре чи си 
„пре зи ме њак“До налд Трамп, им до не се 
са мо гор чи на и сил но раз о ча ру ва ње. 
Та кси ра тот од по се та та на чо ве кот 
што тре ба ше да ги пре ки не со ци јал-
де мо крат ски те ма ки и да ги вне се на 
„Илин ден ска“ б.б. одек на на да ле ку.  Мо-
же би за тоа што во ме ѓу вре ме иста та 
таа адре са до би број, кој во ме ѓу вре ме 
го не ма ше. Слич но ка ко и мно гу, мно гу 
ра бо ти што во нив но вре ме беа са мо 
пу ста жел ба. Кре ди ти, авто мо би ли, 
ста но ви, пен зии, ра бот ни ме ста итн.

АНАЛизА

Билд само го „набилда“ 
гневот кај Македонците
Пишува | Љупчо Цветановски

СДС без М да ти се „нав лек ле“ на па ро ни ми. тоа се 
збо ро ви што се мно гу слич ни еден на друг, ба рем 
звуч но, но се ман тич ки има ат со се ма дру го зна че ње. 
та кви се ЛАБАвО и ЛАвАБО, СтрунА и СтринА. 
Чу му во СДС без М (би деј ќи М или Ма ке до ни ја 
одам на не им при ле га) ста на ле за вис ни од оваа 
гла сов на из ма ма? епа слуш не те. Од ка де до а ѓа До
налд туск, пос лед ни от го стин што ни ка жа де ка ќе 
го при фа тат и под др жат се кое ре ше ние што ние во 
Ма ке до ни ја ќе го до не се ме? Да, тој е пре тсе да тел 
на европ ски от со вет, нај ви со ко то те ло на еу. А од 
ка де до а ѓа Карл Билд, освен што не ко гаш одам на 
бил по ра не шен пре ми ер и Мнр на Швед ска? Да, 
тој е ко пре тсе да тел на европ ски от со вет, ама за 
над во реш ни ра бо ти. упс! Ама исти от тој да ти бил 
мно гу лут при од би ва ње. Пра шај те го ива нов, 
кој за исфру стри ра ни от Билд ста на 
„не ре ле ван тен по ли ти чар“. Ма ки, 
на стра на нвО, на стра на швед ски...

СороСоВиоТ ДиПЛоМАТ Во НеуСПешНА МиСиЈА

Организацијата која се бори против злоупотреби и за транспа-
рентност на работењето на американските власти, заедно со 
објавата за поднесената тужба против Стејт Департментот 
и УСАИД, опишува на кој начин тајно функционира опера-
цијата, за што како наведува извори од Македонија и од САД 
обезбедиле докази за истрагата која што е во тек.

„Фондацијата отворено општество основала и финан-
сирала десетици левичарски невладини организации 
во Македонија за да ја турне конзервативната влада. 
Македонски владин претставник кој неодамна е интер-
вјуиран од Џудишал Воч во Вашингтон, нив ги нарекува 
„Соросова пешадија“. Групите организираат младински 
движења, креираат влијателен медиумски простор и 
организираат насилни протести за да ги поткопаат ин-
ституциите и политиките спроведени од власта. една од 
група го финансирала преводот и издавањето на книгата 
„Правила за радикали“ на Сол Алински во Македонија. 
Книгата е тактичко упатство за субверзии, нуди директни 
совети за радикални улични протести и го прогласува 
Луцифер за Прв радикал“, наведува Џудишал Воч, кој по-
тоа предупредува дека таа активност и натаму продолжува 
благодарејќи на американскиот амбасадор  во Македонија.

„Благодарејќи на амбасадорот на Обама, кој не е променет 
од претседателот Трамп, ‘Вујко Сем’ продолжува со истурање 
на парите, па групите можат да продолжат да оперираат и да 
регрутираат, што го потврдуваат и изворите од Македонија 
и од САД“ додава Џудишал Воч.

Пред десетина дена истражителот на Џудишал воч, Вилијам 
Маршал, во деталната анализа за политичката криза и фи-
нансирањето на невладините организации во Македонија за 
„Американ тинкер“ повика претседателот на САД и неговата 
администрација да го отповика амбасадорот во Македонија, 
Џес Бејли. Маршал во анализата посочува дека целиот пер-
сонал во американската амбасада во Скопје, почнувајќи од 
амбасадорот, се тврдокорни левичари во калапот на Обама/
Сорос и се цврсто решени да ја соборат македонската кон-
зервативна влада.

- Џудишал Воч почна интензивна истрага во врска со ова 
прашање. Во меѓувреме, администрацијата на Трамп треба 
да го отповика амбасадорот Бејли – пишува Маршал, кој 
додава дека треба да се направи чистка во мисијата на САД 
во Скопје и да се запре финансирањето на организациите 
на организациите на гордиот, како што и самиот признава, 
поранешен нацистички соработник Џорџ Сорос.

Активностите на амбасадорот Бејли и финансирањето од 
УСАИД на соросовата фондација неодамна се најдоа под 
лупа и на американскиот конгрес. На 17 јануари годинава, 
сенаторот Мајк Ли испратил писмо до Бејли, барајќи да ги 
објасни врските на Стејт департментот со ФОО- Македонија. 
На 24  февруари, конгресмените Крис Смит, Луи Гомерт и 
други ја повикаа Канцеларијата за одговорност на владата 
(Government Accountability Office) да спроведе истрага и ре-
визија на активностите на Стејт департментот и УСАИД во 
Македонија, вклучително и за финансирањето на организа-
циите на соросовата Фондација и потенцијалното вмешување 
во домашните политички прашања во Македонија, односно 
за кршење на Виенската конвенција.

АКТУеЛНо
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Фалсификувана оптичка 
измама или само неуспешна 
измама со пароним?!
По по ра зот што им го на не се Туск на 
нив ни те „си но крв ни“ оче ку ва ња, ко ја 
бе ше по ен та та на по се та та на Карл 
Билд? Се оби доа ли со ци јал де мо крат-
ски те стра те зи по втор но да го из ма-
мат на ро дот, кој и та ка го сме та ат за 
не до ве тен? Ве ро јат но, но до кол ку е 
та ка, иде ја та уште од по че то кот би ла 
ин фан тил на, со се ма...

Ако ви тек ну ва, Карл Билд, дој де ка ко 
ко пре тсе да вач на Европ ски от со вет за 
над во реш ни ра бо ти, ед на обич на и по 
ни што по себ на нев ла ди на ор га ни за-
ци ја, ина ку ос но ва на и фи нан си ра на 
ток му од Џорџ Со рос, т.е. Цр ни от Ѓор ги 
(ви стин ско то име му е Ѓор ѓи Шварц). 
Ар но ама, ов де све до чи ме на ед на ди-
вер зи ја, ба зи ра на на ја зич на ка те го ри ја. 
Не де ка на „Па вел Ша тев“ зна ат за неа, 
но са кај ќи или не, се нав лек ле на неа. 
Очај ни ци те ќе се оби дат на сѐ, не ли.

Та ка, со ци јал де мо кра ти те се „нав лек-
ле“ на па ро ни ми. Тоа се збо ро ви што 
се мно гу слич ни еден на друг, ба рем 
звуч но, но се ман тич ки има ат со се ма 
дру го зна че ње. Та кви се ЛАБАВО и 
ЛАВАБО, СТРУНА и СТРИНА. Чу му во 
СДС без М (би деј ќи М или Ма ке до ни ја 
одам на не им при ле га) ста на ле за вис-
ни од оваа гла сов на из ма ма?

За по тсе ту ва ње. Од ка де до а ѓа До налд 
Туск,тој до бри от, пос ле ден го стин што 
ни ка жа де ка ќе го при фа тат и под др-
жат се кое ре ше ние што ние во Ма ке-
до ни ја ќе го до не се ме, ама са ми? Да, 
тој е пре тсе да тел на Европ ски от со вет, 
нај ви со ко то те ло на ЕУ.

А од ка де до а ѓа Карл Билд, освен што 
не ко гаш одам на бил по ра не шен пре-
ми ер и МНР на Швед ска? Да, тој е ко-
пре тсе да тел на Европ ски от со вет, ама 
за над во реш ни ра бо ти.

Упс! Ре чи си исто. Раз ли ка та е што ова 
„здру же ние“ на Билд е ед но обич но 
европ ско НВО, ни што по ве ќе, ни што 
по мал ку...  Мо же би зву чи исто, но не 
по ми на. Ни ту во Ма ке до ни ја, што рек-
ле оние „ша ре ни те“, или, по до бро ка-
жа но, ша ре ног ла ви те, кои, ко неч но, 
(ба рем во ера та на „Гугл“) , за про ме на, 
тре ба да пре ста нат да го пот це ну ва ат 
сопс тве ни от на род. A тој, пак, тре ба да 
пре ста не да го пре це ну ва ка па ци те тот 
на со ци јал де мо крат ски те не до вет ни 
стра те зи и ју риш ни ци. Та ка, „љу бо вта“ 
би би ла дво стра на, не ли...

Билдовото патешествие: 
Дојде, виде и ифрит лут 
замина...
Ко га збо ру ва ме за Карл Билд, 
кој по ра ди исти от „спон зор“, 
ед но став но, мо ра ше да му до-
де на по мош на СДС без М и на 
не го ви от акту е лен ме це на  и 
срод на ду ша Еди Ра ма, збо-
ру ва ме за иску сен по ли ти чар, кој мно гу 
до бро ги поз на ва бал кан ски те кон сте-
ла ции. Мо же би ток му за тоа тој тол ку 
се из ва ди од умот, сил но се из не на ди и 
из нер ви ра ток му во Ма ке до ни ја? Ка ко 
и да е...

Да, исти от тој Билд, кој во мо мен тов е со-
вет ник на укра ин ски от пре тсе да тел Пе тро 
По ро шен ко, бил и спе ци ја лен пра те ник 
на ЕУ во вој на та во Ју гос ла ви ја, а по тоа и 
ви сок прет став ник во Бос на и Хер це го ви-
на, за да за ми не на по зи ци ја спе ци ја лен 
пра те ник за Бал ка нот во ООН. Да, Швед ска 
ме ѓу пр ви те го приз на Ко со во, а Карл Билд 
е пр ви от ми ни стер за над во реш ни ра бо ти 
што го по се ти Ко со во по прог ла су ва ње то 
на не за вис но ста. Слу чај но сти, по вр за ни со 
естаб лиш мен тот на САД, не ли...

Е, исти от тој Билд, кој отка ко Ка ти ца 
Ја не ва е це лос но раз го ле на, а неј зи ни-
от „ча дор“ и пос луш ни те ам ба са дор ски 
„ча дор џии“ се со се ма раз о ткри е ни, се га 
мо ра ше да дејс тву ва по прин ци пот „по ви-
кај при ја тел“ за да му дој де на по мош на 
СДСМ без М. Ве ро јат но не му би ло лес но, 
ни ту, пак, оче ку вал ва ков при ем во Ма ке-
до ни ја. Збо ру ва ме за чо ве кот што од лич но 
се се ќа ва на на ша та др жа ва во 90-ти те, а 
ни што по ло шо и по тоа. Мо ра да до жи ве-
ал си лен шок ко га пре тсе да те лот Ива нов 
од би да се срет не со не го.

Ве ро јат но, за не го ова би ло страш но. 
Ви стин ски шок до жи ве ал Шве ѓа не цот со 
нор ве шко по тек ло ко га еден Ма ке до нец, 
ма кар бил пре тсе да тел, не ли, ка жал не 
за сред ба со не ка ков втор чо век на уште 
по не ка ква нев ла ди на ор га ни за ци ја. А 
тој до шол ток му по ра ди не го. За тоа што 
сред ба та со За ев не мо же да про ме ни 
ни што, со Се ла, Али и со Ка са ми уште 
по мал ку. Во мо мен тов, ток му Ива нов ги 
др жи кон ци те в ра це. А кон ци те се ви ка-
ат ман дат, кој го на ла га и Уста вот врз кој 
пра ват глу по сти и тол ку ва ња. Се то тоа, 
пак, го под др жу ва мно гу, мно гу на род на 
ули ца, уште по ве ќе по до ма. Ви кин зи те, 
од кои по тек ну ва Билд, сме та ат де ка ко га 
ќе дој де кра јот на све тот, не бо то ќе им 
пад не на гла ва. Ве ро јат но, на 18.4.2017 
го ди на, ба рем еден дел од не бо то, пад-
нал врз Кар ло ва та гла ва. Ма кар би ло и 
ма ке дон ско...

Кога ве издава јазикот, или 
порака на „твитер“
Кол ку и да се лу ѓе то од се вер сту де-
ни, ја зи кот е тој што ја откри вре ли-
на та на лу ти на та на Билд. На по че-
то кот на де нот се кри е ше зад сво и те 
по ра ки на „Тви тер“, но ва „фин та“ на 
свет ски те по ли ти ча ри. Да, зна ат де-
ка на исти от тој „Тви тер“ ни кој не ма 
да го ви ди изра зот на нив но то ли це, 
фа ци јал на та екс пре си ја, цр ве ни ло то 
и нер во за та, па пи шу ва ат ли пи шу-
ва ат по цел ден.

Та ка бе ше и со Билд, кој поч на со 
па те тич ни по ра ки на „Тви тер“ за 
де мо кра ти ја та, ЕУ, пар ла мен тот и за 
не го ва та заг ла ве ност и слич но. Ар-
но ама, кај За ев мо ра ше да из ле зе и 
јав но да на ста пи, за тоа што по и на ку 
тоа и не би би ло под др шка.

- Ма ке до ни ја е пред во де на од Ма-
ке дон ци, но Ма ке до ни ја са ка да 
би де член ка на еу, од нос но да ги 
про дол жи пре го во ри те и јас лич-
но ја под др жу вам во тој про цес со 
го ди ни. Ту ка е, се ка ко, проб ле-
мот со име то, но и дру ги проб ле ми 
што тре ба да се ре шат. По сто јат 
де мо крат ски стан дар ди што тре-
ба да се по чи ту ва ат, ако са ка те да 
би де те дел од еу - из ја ви Билд по 
сред ба та со чел ни ци те на СДС без М.

Ај де што се отво ри и си ја ка жа ма-
ка та со на ше то име, за ко ја не до-
об јас ни ка ко таа ко рес пон ди ра со 
„де мо крат ски те“ стан дар ди на ЕУ, 
но Билд за бо ра ви и да ни до об јас-
ни да ли ти ран ска та пла тфор ма е 
дел од тие стан дар ди? Да ли и ЕУ 
има сли чен при мер ко га две со сед ни 
зем ји ѝ кро јат Вла да, „про гра ма“ и 
пар ла мен тар но мно зинс тво на дру-
га др жа ва?  Ов де на и дов ме на молк, 
це ло сен мрак. Не ја ни спо ме на, за-
тоа што таа би ла ла га. Та ка ба рем 
ве лат од СДСМ.

Не за бо ра ви да „прот не“ и де ка на-
ши от проб лем бил во Уста вот, ама од 
дру га перс пе кти ва: „Устав, кој е усог-
ла сен со тој на ЕУ, а тоа по не ко гаш 

мо же да прет ста ву ва проб лем, тоа ни 
е поз на то“, из ја ви Билд. Да ли при тоа 
мис ле ше на чле нот 90 од исти от тој 
Устав, чи ја што без о браз на не до ре че-
ност се дол жи ток му на не го ви те ми-
ле ни ци од „Па вел Ша тев“, исти от Устав 
што не по драз би ра втор ман да тар?

Рама прозборува низ Шилегов, 
Шилегов низ Билд
Две „чу да“ се слу чи ја ден та во Ма ке-
до ни ја.

Исти от тој ден ко га во ма ке дон ско то 
Со бра ние се слу чи откро ве ние и ко га 
низ еден пра те ник про го во ри со се ден 
пре ми ер, мал ку по да ле ку (40 ки ло ме-
три од Скоп је) еден ексе вро би ро крат и 
се га шен ра ко во ди тел на НВО од Швед-
ска про го во ри со реч ни кот на вр ху шка-
та на ма ке дон ски те со ци јал де мо кра ти.  
Со ја зи кот на со ро со и ди те, по точ но.

Да, во пар ла мен тот пре ку Пе тре Ши-
ле гов проз бо ру ва ал бан ски от пре ми ер 
Еди Ра ма. Та ка, ка ко за Еди, та ка и пр-
во за Ши ле гов во ми ла та Ма ке до ни ја, 
ти ран ска та пла тфор ма ста на мит. Со 
исти те збо ро ви,очиг лед но, мно гу му 
се до пад на ле на Пе тре та. Ар но ама, и 
двај ца та ут наа.

Ми тот е ку са еп ска твор ба, ко ја, во ос-
но ва, со др жи ви сти на или ве ру ва ње. 
Ми тот ја прет ста ву ва кул ту ра та на еден 
на род или на ед но оп штес тво. Под мит, 
че сто се по драз би ра лек ци ја во фор ма 
на при каз на што има дла бо ка об јас ну-
вач ка или симболичка ре зо нан ци ја за 
предлитературните кул ту ри, кои ја за-
др жу ва ат и сла ват мудроста на нив ни те 
пред ци низ ус ни те традиции на ве шти-
те рас ка жу ва чи. Литературата мно гу 
че сто ги пре зе ма те ми те и мо ти ви те 
од ми тот и од фолклорот. Всуш ност, ли-
те ра ту ра та по тек ну ва од мит, кој по тоа 
ста нал на род на при каз на. Со те кот на 
вре ме то, ми то ви те се ви до из ме ну ва ат 
и ста ну ва ат бај ки, ле ген ди и пре да ни ја. 
Со пре не су ва ње то од ко ле но на ко ле-
но, ми то ви те се ос но ва за мно гу број ни 
ли те ра тур ни пре ра бо тки и то гаш пре-
рас ну ва ат во кни жев ни ми то ви.

Ка ко све ти при каз ни, ми то ви те се ко-
гаш се од не су ва ат на не кои клуч ни, 
криз ни, транс фор ма ци ски ми го ви 
на чо веч ка та суд би на. Ми тот е еден 
вид ар хе тип на чо веч ко то искус тво 
со све тот.

Нај важ но то за Ши ле гов и за не го ви от 
мен тор и гу ру Ра ма, во ос но ва та на 
ми тот се ко гаш ле жи ви сти на. На стра-
на, ти ран ска та пла тфор ма не мо же 
да би де мит за тоа што е „ста ра“ са мо 
три ме се ци. За мит тре ба ат ве ко ви, 
ми ле ни у ми. Ста ти ва...

И до де ка Ши ле гов се пре о бра зу ва-
ше во Ра ма (или дра ма) еден Шве ѓа-
нец до жи веа иста та ква, чуд на или 
не, транс фор ма ци ја. Поч на во Скоп је, 
еска ли ра ше во Те то во, а креш чен до то 
го до стиг на на за ми ну ва ње од По ло-
шко.

Со о чен со сил ни от емо ти вен удар од 
не при е мот и не ма ње то сред ба со Ива-
нов, Билд поч на да се транс фор ми ра 
во Хајд уште во Скоп је. Но до де ка во 
глав ни от град, нер во за та са мо тле е-
ше, ви стин ско то ли це го по ка жа во 
Те то во. Та му, по сред ба та со Ах ме ти, 
на пра ша ње то за „кор па та“ од Ива-
нов, из ја ви:

- Сре ќен сум по ра ди тоа би деј ќи не-
мам мно гу вре ме, та ка што, ду ри и 
да са ка ше да се срет не ме ќе не мав 
вре ме за та ква сред ба би деј ќи тре ба 
да се срет не ме со глав ни те игра чи 
на по ли тич ка та сце на - ре че нер-
воз ни от Билд.

За не го ва жал, иа ко нѐ сме та за дел од 
не раз ви е ни те и нѐ гле да ка ко не ко ја 

ко ло ни ја на ЕУ, и кај нас има ин тер нет. 
За уште по го ле ма жал, се по ка жа де ка 
уште на 4 април, исти от тој Билд мо-
лел за сред ба со Ива нов, ко ри стеј ќи 
сил ни епи те ти и вос пе вај ќи го име то 
Гор ѓе во до не бе са та. Ар но ама, ни-
што од тоа. За тоа, пак, за да му вра ти 
на пре тсе да те лот, кој не при ми еден 
ко пре тсе да вач на НВО, Билд си ка-
жа „тре ба да се срет не ме со глав ни те 
игра чи на по ли тич ка та сце на“. Уу у уу, 
Билд, ова бе ше под па зу ви. Мо же би би 
дејс тву ва ло не ка де, но ов де дој де ка ко 
па те ти чен плач на отфр ле на де вој ка, 
ко ја се га му се од маз ду ва на фра е рот 
што ја ба та лил. На стра на, не по ра ди 
дру га, ту ку,ед но став но, ја ба та лил.

Очиг лед но, во оп што не му би ло лес но 
на Билд, па мо ра ше да си по вто ри и 
на за ми ну ва ње:

„Го на пу штам Скоп је по цел ден ин-
тен зив ни раз го во ри со си те со од-
вет ни по ли тич ки ли де ри. След на 
ста ни ца е Бел град“, на пи ша Билд на 
за ми ну ва ње, наг ла су вај ќи, за ина ет, 
де ка се срет нал со си те „со од вет ни 
ли де ри“. До бро „вра ќа ње“ за Ива нов, 
не ли. Мал ку пу бер тет ли ска, ама ка ко 
дел од Со ро со ва та ма три ца, од лич но 
со ста ве на...

Во тој мо мент, а и прет ход но, се слу чи 
обрат на та ду хов на транс фор ма ци ја. 
Ка ко што Пе тре ста на Еди, та ка се га 
Карл ста на Пе тре. И се то тоа од са мо 
по ло ви на час друж ба со не го, За ев и 
Рад ми ла на „Па вел Ша тев“?!

Не е ни чу до, што освен „вра ќа ње то“ 
кон Ива нов и па те тич ни те пос ла ни ја 
за Уста вот, име то и ЕУ, ни што дру го 
не оста на по Билд. Ве ро јат но, нај те-
шко му би ло ток му на „Па вел Ша тев“. 
Очиг лед но, имал те шка ма ка за да им 
об јас ни де ка за да ја раз ре шат од стра-
на на мет на та та кри за, ќе мо ра ат да 
одат на но ви из бо ри... 

АНАЛизА
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Албанскиот премиер еди рама, соочен со сериозна политичка криза 
во својата земја, се обидува со своите изјави и политички чекори во 
правец на Голема Албанија да предизвика верижна реакција која 
може да му донесе уште четири години власт. Соочен со сериозна 
опозиција и во сопствената партија, рама повторно го користи 
стариот проверен рецепт на албанските политички субјекти на 
Балканот и во моменти на паника се фаќа за национализмот, за 
обединување на албанскиот етнички простор, за призренската лига 
како последно прибежиште и шанса за преживување. Албанските 
парламентарни избори се закажани за 18 јуни, Демократската 
опозиција го напушти парламентот и не се враќа во него без оставка 
на рама и техничка влада, а лидерот на социјалистите со поддршка 
на западните партнери се занимава со внатрешните работи на 
Македонија, Косово, Црна Гора

Пишува |  Горан Момироски

НА МиЛеНиКоТ НА ЗАПАДоТ  
Сѐ Му е ДоЗВоЛеНо

Еди Рама 
се закани 
со војна

Најновите небулози на албан-
скиот премиер Еди Рама, кој 
директно ѝ се закани на Европ-
ската унија дека ќе се соочи со 
албанско-косовска унија и ре-
чиси сигурен нов конфликт на 
Балканот доколку европските 
интеграции координирани од 
Брисел запрат, имаат сериозен 
корен. На Рама не му е првпат 
да најавува менување на балкан-
ските граници. Во 2014 година 
тој најави слично сценарио, од-
носно обединување на Косово 
и на Албанија. Веднаш потоа 
почна со реализација на заед-
нички дипломатско-конзуларни 
претставништва на двете земји 

(Косово во својот устав се обврза 
дека никогаш нема да влезе во 
процес на обединување со Ал-
банија), а лани, притиснат од 
европските лидери, ја повлече 
претходната изјава и најави дека 
за него Голема Албанија е заста-
рена идеја која тој ја отфрла. 
Притиснат од заминувањето од 
премиерската позиција и, најве-
ројатно, и од лидерската функ-
ција во партијата што ја води од 
2005 година сега тој повторно 
се врати на старата идеја, унија 
меѓу Тирана и Приштина на која, 
веројатно, подоцна треба да се 
приклучи Тетово или Скопје, а 
подоцна и Превеза и Подгорица. 

Зошто молчат Франција 
и Германија?
Пред Рама да биде прогласен 
за случаен човек во албанската 
и во меѓународната политика, 
секој аналитичар треба да знае 
дека тој својата последна закана 
и најава за обединување на Ко-
сово и на Албанија ги даде само 
петнаесетина дена откако во Па-
риз се сретна со францускиот 
премиер Бернард Казенув со 
кого потпиша договор за стра-
тешко пријателство на полето 
на одбраната и на безбедноста. 
Уште поважно е тоа што Рама 
во Париз беше поздравен како 
премиер на држава што има спе-
цијална улога во демократската 
стабилност на Западен Балкан. 
Официјален Париз до преда-
вање на овој текст за печатење 
не реагираше на изјавите на 
своето протеже, кои се сѐ освен 
стабилизирачки. Официјален 
Берлин отиде уште подалеку од 
молчење, министерот за надво-
решни работи Зигмар Габриел 
замина во Тирана и на опози-
цијата, која демонстрира од 
февруари, индиректно ѝ порача 
дека мора да оди на избори, но 
и дека Рама ја има германската 
поддршка. Германскиот леви-
чарски министер на десничар-
ските политички противници 
на социјалистот Рама им кажа 
дека протестите и барањата 

за техничка влада пред избори 
се апсурд и дека тие треба да 
се вратат во парламентот и да 
учествуваат на избори. Пораки 
кои се сосема спротивни од тие 
што ги слушавме за Македонија 
во последните години.

Зошто никој јавно не го нападна 
Рама за тиранската платформа?
Зошто ниту еден сериозен ев-
ропски политичари од првата 
лига, освен унгарскиот преми-
ер Виктор Орбан, не му укажа 
на Рама дека се однесува како 
недоветен со креирањето на 
тиранската платформа? Зошто 
никој од европските лидери не 
му порача на албанскиот пре-
миер дека не смее да дава од-
говори за внатрешни прашања 
за состојбите во Македонија, 
или за Косово и за тамошните 
избори. Ниту, пак, за состојбите 
во Црна Гора каде што, според 
него, Албанците двапати ја спа-
силе државата. 

Во што е моќта на Рама да може 
да кажува сѐ што ќе му падне на 
памет, неговите пораки да бидат 
целосно во правец на дестабили-
зација на регионот, а повторно 
да остане миленик на големите 
европски сили. Врските со Сорос 
преку неговата сопруга, која е 
висок претставник во номенкла-
турата на Фондацијата Отворе-
но општество, за кои пишуваат 
дел од македонските медиуми 
се само дел од мозаикот. 

Навистина, како може да се 
случи човекот кој отворено се 
меша во внатрешните работи на 
сите свои соседи, во исто време 
со Франција да потпишува дого-
вор за стратешко партнерство во 
одбраната, а германски минист-
ри практично да учествуваат во 
неговата кампања за парламен-
тарни избори. Голем број европ-
ски претставници во неврзан 
разговор остро ја критикуваат 
неговата улога во тиранската 
платформа, но јавно никој не 
се осмелува да каже што било 
против него. Одговорот на ова 
прашање е едноставен. Рама со 
нешто ги задолжил европските 
моќници или, пак, тој допрва ќе 
треба да ја одигра својата уло-
га. Дали тоа ќе бидат прашања 

поврзани со новите поделби на 
интересни сфери меѓу Русија и 
САД, дали темите за кои Рама 
може да биде корисен се во врска 
со енергетските проекти кои се 
планираат од западните земји, 
а во кои Албанија треба да има 
значително место, или, пак, се 
работи за нешто трето е помалку 
важно. Најважно е дека Рама е 
најмоќниот и најзаштитениот 
балкански политичар кому сѐ му 
е простено дури и кога повику-
ва на менување на границите и, 
практично, најавува војна затоа 
што е јасно дека обединувањето 
меѓу Албанија и Косово ќе значи 
српска интервенција најмалку 
на северот на косовската држава. 
Колку и да е тоа непосакувана 
опција, секоја интервенција во 
Македонија во правец на анке-
тирање или припојување на т.н. 
албански територии или одр-
жување референдум за незави-
сност на „Илирида“ ќе значи нов 
конфликт на Балканот.  

Вината не е само кај Рама, туку и 
кај неговите западни ментори
Шизофрената политика на Рама и него-
вата непостојаност, која зависи од ни-
вото на политичкиот притисок со кој се 
соочува дома, се веќе загрижувачки. Но, 
уште позагрижувачко е однесувањето на 
Германија, Франција и на Британија, кои 
во последните години му даваат крилја на 
социјалистот, сликар и репрезентативец 
на Албанија во кошарка. И симпатични-
от уметник, кој како градоначалник на 
Тирана се стекна со популарност и беше 
доживеан како нова енергија на албан-
ската и на балканската политичка сце-
на, и луѓето што ги управуваат конците 
поврзани со него мора да знаат дека една 
работа е да се украсат фасадите на ти-
ранските згради со резервите на бои од 
воените складишта, а сосема друга, многу 
покомпликувана, е да се води конструк-
тивна политика во регионот во кој никој 
не може да биде шеф, најмалку човекот 
што во својот кабинет држи мапа од Го-
лема Албанија. �



 Многумина иднината на Македо-
нија и на регионот ја поврзуваат со 
политиката и со позициите на голе-
мите сили, пред сѐ, САД, еу, Германија, 
Франција, донекаде и русија. Како 
ќе се одрази на светот „дип стејт“ 
во САД? очигледно е дека Трамп 
се соочува со сериозен противник, 
кој може да му ги помати визиите и 
политиката. Ќе настрада ли меѓуна-
родната заедница од внатрешните 
битки во САД?
ЧиЛиМАНоВ: Пред сѐ, можеме да ка-
жеме дека со изборот на Доналд Трамп, 
Македонија и Балканот се спасија од 
една катастрофална разврска. Гледаме  
од постапките на СДСМ во Македонија 
со тиранската платформа, од изјавите 
на Еди Рама во Албанија, кумановскиот 
напад. Сето тоа води кон опасно пот-
палување на албанскиот национали-
зам, чијашто реторика овие денови со 
ништо не се разликува од реториката 
на Милошевиќ од почетокот на 90-тите 
години. Да победеше Хилари Клинтон, 
да го добиевме Џон Подеста за државен 
секретар, ние денес, сигурно, ќе имавме 
многу поголема етничка криза во Маке-
донија, а веројатно и во целиот регион.

Изборот на Трамп, од друга страна, е 
равенка со поголем број непознати. Се 
работи за човек што ако досега имал 
некаква политичка ориентација, таа 
била спротивна на ориентацијата на 
партијата преку која беше избран за 
претседател. Јасно е дека нема никакво 
искуство или контакти во водењето на 
државната администрација и е во от-
ворена војна не само со Демократската 
партија и со поголемиот број медиуми 
во САД што ѝ се наклонети, туку и со 
бирократскиот апарат во САД, дел од 
разузнавачките служби, но и со добар 
дел од неговите – со луѓе од Републи-
канската партија – кои го третираат 
како натрапник. Сведоци сме и дека 
Трамп е подготвен во целост да се от-
каже од директни ветувања, кои ги 
даде во текот на кампањата, и тоа без 
око да му трепне. Доколку неговата 
гласачка база биде изневерена, може 
да се очекува дека нејзината реакција 
на следните избори ќе биде страш-
на – Американците не се познати по 
потпаѓањето во апатија – може да се 
случи да бидат избрани политичари во 
споредба со кои Трамп ќе биде прибран 
и умерен човек.

Но, да се вратиме назад на наш терен, 
досега е јасно дека поради отсуството 
на сојузници во бирократскиот систем 
на САД и отворената војна со партизи-

раниот државен апарат, вклучително 
и во Стејт департментот и во УСАИД, 
Трамп досега не направи некој кадров-
ски чекор во дипломатската служба, 
која, буквално, стои со стотици праз-
ни функции и е оставена без никакви 
директни инструкции од Белата куќа. 
Гледаме дека некои од дипломатите 
продолжуваат да си тераат своја по-
литика, веројатно надевајќи се дека 
Белата куќа нема да го забележи тоа, 
или дека е презафатена за да се зани-
мава со Македонија, Албанија, Унгарија, 
Кенија, Колумбија и со сите други држа-
ви од кои деновиве доаѓаат фрапантни 
информации за тоа како партиски и 
политички се злоупотребувала дипло-
матската служба на САД во времето на 
Обама. Сметам дека оваа ситуација не 
може да потрае долго и дека најдоцна 
до есента ќе имаме многу појасна слика 
за тоа кои се политичките инструкции 
што ќе доаѓаат од Вашингтон. Ова е осо-
бено важно ако знаеме дека албански-
от политички фактор во Македонија, 
буквално, е неспособен самостојно да 
донесе одлука и му е неопходно да му 
се каже што да прави. Блефовите на 

СДСМ дека Бејли или Марк Тонер збо-
руваат во име на Трамп, очигледно, не 
поминуваат и ова е еден период во кој 
сите сме во позиција на исчекување  да 
се искристализираат односите во САД, 
односите на САД со Европската унија, 
НАТО и со Русија, а потоа и ние да се 
приспособиме.

 Ти си дел од СоС. од тој аспект, колку 
сметаш дека системот изграден од 
Сорос има сила да продолжи со своите 
активности во  Македонија и во реги-
онот, откако меѓународната јавност 
стана свесна за неговите активности 
во правец на „отворено општество“ во 
кое, на пример, сите бегалци од Азија 
и од Блискиот исток и од Африка мо-
жат да дојдат во европа? 
ЧиЛиМАНоВ: Во текот на работата 
на „Стоп операција Сорос“, како и на 
претходната истражувачка работа за 
документарниот филм „Светот по Со-
рос“, повеќе пати и самиот се фрапирав 
од тоа до кое ниво е радикализирана 
неговата струја на левичарската идеја и 
тоа колку упорно и фанатично ја спро-
ведува својата политика, дури и кога 

оди директно на штета на преостана-
тите левичарски политички партии 
во западниот свет. Имав можност да 
слушнам директно од Соња Лихт, по-
ранешна долгогодишна директорка на 
фондацијата на Сорос во Србија, дека на 
светот му е потребна глобална влада, 
која ќе врши прераспределба на ресур-
сите од побогатите држави кон посиро-
машните (претпоставувам таа влада ќе 
биде водена од одобрените активисти 
на НВО). Имав можност да видам копи-
рани, клонирани ликови, препознатли-
ви од политичките проекти на Сорос во 
Македонија, како дејствуваат во Србија, 
Унгарија, Хрватска... Разговаравме со 
улични активисти против планот за 
развој на Белград, кои настапуваат со 
идентична, клонирана реторика како 
демонстрантите против „Скопје 2014“. 
Неодамнешните протести во полскиот 
Сејм беа идентични на обидот на СДСМ 
и на Сорос за упад во Собранието на 
Македонија во 2012 година. Во Унгарија 
организираат протести против споме-
ник за кој тврдат дека ширел унгарски 
национализам, кои се слични на про-
тестите во Скопје. Да не зборуваме за 

извештаите за слобода на медиуми и на 
судство, повеќе европски држави што 
не се по волја на организациите финан-
сирани од Сорос и од администрацијата 
на Обама, како што се „Фридом хаус“ и 
„Хјуман рајтс воч“. Овие извештаи се, 
буквално, препишуваат еден од друг, 
а само се менува името на државата. 
Во нив нема забелешки за физичките 
напади и за заканите врз десноориен-
тираните новинари, но во детали се оп-
ишува секој остар коментар што некој 
го напишал на страниците на „Фејсбук“ 
на левите новинари. Според овие из-
вештаи, функционално неписмената 
Катица Јанева е врвен обвинител, но 
остатокот од судството не чинело.

Во моментов сме сведоци на глобална 
кампања на медиумите, невладините 
организации, владите и на меѓународ-
ните институции, кои ги води Сорос 
или врз кои има влијание, да се воведат 
целосни ограничувања на слободата 
на говор, со формирање тела што ќе 
решаваат што е факт, а што не, и кои 
ќе можат да забрануваат профили на 
„Фејсбук“ и на „Твитер“, кои не им се по 

волја. Значи, тоталитарниот карактер 
на оваа форма на левицата, просто, из-
вира од секоја нивна идеја, постапка 
и проект.

Но, сигурно, најзабеганиот проект им 
е бегалската криза. Денес, буквално, 
имаме ситуација во која за да прошвер-
цуваш група од 200 до 500 емигранти 
во Италија доволно е да отпловиш од 
некое либиско пристаниште со ка-
ков-таков брод и по неколку километри 
да пратиш сигнал дека си во неволја за 
да дојде брод на некоја од неколкуте 
невладини организации, делумно фи-
нансирани од Сорос, а делумно од меѓу-
народни организации, кои ги собираат 
емигрантите и ги носат до Италија. 
Мапата на овие таканаречени „спасу-
вања“ на отворено море покажува дека 
огромен број од бродовите се „спасени“ 
непосредно на брегот на Либија, но 
мигрантите не се враќаат во Либија, за 
која се смета дека не е безбедна, туку 
се носат во Италија, а оттаму, се знае, 
го фаќаат патот до Германија, Шведска, 
Холандија или Британија. Се работи, 
пред сѐ, за целосна измама, за голем 
бизнис, но и за сериозен проект за де-
мографска трансформација на Европа. 
Нашето претходно искуство, со војната 
во Косово, нѐ учи дека најхуман пристап 
е бегалците да се сместат во најблиска-
та безбедна земја во соседството, тоа 
беа Македонија и Албанија, и потоа 
да се вратат во своите домови, штом 
ќе запре војната. Тоа, меѓу другото, се 
прави и за да не се награди армијата 
што ги избркала од нивните домови, 
бидејќи ако ти си диктатор на некоја 
земја и можеш етнички да исчистиш 
една група, а потоа таа без проблем 
комплет да биде примена во Германија, 
со тоа се охрабрува некој друг диктатор 
да го направи истото. Доколку стане 
јасно дека враќањето на бегалците во 
Сирија на Асад е невозможна мисија, 
здравиот разум сугерира дека најкоре-
ктно е да се изврши притисок тие да би-
дат примени во некоја од фантастично 
богатите арапски држави каде што ќе 
бидат згрижени во сродна културолош-
ка средина. Но, левицата предводена од 
Сорос промовира една приказна  дека 
САД и Европа имаат долг да ги при-
мат овие луѓе, и тоа во неограничени 
количества. САД, се разбира, на ова ре-
агираа со изборот на Трамп, кој одбива 
да прими бегалци, но сведоци сме дека 
во Европа, социјалистичките држави и 
Германија под Меркел инсистираа на 
отворени граници (сетете се на солзите 
на шведската министерка кога најаву-
ваше дека, сепак, ќе мора да се затвори 
границата). Ова барање има некоја по-
литичка логика за левицата - таа смета 

едноставно, светот веќе не може да поднесе натамошно 
спроведување на идеите на луѓе како Сорос во економијата, 
општеството, социјалните теми, културата, дури ни на краток 
рок, и секое давање власт на негова опција потоа служи како 
неисцрпен пример зошто веќе никогаш не треба да им се 
даде власт. но, сепак, последиците од ваков експеримент би 
биле, навистина, премногу сериозни за кревка држава како 
македонија за да можеме да си го дозволиме, вели Чилиманов
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дека овие емигранти набргу ќе станат 
државјани, а потоа и верни левичарски 
гласачи, во согласност со коментарот 
на Брехт дека, можеби, е време Владата 
да си избере (увезе?) нов народ. Но, 
засега, политичката реакција на еми-
грантската криза, која во голема мера 
ја поттикна и ја охрабруваше Сорос, 
во поголемиот број држави во Европа 
и во САД, е граѓаните да се определат 
да гласаат за националистички партии, 
само за да се спасат од налудничавите 
идеи на левицата. Извесно е дека Бри-
танија ќе останеше членка на ЕУ да не 
беше изложена на секојдневни снимки 
од отворените, распарталени европски 
граници и на сега веќе секојдневните 
терористички напади. Значи, соочени 
сме со крајно радикална, фанатизира-
на политичка опција, која притоа е и 
автодеструктивна, се уништува самата 
себеси, бидејќи последиците на спро-
ведувањето на нејзината политика се 
толку тешки и доаѓаат толку бргу, што 
политичката казна е брза и целосна и 
левичарските партии што ги следат 
идеите на Сорос забрзано губат на из-
борите. Не некој начин, јас дури и би 
сакал да видам што ќе се случи ако во 
Македонија се формира влада што ќе 
биде лојална на Сорос. Доколку таквата 
влада доследно го слуша својот поли-
тички шеф и ја отвори границата, што, 
очигледно, е фикс-идеја на Џорџ Сорос, 
последиците за кусо време ќе бидат 
толку катастрофални, не толку за нас 
колку за политичката слика на Евро-
па, што може да се случи во следните 
два-триесет години никому да не му 
текне да им дозволи на левичарите да 
дојдат до власт кај нас. Едноставно, све-
тот веќе не може да поднесе натамошно 
спроведување на идеите на луѓе како 
Сорос, во економијата, општеството, 
социјалните теми, културата, дури ни 
на краток рок, и секое давање власт 
на негова опција потоа служи како не-
исцрпен пример и потсетник зошто 
веќе никогаш не треба да им се даде 
власт. Но, сепак, последиците од ва-
ков експеримент би биле, навистина, 
премногу сериозни за кревка држава 
како Македонија за да можеме да си 
го дозволиме. Затоа и работиме, преку 
СОС., преку сите средства што ни се на 
располагање, да ја информираме како 
македонската, така и меѓународната 
јавност за злоупотребите што се вршеа 
тука во време на администрацијата 
на Обама и кои сѐ уште се вршат од 
страна на повеќе европски држави, за 
манипулациите со парите за „демократ-
ски развој“ и за градење „граѓанско 
општество“, а кои, всушност, отидоа за 
водење насилни протести и за зомби-
фицирање на една идејно мртва опција 

како што е СДСМ, и за опасностите што 
оваа опција ги носи на меѓуетнички 
план, на планот на регионалната и на 
европската стабилност.

 има ли шанси „чадорот“ да прежи-
вее во новите односи на силите во 
европа?
ЧиЛиМАНоВ: „Чадорот“ и досега по-
кажа голема моќ за манипулирање и 
за приспособување, така што и покрај 
сериозните удари што му се зададени 
во САД и во Европа, сѐ уште е дале-
ку од откажување. Сведоци сме дека 
сериозни делови од американската 
администрација се однесуваат како 
Обама сѐ уште да е претседател, а Хи-
лари државна секретарка. Но, јас сум 
оптимист дека, сега, кога политичарите 
што го сочинуваат „чадорот“ мораат да 
ја водат борбата на својот домашен те-
рен, во Лондон, Вашингтон, Рим, Париз, 
Берлин, дека капацитетот за вршење 
злоупотреби во земји како Македонија 
им е многу помал. Тоа, секако, ни дава 
време да здивнеме и да се подготвиме 
за следните чекори, пред сѐ, со поврзу-
вање со нови потенцијални сојузници 
на запад, со кои би можеле во иднина 
поуспешно да парираме и да се спро-
тивставуваме.

 Најсилните земји-членки на еу се 
залагаат за заедничка политика, а, 
во суштина, тераат своја национал-
на и државна агенда во обид да ги 
заштитат своите интереси. Понеко-
гаш дури и пратеници од иста земја 
имаат дијаметрално спротивни гле-
дишта за работите овде кај нас иако 
се дел од големи коалиции на власт, 
кои треба да имаат заедничка пози-
ција (ЦДу и СПД). Може ли Брисел да 
говори со еден глас имајќи ги пред-
вид искуствата од лани и од пред тоа?
ЧиЛиМАНоВ: Неодамна бевме сведо-
ци на една бизарна ситуација во која 
Федерика Могерини, која номинално е 
шеф на дипломатската и на безбеднос-
ната служба на Европската унија и би 
требало да зборува во името на целата 
ЕУ, му упати директно барање на прет-
седателот Иванов да му даде мандат 
на Зоран Заев и притоа најави дека за 
ова нејзино барање ќе расправала пред 
министрите за надворешни работи на 
ЕУ в понеделник, а пред целиот Европ-
ски совет, значи премиерите и прет-
седателите на ЕУ, в четврток. Иванов 
ладно ја одби. Помина понеделникот, 
и немаше никаква реакција од Брисел, 
никаква информација, некој министер 
да ѝ се придружи на Могерини, ништо 
такво. Помина и фамозниот четврток, 
пак ништо. Поминаа повеќе понедел-
ници и четвртоци оттогаш и повторно 

ништо. Во Македонија потоа дојде и 
претседателот на Европскиот совет, До-
налд Туск, од десноориентирана полска 
партија, кој не го повтори барањето на 
Могерини. Напротив, рече дека маке-
донските партии треба самите да се 
договорат што и како ќе прават пона-
таму. Тоа јасно покажува дека Европа не 
зборува со еден глас. Социјалистичките 
политичари, а Могерини е една од нив, 
доаѓајќи од социјалистичката партија 
на Матео Ренци, која е клучен дел од 
„чадорот“ на Заев, си навиваат за своја-
та сестринска партија и се обидуваат 
да ѝ помогнат на секој чекор. Притоа 
гледаме дека слични барања како тие 
на СДСМ, за формирање техничка Влада 
пред избори, не поминуваат кога ќе ги 
постави десна опозициска партија како 
што е албанската Демократска партија, 
а кога отстапката значи оставка на со-
цијалистички премиер како што е Еди 
Рама, тогаш европската дипломатска 
служба не е загрижена за маните во 
албанската демократија. Социјалистич-
ките партии историски имаат интерна-
ционалистички карактер и меѓусебно 
си помагаат на ваков начин. Од друга 
страна, десните партии ја немаат таа 
традиција на заемно помагање и со-
работка за да ги донесат своите сес-
трински партии на власт. Гледаме дека 
СДСМ соработува со социјалистичката 
партија на Албанија, со Рама, или, пак, 
со сродните партии во Грција и во Бу-
гарија, додека такво ниво на соработ-
ка меѓу десните партии во регионот е 
незамисливо, не само за Македонија. 
Напротив, десните често знаат да пот-
паднат под вештите подметнувања 
од страна на левицата, која сега води 
кампања преку која инсистира европ-
ските десничари да се откажат од, на 

пример, унгарската десница Фидеш и 
од Виктор Орбан, а притоа нема такви 
повици за слични леви политичари 
како што е словачкиот Роберто Фицо, 
кој, исто така, одбива да прими бегалци 
и дава изјави дека исламот нема што 
да бара во Словачка. Значи, европските 
политичари брутално и вулгарно ги 
политизираат инструментите на ЕУ за 
да ги задоволат своите тесни партиски 
интереси. Нам, како жртви на грчки-
те злоупотреби на овие институции, 
тоа воопшто не ни доаѓа како некое 
изненадување. Но, неопходно е да се 
повторува одново и одново: единстве-
ната поддршка што ја добива СДСМ 
доаѓа од социјалистички политичари, 
кои во моментов ја водат европска-
та дипломатска служба, германското 
МНР и уште кусо време холандското 
МНР. Од другите политички струи во 
Европа доаѓа или блага поддршка за 
ВМРО-ДПМНЕ, или сме целосно игнори-
рани како прашање што не е интерес-
но и не претставува никаков проблем. 
Оттаму, не гледам дека сојузниците на 
СДСМ ќе бидат доволно силни за да 
испровоцираат санкции за одделни 
политичари во Македонија, особено 
не откако веќе не можат да сметаат за 
поддршката на САД.

 Москва не се откажува од „Турски 
тек“ што многумина го сметаат за 
причина за кумановските настани. 
официјалниот став на Брисел е про-
тив сите нафтени и гасни јазли што 
ќе го зголемат влијанието на русија 
и монополот на руските енергенти. 
Во исто време Германија дозволи 
изградба на „Северниот тек 2“, кој ќе 
значи апсолутна зависност на европа 
од руските енергенти. Може ли Ма-

кедонија да биде долгорочно жртва 
на глобалните битки за енергетски 
ресурси? 
ЧиЛиМАНоВ: Прозападната ориента-
ција на Македонија, исто така, значи и 
отвореност за слободна трговија, која е 
водечка западна вредност. Македонија 
мора да биде отворена за проекти како 
што се кинеските инфраструктурни 
инвестиции и рускиот гас, особено ако 
имаме предвид дека западните земји, 
кои со децении имаат неприкосновена 
контрола врз Балканот, сѐ уште со прст 
не мрднаа да обезбедат алтернативно 
енергетско снабдување на регионот 
(нуклеарка, ЛНГ терминал). Крајно е 
цинично кога американската амбасада 
во Скопје промовира екопроекти да се 
крене свеста дека воздухот во зима ни 
бил загаден, а во исто време ја блоки-
ра гасификацијата, која, реално, може 
да ни го исчисти воздухот. Доколку 
Западот понуди инфраструктурна и 
енергетска алтернатива, и тоа веднаш, 
одлично. Доколку не е во состојба да ја 
понуди, нема право да протестира ако 
ние самите си ја најдеме на друго место.

 очигледно е дека СДСМ не сака из-
бори со оглед на драматичниот пад 
на рејтингот по прифаќање на плат-
формата од Тирана. Кој е излезот од 
македонската криза? има ли реална 
опасност за конфликт во Македонија?
ЧиЛиМАНоВ: Јасно е дека сме во пат 
позиција. На СДСМ му е јасно дека ја 
нема поддршката на „чадорот“ за да 
ја протурка тиранската платформа 
во Собранието. Од друга страна, сѐ 
уште има остатоци од „чадорот“ што 
го храбрат да го стори тоа, пред сѐ 
имајќи предвид дека СДСМ самиот се 
доведе во ситуација да нема каде. Или 

ќе надвладее, или ќе мора да одговара 
за сето тоа што ѝ го направи на својата 
земја, како политички, така и кривично. 
Претпоставувам дека сега, можеби, му 
е и криво што не ја прифати понудата 
за амнестија од претседателот Иванов 
кога можеше. Доколку продолжи со 
проектот на трансформација во мул-
тиетничка партија, СДСМ може, можеби, 
да добие дополнителни гласови од ет-
ничките Албанци, но со сигурност ќе се 
соочи со раскол во партијата каде што 
тиранската платформа е крајно непо-
пуларна, со фракционерство и со фор-
мирање нова лева политичка опција, 
особено имајќи ги предвид актуелните 
анкети, кои покажуваат дека продорот 
кон албанските гласачи СДСМ го чини 
повеќе, отколку што му носи нови гла-
сови. Сегашниот собраниски состав не 
е репрезентативен на гласачко тело, 
Албанците се помалку застапени, от-
како самите му отстапија дел од своите 
гласови на Заев во замена за шарени ве-
тувања, за кои и самиот Заев сега вели 
дека нема да може да ги реализира, 
затоа што нема да има двотретинско 
мнозинство. Замислете само на колку 
стаклени нозе би почивала евентуална 
Влада на СДСМ со некоја од тиранските 
партии – на дадено ветување дека ќе 
ја исполни тиранската платформа, но 
воедно и на надежта дека ВМРО-ДПМНЕ 
ќе спречи да се реализира тоа ветување! 
СДСМ како намерно да се обидува да 
потпали меѓуетнички пожар со ваквите 
недоносени и недоквакани политич-
ки калкулации. Навистина единствено 
разумно и реално решение е да се оди 
на нови избори, но очигледно е дека 
СДСМ сѐ уште не е дојден до ова созна-
ние, и ќе биде потребно да почекаме 
уште малку да се свести за ситуацијата 
во која се наоѓа. СДСМ ѝ направи една 
многу лоша услуга на Македонија со 
тоа што најдиректно ги вмеша САД 
и европските држави во решавање-
то на нашите внатрешни политички 
прашања. Политичкиот хаос што сега 
владее во САД и во ЕУ дополнително 
нѐ дестабилизира и води до тоа да не 
можеме да пресечеме.

 Сѐ погласни се најавите за голема 
коалиција, која треба да ја подготви 
земјата за евентуалниот бегалски 
бран и да ја стабилизира државата 
на подолг период.
ЧиЛиМАНоВ: Предлогот за голема ко-
алиција е неодржлив на подолг рок. Мо-
жеби е можна некаква влада што ќе има 
обврска да ги организира предвремени-
те парламентарни избори, со цврсто до-
говорен термин за нивно одржување. Но, 
и за тоа партиските лидери треба што 
поскоро да седнат и да разговараат. 

инТЕРВјуЦВеТиН ЧиЛиМАНоВ
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Пишува | Ацо Станковски

стра даа за да све до чат и да 
оста нат во ви сти на та. 

Зо што, што ќе ви е све тот, ако 
тој свет не е со ви сти на та? Зар 
та ков илу зо рен и пра зен свет 
да ви би де ра дост и сре ќа? Зар 
свес ни за праз ни те па ра ва ни на 
лаж ни те за до волс тва ќе се уте-
ши те ко га ќе сфа ти те де ка сте 
са мо роб, за ко ван за мач но то 
вес ло на га ли јот ска та про ко ба, 
де ка сте вес лач на га ли ја та на 
смрт та и уни шту ва ње то?

Си гур но не, зо што за та ков ла-
жо вен жи вот, смрт та е на гра да, а, 
се пак, стра вот од не из вес но ста и 
не поз на то то е тол ку го лем, што 
сѐ ќе под не се ме за са мо уште 
еден здив. 

Ете, за тоа стра да ни е то Ису со-
во, за да иску си и со од вет но да 
по пра ви сѐ што про пад на ло без 
не го во то це ло вре ме но по кро-
ви телс тво. 

Ед наш бе вте пре пу ште ни са ми 
на се бе и про пад на вте со пре-
дав ство. Ве пре ла жа душ ма нот 
на ва ши от Отец и от то гаш пад-
на вте во царс тво то на смрт та. 

И оста на вте та му за ро бе ни со 
ми ле ни у ми, нес по соб ни ни ту 
не ко го да спа си те, ни ту, пак, 
са ми да се спа си те се бе си. Соз-
да ва вте па ра лел ни кул то ви и 
ми стич ни си сте ми за да из ле-
зе те од тој пе ко лен ла ви ринт, но 
за луд но. Не че сти ви от се ко гаш 
ќе се по ја ве ше та му, ка де што 
вие ќе соз да де вте култ за да из-
бе га те од не го. 

На крил ја та на илу зи ја та, а ка ко 
тоа ќе го сто ре вте, ко га ток му 
тој, од ко го са ка те да из бе га те, е 
кра лот и тво ре цот на илу зи ја та. 

По не ко гаш се то тоа зна е ше да 
се пре тво ри и во за ба ва. Аго ни-
ја и ек ста за, при ка ски за со вр-
шенс тво то, ми то ви и ле ген ди 
за го ле ми те хе рои и идеи. Но, на 
кра јот, та га та оста ну ва и по ле ка 
се пре тво ра во не скрот лив очај. 

Зар се то тоа не ма да го трог не 
Оте цот, гле дај ќи ка ко Не го ви-
те рож би се ма чат во нес но-
сен пе кол? Зар да се по стои во 

Овој вер ски праз ник е нај-
го ле ми от во за пад на та ци-
ви ли за ци ја. Тоа е праз ник 

над праз ни ци те, тоа е мо мент на 
три умф на жи во тот над смрт та. 

Да бе ше тоа не кој исто ри ски 
на стан со пре тен зии за не ка-
ква моќ или вли ја ние, да бе ше 
тоа не кој мам бо-џам бо про ект 
или илу зи о ни стич ки трик во 
те а тар ски стил, што мно гу из-
мам ни ци и фа ки ри го пра ве ле 
во тие древ ни вре ми ња, си гур-
но, овој, на ви сти на, ве лик ден 
би ис чез нал, би бил од ве ан од 
ве три шта та на исто ри ја та ка ко 
пе сок во пу сти на. 

Но, оваа чо веч ко-ци ви ли за ци-
ска, а, пред сѐ, ре ли ги оз но-ми-
стич на ме мо ри ја е со се ма оз на-
че на од овој ден, од овој на стан, 
од Во скре се ни е то Хри сто во.

Зо што, ка ко мо же ле пред тоа, 
пред Во скре се ни е то, та ка би 
мо же ло и по тоа, и та ка, до бе-
скрај, за ро бе ни во еден си стем 
на то тал на ути ли тар ност и за-
та пе на па те ти ка. 

Или во еден ужа сен и зло бен 
свет, ка де сѐ што ќе се ро ди, ве-
ќе е осу де но на крај и на смрт и 
ис чез ну ва ње. 

А, мо же би, и не у теш но ста и 
фа тал на та тра гич ност, ко ја ги 
кр ши илу зи и те на до бри те мо-
мен ти во жи во тот. 

Има мно гу при чи ни за ул ти ма-
тив на та по тре ба од овој најз-
на ча ен фе но мен во жи во тот на 
чо ве кот, а тоа е бес мрт но ста. 

Да се освои бес мрт но ста, тре ба 
да се по бе ди све тот. Тоа зна чи 
де ка вол ја та на Во скрес на ти от 
мо же да ги про ме ни фи зич ки те 
за ко ни и да вле зе во еден нат-
при ро ден вид ег зи стен ци ја. 

Тоа го мо же са мо Бог, зо што ток-
му тој ги соз дал си те тие за ко-
ни на при ро да та, кои ста на ле 
уни вер зал ни и не про мен ли ви 
ток му по вол ја та не го ва. Оваа 
Бож ја вол ја е нај сил ни от фи зич-
ки за кон, а тоа е са ми от по ста нок 
на уни вер зу мот во си те не го ви 
мо да ли те ти, стру кту ри и фор ми 
и, на се кој план, поч ну вај ќи од 
гло бал ни те ма кроп ла но ви на 
все ле на та, па до нај не о че ку ва-
ни те уни вер зу ми на ми кро кос-
мо сот, и сѐ та ка до ду шев ни те 
кон сте ла ции на на ро ди те, па сѐ 
до нај де ли кат ни те и нај скри-
е ни те кат чи ња на оса ме на та и 
таж на ду ша на не ко ја лич ност. 

Впро чем, не по им ли ви се тие ка-
па ци те ти, што мо жат, ко га са ка-
ат, да на пра ват не што што си те 
го гле да ме ка ко чу до. 

И мно гу ми на не по ве ру ваа и се 
од не су ваа ка ко да со ну ва ле, па 
со вре ме го за бо ра ви ле со нот. 
Но, бла же ни се оние што се со-
о чи ја и по ве ру ваа. 

И ви доа де ка му дри те пре да ни ја, 
нас ле де ни од про ро ци те, ви сти-
ни ти беа. И за пом ни ја, што ви де-
ле при здрав раз ум и отво ре ни 
очи и по ве ру ваа во ви сти на та 
над ви сти ни те. 

А, нив на та ве ра бе ше сил на, па 
и во ги бел да одеа, со ра дост 

бла женс тво и не ви де на ра дост, 
до де ка де ца та се пе чат во фур-
ни те на адот?

Зар се то тоа за луд но или од 
омра за е соз да де но, за да ѝ се 
пре пу шти на ги бел та та ка ед-
но став но?

За тоа и Бог се ин кар ни ра во 
чо ве ка и во нај кон цен три ра на 
фор ма го при ми на Се бе це ли от 
пе кол на жи во тот. 

Кој би ре кол? Се пра шу ва ат 
ци ни ци те, во чи и што ду ши 
де мо ни те вле гу ва ат и из ле гу-
ва ат ка ко во раз бој нич ка крч-
ма. Нив ни от пог лед на све тот е 
пот пол но не би тен и не про ду-
кти вен, но, ете, ре ши ле да си 
да дат на зна че ње. 

Се то тоа е, всуш ност, ед но бесс-
ло вес но и не у ме ре но пум па ње 
на сопс тве но то его, а, ку три те, 
не зна ат де ка кол ку е по го ле мо 
его то, тол ку во не го има по ве ќе 
ме сто за де мо ни. 

За тоа све ти те лу ѓе има ат его – 
„ну ла“ или „Ego – Zero“, па без 
овие воз не ми ри од не че сти-
ви те си ли лес но ја гле да ат и 
сле дат ви сти на та. 

И ток му тоа Бог им го по ка жа 
на лу ѓе то, ко га во лич но ста на 
Ису са Хри ста оде ше по зем ја та 
и го жи ве е ше жи во тот на лу ѓе-
то, на оние што го пре поз наа и 
му се пок ло ни ја низ љу бо вта и 
ви сти на та, но и на оние што се 
уп ла ши ја од не го и го на мра зи ја 
и го пре да доа и на ма ки не под-
нос ли ви го ста ви ја и го расп наа и 
со тоа мис леа де ка точ ка ста ви ја 
на овој воз не мир, кој не им да ва-
ше спо ко ен сон на пок ло ни ци те 
на мо ќта, на ѓа во лот. 

Ду ри и кар па на не го ви от гроб 
нас ло ни ја, а и стра жа за се кој 
слу чај ста ви ја, да не би слу чај-
но не го ви те след бе ни ци не ко ја 
из ма ма на пра ви ле. 

Но, тој во скрес на, и по крај се-
та прет паз ли вост на си ли те на 
зло то. Тој во скрес на во го лем 
стил и си те воз љу бе ни во Бо га 
ги при ве де кон жи во тот за вјек 
и ве ков, амин. �



ЕКоноМија

Тие што сакаат да живеат во Центар, треба да платат многу за тоа
СТАНоВи Се ГрАДАТ НА ГоЛеМо, Но ЦеНАТА оСТАНуВА иСТА

Во земјава интензивно се градат 
станови. Таму каде што до вчера 
било полјана, денес е комплекс 

згради. Каде и да се свртите, може да 
видите станбени згради завршени 
или во фаза на изработка. Понуда на 
станови има, дури и преголема. Сепак, 
цените на квадратен метар станбена 
површина остануваат исти, за некого 
и недостижни. Тие што, сепак, ќе од-
лучат со купување стан да си го решат 
животното прашање за обезбедување 
сопствен дом, за реализација на тоа се 
задолжуваат кај банките, кои почнаа 
да нудат кредити со примамливи, на-
малени каматни стапки. Вака или така, 
важно е само да се обезбеди сопствен 
покрив над главата. 

Анализата на терен покажува дека 
продажбата на станови е намалена, 
но тоа не влијае многу врз цената, која 
засега не е променета, дури бележи и 
благ пораст. Најатрактивни, а со тоа и 
најскапи општини за купување стан 
остануваат Центар, Аеродром и Кар-

пош. Доказ за тоа е информацијата 
дека минатата година во Центар била 
забележана и најскапата продажба на 
стан од 225 квадратни метри за кој 
биле платени астрономски 425.000 
евра. Ова воедно е и продажба со нај-
висок износ во 2016 година. Што се 
однесува, пак, до најскапоплатена 
станбена зграда лани, тоа била згра-
да во Сопиште, со површина од 6.397 
квадратни метри, која била продадена 
за рекордни 1.703.434 евра. Што се 
однесува до купопродажба на деловен 
простор, највисоката регистрирана ку-
по-продажба на деловен простор лани 
била со површина од 7.611 квадратни 
метри во реонот на Универзална сала 
во износ од 4.130.000 евра. 

Надлежните не го откриваат иденти-
тетот на купувачите. Според Региста-
рот на цени на Катастарот на недвиж-
ности, најевтино продаден стан од 72 
квадрати е евидентиран во септември 
минатата година во Штип, по цена од 
само 2.000 евра.

Цената за квадратен метар во општина 
Центар е 45.562 денара, во Аеродром 
51.739 денари, во Карпош 61.163 дена-
ри, во Ѓорче Петров 48.585, а во Кисела 
Вода 54.335.

Надвор од Скопје, цената на станови-
те е стабилна во Струмица, Куманово 
и во Охрид, додека поскапување има 
во Битола. 

Извештајот на Катастарот покажува 
дека во првиот квартал од година-
ва се регистрирани само два закупа 
на станови и 28 закупи на деловни 
простори, што, исто така, е голем пад 
на пазарот поради што не може да 
се објават просечните цени на заку-
пите. Незабележителен раст од 0,2 
отсто е регистриран кај хипотеките 
на становите. На ниво на Република 
Македонија, од вкупниот број регис-
трирани станови - 10,09 отсто се под 
хипотека. 

Сепак, се очекува раздвижување на па-
зарот и намалување на цените најмно-
гу поради пониските каматни стапки 
на станбените кредити.

Понудата на станови на пазарот ја за-
доволува побарувачката и моментно 
има доволно новоизградени станови. 
Цените на пазарот на недвижности 
остануваат стабилни со благ пад во 
некои општини како реакција на на-
малената побарувачка на пазарот, само 
ако условите на пазарот останат исти 
подолго време.

Од градежните компании, пак, посо-
чуваат дека интензивно се гради и 
дека продажбата оди добро, а на тие 
што решиле да купат стан им пора-
чуваат да не чекаат зашто становите 
оваа година ќе се продаваат по ста-
рата, ланска цена, односно нема да 
поевтинат. Тие тврдат дека за ниска-
та, македонска цена нудат европски 
квалитет и мислат дека добрата 
продажба на станови ќе продолжи 
и оваа година. Според градежните 
компании, најскапи остануваат ста-
новите во скопската општина Центар, 
каде што и продажбата оди најдобро. 
Таму, и покрај падот на цените што го 
регистрира Државниот завод за ста-
тистика, речиси е невозможна мисија 
да се најде новоградба со цена на ква-
дратот пониска од 1.200 евра. Слични 
се цените и во скопските општини 
Карпош и Аеродром. �

Сумирано на годишно ниво, во 2016 
година биле регистрирани 16.667 
продажби на недвижности со вкупен 
промет од околу 500 милиони евра. 

Годинава, пак, почна неповолно за по-
нудувачите на станови. Имено, според 
Агенцијата за катастар, во првите три 
месеци од годинава се продадени 51 
новоизграден стан, што е намалување 
во однос на четвртиот квартал од 2016 
година.  Катастарот во првите три ме-
сеци од годинава бележи намалување 
на бројот трансакции со недвижности 
генерално, односно пад од 51,4 отсто 
во споредба со истиот период лани. 
Запишани се вкупно 2.590 трансакции, 
што е најмал број за еден квартал од 
воспоставувањето на Регистарот на 
цени и закупнини. Најмногу трансак-
ции се регистрирани во март, 1.040, а 
најмалку во јануари, 613, што е најмал 
број за еден месец од воспоставување-
то на Регистарот.  

� Ваквото огромно намалување 
се должи, пред сѐ, на зголемените 
законски бариери на пазарот на 
недвижности, неговата презасите-
ност со новоизградени станови и 
непроменетите цени и покрај ло-
шите услови на пазарот  – истакнува 
директорот на Агенцијата за катастар, 
Славче Трпески, додавајќи дека најго-
лем проблем предизвикал новиот За-
кон за нотаријат кој во купо-продаж-
бата на станови вклучува и адвокат. 

Од вкупниот број трансакции со не-
движности, 79 отсто се однесуваат на 
продажби, 18 проценти на закупи, два 
отсто на продажби од инвеститор и 
еден процент на откупи од Република 
Македонија. 

Во однос на становите, во првиот 
квартал од 2017 година се регистри-
рани 3.030 новоизградени кои не се 
непродадени, а во градба се 8.777 на 
целата територија на Македонија.

� Ако се направи споредба со чет-
вртиот квартал од 2016 година, се 
забележува зголемување на непро-
дадените станови за 225 и раст на 
становите во градба за 325 - посо-
чува Трпески.
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ЃорГЕ  
ИвАНов

МАрИјАН 
КАМИЛовСКИ

На крајот ќе има избори, 
кога-тогаш. Тоа e секо-
гаш така во демокра-
тијата. Кога има блокада, 

секогаш се завршува со избори. Но, сега, на тие што 
го создадоа Заев, не им одговараат избори бидејќи 
вложија многу пари, многу авторитет во него, и 
треба да го сочуваат образот. Тие се свесни дека ова 
е погрешна инвестиција. Бидејќи со платформата 
што ја прифати Заев секој ден му опаѓа довербата.

Голем број на гласачи 
што гласале за СДСМ, 
кои почувствувале по-
треба за промена, се, 

исто така, присутни на овие протести, од проста 
причина што тие се чувствуваат изневерени со 
тиранската платформа. Сите ние граѓаните што 
излегуваме на протести фактички си го браниме 
нашето право на избор, нашето право на глас.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
МИшА  
ЃурКовИќ

Јас верувам дека со 
вклучување на т.н. 
албан ска платформа 
во Уставот и во новата правна рамка на земјата, ќе 
има повеќе позитивни резултати за двете етнички 
групи што живеат во Македонија, или нејзините 
главни етнички групи.

ДИТМИр  
БушАТИ

Заев и СДСМ прифа-
тија да се укине досе-
гашната држава Маке-
донија како земја на македонскиот народ и на 
малцинствата, и да се отвори процес на нејзино 
редефинирање како бинационална држава што, 
секако, води кон федерализација, и да се подели 
на западен албански дел и на источен за кој 
не би се знаело каква му е иднината. Овој тип 
предавство засновано на глад за власт на какво 
СДСМ е подготвен, незамислив е дури и за нас, 
кои овде се нагледавме сѐ и сешто. Зоран Заев и 
неговата партија за да дојдат на власт прифатија 
да ја елиминираат својата држава.

Г.Г. СТЕфАН

Нашево време, за жал, на 
сите страни од светот из-
обилува со меѓучовечки 
и меѓуетнички недораз-
бирања и судири. Подел-

бите на економски, политички, па и на верски план, 
го преплавија светот, па во тој потоп од омраза и 
злоба – војните, тероризмот и сл., станаа секојдневие. 
Непријателството меѓу луѓето го достигнува својот 
врв и сведоци сме на најстрашни страдања на невини 
луѓе, па и на цели народи. Доброто, љубовта и вис-
тината се потиснати од злото, користољубието и од 
омразата. Сè почести се самоубиствата, абортусите, 
убиствата и секаков вид насилство и криминал. 
Исто така, нарушувањето на бракот и на семејството 
доведоа до последици и по моралната и по демограф-
ската состојба, особено меѓу европските народи. А 
сите тие неволи се раѓаат, пред сè, како резултат на 
човечкото неверие и самољубие, на отуѓувањето 
од Бога и од спасоносното евангелско слово. Крајно 
време е луѓето да се свртат и да се вратат кон Бога, 
кон вистината, љубовта и правдата.

Единствениот начин 
да се зачува мирот и со-
работката на Балканот 
е да се одржи отворен патот до ЕУ, да се задржат 
чисти перспективите, да се зачуваат позитивните 
емоции за ЕУ. Никој не би сакал да се сврти и да 
бара помали сојузи, сите сакаат да се обединат во 
голем сојуз. Но, ако нема надеж, нема перспектива, 
нема простор, тогаш, секако, малите унии (Алба-
нија и Косово) можат да се случат. 
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поголеми. Авторитет, си има 
тежина зборот. 

Во обраќање во Собра-
нието пратеничката Маја 
Морачанин истакна дека 
се повредува Деловникот. 
Бидејќи ова го слушаме 13 
продолженија на конститу-
тивната седница, таа додаде:

�истакнавме дека т.н 
платформа ќе биде упо-
требена во функција на 
дефокусирање од суштин-
ските теми како владеење 
на правото, независно суд-
ство, борба против коруп-
ција, почитување на чове-
ковите права и слободи, 
економски просперитет, 
здрава животна средина 
и во функција на отежну-
вање на процесот на фор-
мирање на новата влада. 

Запомнете, ДОМ знаел и 
сите знаеле дека платфор-
мата ќе се злоупотребу-
ва. Сигурно и Лиле е една 
од тие што мислат дека 
ВМРО-ДПМНЕ ја составила 
за да се самоуништи. Како 
што се самоприслушуваше. 

�Програмата на новата 
Влада, која е целосно во 
согласност со уставот и со 
унитарниот карактер на 
државата, ја отстранува 
основата за загриженост 
кај граѓаните - финишира 
Морачанин.

Сепак, за да биде циркусот 
поголем, еден ден пред про-
моцијата на „Програмата на 
новата влада“, веројатно до-
дека се печател памфлетот, 
ДОМ предложи да се повле-
че етничката платформа од 
преговорите за формирање 
влада, во општ интерес, за да 

Лилјана Поповска ре-
шила да биде власт 
по секоја цена и во 

која било реинкарнација, 
па како што сончогледот 
се врти по сонцето, така и 
таа се врти по власта. Во 
предизборието ја напушти 
коалицијата „За подобра 
Македонија“ и стана дел 
од безимената коалиција 
на СДСМ. Или, со други збо-
рови, заплива во матното. 

Поддржувачите на СДСМ 
не му простија на Заев што 
ја прегрна Лиле, но нејсе. 
Како и секое чудо, за три 
дена стивна лутината на 
поддржувачите, стана Лиле, 
но седна Миле и Лиле пак си 
влезе во Собранието. 

Ако ми забележувате што 
зборувам за Лиле, а Маја е 
во собраниско столче, тоа 
е така затоа што зелената 
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партија ја знаеме како ДОМ 
на Лиле. И еве, и во оваа 
пригода ќе го задржиме 
правото да ја чувствуваме 
како Лиле-партија. 

Зошто токму Лиле во први-
от поствелигденски број? 
Собранието се распушти на 
Величетврток, велигден-
скиот молк го почитуваа 
сите, и верници и невер-
ници, кој по плажи, кој по 
трговски центри, па праз-
никот помина како вистин-
ски празник – празно. 

Денот пред распустот, 
Велјасреда, „домците“ на 
Лиле ѝ ја посветија на „Про-
грамата на новата влада“. 
Ете, еден месец и два дена 
откако Заев ја претстави 
„Програмата на својата 
замислена влада“, ДОМ се 
сети да ја поддржи. Да се 
смее човек и да не верува 
– коалицискиот партнер на 
Заев, Лиле преку Миле цел 
месец подоцна најде згоден 
момент да му рече „ашкол-
сун, аферим“. И веднаш е 
друго, сега шансите Заев да 
состави влада се несомнено 

се овозможи мирна инсти-
туционална разрешница на 
политичката криза. 

„Таканаречената платфор-
ма на албанските партии 
по изборите накалеми 
нова, етничка криза, на 
веќе постојната политич-
ка криза. и независно кој 
и каде го напишал текстот, 
тој е провокација и дел од 
регионална игра. На пред-
лагачите им послужи за 
подигање на рејтингот, но 
реално направи огромна 
штета за меѓуетничките 
односи, за граѓанската ко-
хезија и за регионалната 
стабилност. Платформата 
направи јаз меѓу граѓаните, 
како удар со секира! Созда-
де практично невозможна 
преговарачка позиција за 
кој било мандатар, по што 
логично се поставува и 
прашањето дали воопшто 
некој од предлагачите по-
сакува формирање влада и 
стабилизација на земјата, 
или има друга агенда? Ма-
кедонскиот мултикултурен 
образец, со заштита и почи-
тување на правата на сите 
заедници во земјава, беше 
вграден во уставот со рам-
ковниот договор, кој беше 
мировен договор. Ако сега 
се поставуваат барања, кои 
одат во насока на промена 
на уставот и редефини-
рање на државата, логич-
но е граѓаните да се испла-
шени дека некој посакува 
конфликт во Македонија“. 

Да сумираме - коалициската 
партнерка на Заев пред да ја 
прочита Програмата на нова-
та влада повика да се повлече 
платформата на албанските 
партии како услов за форми-
рање нова влада, но откако 
ја прочита, па ѝ легна, значи 
еден месец подоцна, вели 
каква платформа, сѐ е тоа за 
унитарна Македонија.

Кој знае што ја збуни толку 
Лиле, па успеа толку вешто 
да се загуби во невозможно-
то, а не е од вчера во поли-
тиката.  � (р.р.)

Лилјана Поповска

ЗБунЕТа на ВласТ, 
поЗБунЕТа БЕЗ ВласТ
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Д о де ка од но си те ме-
ѓу Европ ска та уни ја и 
Тур ци ја се вло шу ва ат 

со ме се ци, ре зул та тот од ре-
фе рен ду мот во Тур ци ја, ве ро-
јат но, са мо ќе ја про ши ри рас-
теч ка та по ли тич ка и кул тур на 
оддалеченост ме ѓу бло кот од 
28 на ции и зем ја та-кан ди дат 
за ЕУ.

И Гер ма ни ја и Фран ци ја изра-
зи ја за гри же ност за евен ту ал-

ба ра ше 63-го диш ни от Ер до ган 
на ре фе рен ду мот. Се пак, не го-
ва та власт во Тур ци ја мо же да 
се зац вр сти за ед на де це ни ја и 
се оче ку ва да има го лем ефект 

врз дол го роч на та по ли тич ка 
ид ни на на зем ја та и неј зи ни те 
ме ѓу на род ни од но си.

Не кол ку тур ски опо зи ци ски 
гру пи твр дат де ка има ло не-
пра вил но сти за вре ме на гла са-
ње то, а Ор га ни за ци ја та за без-
бед ност и со ра бо тка во Евро па 
из ја ви де ка ре фе рен ду мот не 
ги ис пол ну ва ме ѓу на род ни те 
стан дар ди.

Мер кел и Га бри ел из ја ви ја де ка 
Тур ци ја, ка ко член ка на ОБ СЕ 
и зем ја-кан ди дат за ЕУ, тре ба 
да ги разг ле да тие проб ле ми.

Фран цу ски от пре тсе да тел 
Фран соа Оланд, исто та ка, 
пре ду пре ди де ка ако Тур ци ја 
ја вра ти смрт на та каз на, ка ко 
што по со чи Ер до ган во сво јот 
го вор доц на во не де ла та, тоа 
ќе прет ста ву ва кр ше ње на 
ве ту ва ња та на Тур ци ја да ги 
по чи ту ва чо ве ко ви те пра ва, 
ка ко дел од на по ри те за влез во 
европ ски те ин сти ту ции.

Ав стри ски от ми ни стер за над-
во реш ни ра бо ти, Се ба сти јан 
Курц, во не де ла та из ја ви де ка 
ре фе рен ду мот ќе ја искомп ли-
ку ва по на та мош на та со ра бо-
тка ме ѓу Ан ка ра и ЕУ. Курц на 
„Тви тер“ на пи ша де ка ре зул та-
тот по ка жу ва кол ку е по де ле на 
зем ја та и де ка со ра бо тка та со 
ЕУ ќе ста не уште пос ло же на.

Ка ти Пи ри, член ка на Европ-
ски от пар ла мент и пар ла мен-
та рен из ве сту вач за Тур ци ја, 
збо ру ва ше со пос ми рен тон.

- ис хо дот по ка жу ва де ка 
ми ли о ни тур ски гра ѓа ни ги 
де лат исти те европ ски вред-
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ни из бор ни не ре гу лар но сти и 
го по ви каа тур ски от пре тсе-
да тел Ре џеп Та ип Ер до ган да 
се вклу чи во ди ја лог со опо-
зи ци ја та отка ко ре фе рен ду-
мот во не де ла та по ка жа кол ку 
дла бо ко е по де ле на зем ја та.

- Тес ни от ре зул тат од гла са-
ње то по ка жу ва кол ку дла-
бо ко е по де ле но тур ско то 
оп штес тво. Тоа зна чи го ле-
ма од го вор ност за тур ска та 

вла да и лич но за пре тсе да те-
лот ер до ган - се ве ли во за ед-
нич ка та из ја ва на гер ман ска та 
кан це лар ка Ан ге ла Мер кел и 
на ми ни сте рот за над во реш ни 
ра бо ти Зиг мар Га бри ел.

Спо ред др жав на та аген ци ја 
„Ана до лу“, око лу 51,4 про цен-
ти од тур ски те гла са чи го да-
доа сво јот глас во ко рист на 
пла но ви те на Ер до ган да се 
про ши рат не го ви те ов ла сту-
ва ња во го ле ма ме ра, до де ка 
48,6 про цен ти гла саа да не се 
доз во ли тоа.

Раз ли ка та не ус пеа да ја обез-
бе ди убед ли ва та по бе да што ја 

но сти. еу ни ко гаш не тре ба 
да ја за тво ри вра та та за нив 
- на пи ша Пи ри на „Тви тер“.

Се пак, огром ни от број кри-
тич ки ре ак ции од европ ски те 
ли де ри беа одраз на тоа кол ку 
комп ли ку ва ни и сту де ни ста-
наа од но си те ме ѓу Уни ја та и 
Тур ци ја во те кот на из ми на-
та та го ди на, ток му ко га ЕУ ја 
ба ра под др шка та на Тур ци ја 
во бор ба та про тив Ис лам ска-
та др жа ва и за на ма лу ва ње и 
ре гу ли ра ње на про то кот на 
еми гран ти во Евро па.

На Евро пеј ци те, исто та ка, им 
тре ба Тур ци ја ка ко ва жен и до-
вер лив парт нер во НА ТО, но 
по сто јат прем но гу проб ле ми 
отка ко во ми на то то Тур ци ја 
при вре ме но им за бра ни на 
гер ман ски те пра те ни ци да го 
по се ту ва ат пер со на лот на гер-
ман ска та ар ми ја во во е на ба за 
во Тур ци ја.

Тен зии се по ја ви ја и ми на ти от 
ме сец ко га оби ди те на тур ски 
офи ци јал ни прет став ни ци да 
одр жат ми тинг пред гра ѓа ни те 
што жи ве ат во Евро па за ре фе-
рен ду мот пре диз ви каа ири та-
ци ја и не кол ку од нив ни те јав-
ни на ста ни беа отка жа ни. Тоа 
го пре диз ви ка Ер до ган да ги 
об ви ни гер ман ски те и хо ланд-
ски те вла сти де ка дејс тву ва ат 
ка ко на ци сти, што, пак, на и де 
на сил на осу да од европ ски те 
ли де ри.

Са ми от Ер до ган да де де фан-
зив на бе ле шка по ре фе рен ду-
мот ве леј ќи: „Ние са ка ме дру-
ги те зем ји и ор га ни за ции да 
по ка жат по чит кон од лу ка та 
на на ши от на род“.
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Во го во рот од по не дел ни кот, 
тој зву че ше уште по др ско, ве-
леј ќи: „Ние поч нав ме бор ба 
про тив моќ ни те на ции на 
све тот... Ние не потк лек нав-
ме. Ние бев ме сил ни ка ко 
на ци ја“.

До де ка по ве ќе то Евро пеј ци 
ни ко гаш не би ле ен ту зи ја сти 
во вр ска со кан ди да ту ра та на 
Тур ци ја за влез во ЕУ, а пре-
го во ри те за членс тво мно гу 
мал ку на пре ду ваа во те кот на 
из ми на та та де це ни ја, изг ле ди-
те на Тур ци ја за прик лу чу ва ње 
кон бло кот, се чи ни, ста наа нај-
не ре ал ни од ко га би ло до се га.

- Вли ја ни е то на овој ре фе-
рен дум во од нос на де мо-
крат ски те про це си на Тур-
ци ја на свет ска та сце на, за 
жал, е не га тив но - ве ли Марк 
Пи е ри ни, екс перт во Ин сти ту-
тот „Кар не ги Евро па“.

И не фер кам па ња та и су штин-
ски те ре фор ми што се га ќе би-
дат спро ве де ни ќе ја од не сат 

Тур ци ја да ле ку од мож но ста за 
по ли тич ки со јуз со ЕУ. Се пак, 
но ва та со стој ба на ра бо ти те, 
мо же би, им од го ва ра и на пре-
тсе да те лот Ер до ган и на ли де-
ри те на ЕУ, до да ва Пи е ри ни.

И по крај си те овие проб ле ми, 
Га бри ел из ја ви де ка ЕУ тре ба 
да оста не во ди ја лог со Тур ци ја.

Гер ман ски от ми ни стер за над-
во реш ни ра бо ти, збо ру вај ќи 
пред но ви на ри те во Ти ра на, 
Ал ба ни ја, ре че де ка Бри сел тре-
ба ин тен зив но да ра бо ти за да 
го нај де ка на лот за ди ја лог за 
тоа што тре ба да се на пра ви за 
Тур ци ја и на та му да оста не ед на 
де мо крат ска др жа ва. 

СВеТ
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Лон дон во по че то кот на 1921 го-
ди на, за да се зго ле ми при ти со-
кот врз ке ма ли сти те, ја одо брил 
грч ка та офан зи ва во март 1921 
го ди на. Грч ка та вој ска не би ла 
под го тве на, па Вто ра та би тка 
кај Ино ну е пр ви от грч ки по раз 
во Ма ла Ази ја.

По ус пеш ни от про бив на грч-
ка та вој ска во Ески ше хир и во 
Аф јон, по ви кал офан зи ва та да 
про дол жи кон Ан ка ра. Се пак, 
грч ка та сла ва згас на ла во би-
тка та Са кар ја. Ко га Гр ци те се 
пов ле ку ва ат за да фор ми ра ат 
нов фронт, тој по ба рал по мош 
и по сре ду ва ње од со јуз ни ци те, 
осо бе но од Ве ли ка Бри та ни ја. 
Иа ко се за ка нил со ед но стран 
пре кин на вој на та, не го ва та 
вла да ги за др жа ла по зи ци и те 
на грч ка та вој ска, без да би де 
во мож ност да пре зе ме по ли-
тич ки пос ле ди ци од не ус пе хот 
во Ма ла Ази ја, и да ги за шти ти 
Гр ци те што жи ве ат та му под 
тур ско ропс тво. Прод ла бо чу-
ва ње то на по ли тич ка та кри за 
пре диз ви ка на од вла да та на Гу-

Гу на рис е ро ден на 5 ја ну а-
ри 1866 го ди на во Па тра. 
Сту ди рал пра во на Уни-

вер зи те тот во Ати на, а по тоа 
сту ди и те ги про дол жил во Гер-
ма ни ја, Фран ци ја и во Анг ли ја, 
пред да се вра ти во род ни от 
град Па тра.

Тој бил из бран за пра те ник од 
Аха ја во 1902 го ди на, а ка ко 
член на т.н. Ја пон ска гру па ѝ се 
спро тив ста вил на вла да та на 
Јор гос Те о до кис во 1906-1908. 
Гу на рис, се пак, вле гу ва во вла-
да та во 1908 го ди на ка ко ми-
ни стер за фи нан сии со ам би-
ци ја да ре а ли зи ра ре форм ска 
про гра ма. Тоа ќе пре диз ви ка 
рас па ѓа ње на Ја пон ска та гру па, 
па на бр гу ќе би де при ну ден да 
под не се оста вка.

И по крај тоа што имал про гре-
сив ни пог ле ди (тој бил по чи-
ту вач на со ци јал ни те за ко ни 
на Биз марк), кон зер ва тив ни те 
по ли тич ки ста во ви го пре тво-
ри ле во гла вен про тив ник на 
Еле фте ри ос Ве ни зе лос. Кра лот 
Кон стан тин Пр ви го наз на чил 
за пре ми ер по оста вка та на пр-
ви от Ве ни зе лос во 1915 го ди-
на. Но, ко га Ве ни зе лос ус пе ва 
да ја по вра ти вла ста во Ати на 
во 1917 го ди на, по ра ди уло га та 
во кам па ња та про тив не го, Гу-
на рис бил про те ран на Кор зи ка 
за ед но со дру ги поз на ти „ан ти-
ве ни зе ло ви сти“.

Ус пе ал да из бе га во Ита ли ја во 
1918 го ди на, а во 1920 го ди на 
ус пе ал да се вра ти во Гр ци ја за 
вре ме на грч ко-тур ска та вој на 
и да има од лу чу вач ка уло га на 
из бо ри те во но ем ври, де фа кто, 
ка ко ли дер на Обе ди не та та.

По по ра зот на Ве ни зе лос ги 
кон тро ли рал по го ле ми от дел 
од пра те ни ци те во пар ла мен тот 
и бил дви жеч ка та си ла во но ва та 
вла да на ро ја ли сти, иа ко ста пил 
на по зи ци ја та пре ми ер во април 
1921 го ди на. И по крај пре диз-
бор ни те ве ту ва ња де ка ќе ја 
пре ки не Грч ко-тур ска та вој на 
и де ка ќе ги пов ле че вој ни ци те 
до Ма ла Ази ја,не на шол „че сен“ 
на чин за нив но пов ле ку ва ње, 
па ја про дол жил вој на та про тив 
Тур ци ја. Се пак, тој имал вол ја 
за ком про мис со Тур ци ја, ка ко 
што по ка жал во пре го во ри те во 

на рис пре диз ви ка ло не го ва та 
вла да да ја за гу би до вер ба та во 
мај 1922 го ди на. Но, Гу на рис не 
си за ми нал тол ку лес но од вла-
ста – ја за гу бил пре ми ер ска та 
по зи ци ја, но во вла да та на Пе-
трос Про то па па да кис го до бил 
ре со рот прав да. 

По ка та стро фа та во август 1922 
го ди на, по по ра зот на грч ка та 
ар ми ја од стра на на вој ска та 
на Му ста фа Ке мал, оста то ци те 
од грч ка та ар ми ја ус пе а ле да 
се при со бе рат во сеп тем ври, а 
вла да та би ла со бо ре на. Ве ни зе-
ло ви сти те пред во де ни од пол-
ков ни кот Ни ко ла ос Пла сти рас 
фор ми раа во ен три бу нал за су-
де ње на тие што ги сме таа за 
од го вор ни за не сре ќа та. 

Ше сти от про цес поч нал во но-
ем ври 1922 го ди на, а на об ви ни-
тел на та клу па сед нал Гу на рос, 
кој бил об ви нет за пре дав ство. 
Тој бил ег зе ку ти ран за ед но со 
дру ги те об ви не ти вед наш на 
де нот на изре ку ва ње то на пре-
су да та, на 28 но ем ври. 

Иа ко тој не сом не но но си дел од 
од го вор но ста за во е ни и дип-
ло мат ски актив но сти што ќе 
до ве дат до ка та стро фа во Ма ла 
Ази ја, не го во то су де ње и из вр-
шу ва ње то на каз на та исто ри ја та 
ги тол ку ва ка ко на силс тво врз 
жр тве но јаг не за да се исту ри 
гне вот на на ро дот, а се дол жи, 
глав но, на омра за та кон не го на 
кри ло то што го под др жу ва Ве-
ни зе лос. � K.M.

www.republika.mk28 петок, 21 април 2017 година www.republika.mk 29петок, 21 април 2017 година

Ве Ле Пре ДАВ Ни Ци Те Во иСТо ри ЈА ТА

исто ри Jа та по де ле на -  
Ди ми три ос Гу на рис  
пре дав ник или  
жр тве но јаг не

Ди ми три ос Гу на рис бил грч ки пре ми ер од 10 март 1915 
го ди на до 23 август 1915 го ди на и од 8 април 1921 го ди
на до 16 мај 1922. Бил ли дер на на род на пар ти ја и гла вен 
про тив ник на со вре ме ни кот еле фте ри ос ве ни зе лос



пред вре ме но то по ро ду ва ње - еден од  
нај се ри оз ни те проб ле ми во пер и на то ло ги ја та

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски

При МА ри уС Д-р ВА СиЛ Јо ВКоВ СКиЌ, ПСИХОЛОГ, СПЕ ЦИ ЈА ЛИСТ ГИ НЕ КО ЛОГ-АКУ ШЕР

здрАВjе

Бре ме но ста мо же да ини ци ра про ме ни на одре де ни ор га ни со на ру
шу ва ње на нив на та функ ци ја, пред сѐ по ра ди прет ход ни за бо лу ва ња. 
Не оп ход ни се ре дов ни кон тро ли и прег ле ди од ги не ко лог со цел 
на вре ме но да се де те кти ра ат евен ту ал ни те проб ле ми. Се пре по ра чу ва 
ре дов ни те кон трол ни прег ле ди да се из вр шу ва ат во ин тер вал од 
че ти ри до шест не де ли во те кот на це ла та бре ме ност

С е ко ја бре ме ност е по себ на, 
спе ци фич на и се ко ја же на 
са ка неј зи на та бре ме ност да 

по ми не без комп ли ка ции, а ри зи-
ци те да би дат све де ни на ми ни мум. 
За тоа се не оп ход ни ре дов ни прег-
ле ди кои нај че сто се из вр шу ва ат во 
ин тер вал од че ти ри до шест не де ли 
во те кот на бре ме но ста. За тоа кои 
ул траз вуч ни прег ле ди и те сто ви се 
не оп ход ни, за ам ни о цен те за та и 
кои ро дил ки по ве ќе се скло ни кон 
ри зич на бре ме ност раз го ва рав ме 
со при ма ри ус д-р Ва сил Јо вков ски, 
ги не ко лог-аку шер.

 Зо што се важ ни ре дов ни те 
прег ле ди?
Јо ВКоВ СКи: Бре ме но ста е пер-
и од во кој се од ви ва ат важ ни 
фи зи о ло шки про ме ни во ор га-
низ мот на же на та. Во тие хор-
мон ски и би о хе ми ски про ме-
ни, про ме ни на ме та бо лиз мот 
и дру ги про ме ни учес тву ва ат 
ре чи си си те ор ган ски си сте ми 
во те ло то на же на та. Со тоа се 
овоз мо жу ва нор ма лен раст и 
раз вој на пло дот, од по чет ни от 
мо мент на кон цеп ци ја та, па сѐ 
до кра јот на бре ме но ста кру-
ни сан со актот на по ро ду ва ње. 
Од дру га стра на, бре ме но ста 
мо же да ини ци ра про ме ни на 

одре де ни ор га ни со на ру шу ва-
ње на нив на та функ ци ја, пред сѐ 
по ра ди прет ход ни за бо лу ва ња. 
По ра ди се то тоа, не оп ход ни се 
ре дов ни кон тро ли и прег ле ди од 
ги не ко лог со цел на вре ме но да 
се откри јат евен ту ал ни те проб-
ле ми во те кот на бре ме но ста. 
Се пре по ра чу ва ре дов ни те кон-
трол ни прег ле ди да се из вр шу-
ва ат во ин тер вал од че ти ри до 
шест не де ли во те кот на це ла та 
бре ме ност.

 Кои ул траз вуч ни прег ле ди и 
те сто ви се не оп ход ни се ко ја 
же на да ги на пра ви во те кот 
на бре ме но ста?
Јо ВКоВ СКи: Ге не рал но, бре ме-
но ста е пер и од што овоз мо жу ва 
про це на на оп што то здрав је на 
же на та. Во по че то кот, одре ду-
ва ње то на ру тин ски те ла бо ра-
то ри ски те сто ви ќе по мог не да 
се откри јат евен ту ал ни на ру шу-
ва ња или по тен ци јал ни ри зи ци 
за здрав је то на па ци ен тка та. Во 
ру тин ски ла бо ра то ри ски те сто-

ви спа ѓа ат: комп лет на крв на 
сли ка и ана ли за на ури на, но 
и не што што се ко ја же на мо-
ра да го има, а тоа е одре де на 
крв на гру па и Рх фа ктор. Пре-
по рач ли во е, освен на по че то-
кот, крв на сли ка со про цен ка на 
хе мог ло бин и хе ма то крит да се 
по вто ру ва пер и о дич но во те кот 
на бре ме но ста. По крај ру тин-
ски те ла бо ра то ри ски ана ли зи, 
се со ве ту ва ат и спе ци фич ни те-
сто ви за де тек ци ја на пре ле жа-
ни ин фек ции, ка ко, на при мер, 
хе па ти тис Б, ка ко и одре де ни 
се ро ло шки ана ли зи, но и одре-
ду ва ње на ни во то на ше ќер во 
кр вта. Во пр ва та по ло ви на од 
бре ме но ста (нај до бро во пр-
ви от три ме стар) тре ба да се 
зе мат цер ви кал ни при ме ро ци, 
т.н. ПАП тест, ка ко и ми кро би о-
ло шки при ме ро ци. Се раз би ра, 
од есен ци јал но зна че ње е ул-
траз вуч ни от прег лед што тре ба 
да се на пра ви во пр ви те не де ли 
од бре ме но ста, нај че сто ме ѓу 
сед ма та и ос ма та ге ста ци ска не-

де ла (за одре ду ва ње на ге ста ци-
ска та во зраст и одрж ли во ста на 
пло дот), а по на та му во те кот на 
це ла та бре ме ност со ул траз вуч-
ни прег ле ди во ин тер ва ли од 
че ти ри до шест не де ли се сле-
дат рас тот и раз во јот на пло дот, 
ка ко и откри ва ње евен ту ал ни 
ано ма лии на фе ту сот.

 На кои ро дил ки им се пре по-
ра чу ва ам ни о цен те за и да ли 
е не оп ход но за си те над 35 го-
ди ни?
Јо ВКоВ СКи: Ан те на тал на ди јаг-
но за на ге нет ски на ру шу ва ња е 
ед на од нај важ ни те при до би вки 
во пер и на то ло ги ја та. Тоа се пра-
ви со ана ли за на ам ни он ска та 
теч ност (пло до ва во да) по пат на 
т.н. ге нет ска ам ни о цен те за. Нај-
че ста ин ди ка ци ја за ам ни о цен-
те за е во зра ста на же на та, од 35 
го ди ни или над тоа, во вре ме то 
на по ро ду ва ње. Но, ам ни о цен те-
за се пре по ра чу ва и кај ро ди те ли 
со поз на ти хро мо зом ски аб нор-
мал но сти, кај прет ход но ра ѓа ње 
де те со хро мо зом ски про ме ни, 
кај ро ди те ли што се но си те ли 
на ре це сив ни ге нет ски на ру шу-
ва ња, кај труд ни ца со по ка чен 
се рум ски ал фа-фе то про те ин и 
дру ги по ре тки со стој би. Иде ал но 
вре ме да се на пра ви ам ни о цен-
те за е ме ѓу 15-та и 17-та ге ста-
ци ска не де ла. 

 Кои ро дил ки се по ве ќе скло-
ни кон ри зич на бре ме ност?
Јо ВКоВ СКи: Одре де ни со стој би 
мо же да ја комп ли ку ва ат бре ме-
но ста или да го ком про ми ти ра ат 
неј зи ни от тек и ис ход. Тие нај-
че сто се ус ло ве ни од прет ход но 
на ру ше ни функ ции на ви тал ни-
те ор га ни, од хро нич ни бо ле сти 
кои не би ле из ле че ни, но и од 
акут ни со стој би што се по ја ви ле 
во бре ме но ста, ка ко, на при мер, 
по те шки ин фек ции, изра зе но те-
шки кр ва ве ња и слич но. Кар ди-
о ва ску лар ни бо ле сти (вро де ни 
ср це ви ано ма лии), хро нич ни 
бу бреж ни бо ле сти со пре ег зи-
сти рач ка хи пер тен зи ја (по ка чен 
кр вен при ти сок), за бо лу ва ња 
на цр ни от дроб, ди ја бе тес или 
дру ги на ру шу ва ња на ор га низ-
мот прет ста ву ва ат фа кто ри на 
ри зич ни кои се ри оз но мо же да 
ги ком про ми ти ра ат бре ме но-
ста и здрав је то на же на та. За-
тоа е мно гу важ но на вре ме да 

се пре поз на ат и да се тре ти ра ат 
со од вет но, со се ри о зен при стап 
од ви со ко про фе си о нал ни струч-
ња ци, а по по тре ба да би дат на-
вре ме но хос пи та ли зи ра ни во 
спе ци ја ли зи ра ни уста но ви со 
ви со ки здрав стве ни стан дар-
ди. Со вре ме на та ме ди ци на го 
овоз мо жу ва тоа и са мо на тој 
на чин ќе се на ма лат ри зи ци те 
по здрав је то на ро дил ка та и на 
бе бе то.

 Зо што рас те бро јот на пред-
вре ме но ро де ни де ца во Ма-
ке до ни ја и на де ца ро де ни со 
по ма ла ро дил на те жи на? Да ли 
тоа мо же да се спре чи и ка ко?
Јо ВКоВ СКи: Пред вре ме но то 
по ро ду ва ње прет ста ву ва еден 
од нај се ри оз ни те проб ле ми во 
пер и на то ло ги ја та. Комп ли ка-
ци и те по вр за ни со тоа се клуч на 
при чи на за ви со ки от мор би ли-
тет и мор та ли тет кај но во ро ден-
чи ња та. По ве ќе фа кто ри вли ја ат 
врз пред вре ме но по ро ду ва ње. 
Од кул ту ро ло шко-со ци јалaн ас-
пект тоа се ни ски от сте пен на 
здрав стве на кул ту ра и не ре дов-
ни те кон тро ли во те кот на бре-
ме но ста, а од ме ди цин ски ас пект 
тоа се по ве ќеп лод на бре ме ност 
(близ на ци и др.), ано ма лии на 
ма тка та и на ру ше на фи зи о ло-
ги ја на цер ви ксот (гр ло то на 
ма тка та) со прет ход ни опе ра-
тив ни ин тер вен ции (серк лаж). 
Исто та ка, по вто ру ва ни абор ту-
си, по ли хи драм ни он - зго ле ме на 
ко ли чи на на пло до ва теч ност, 
ка ко и не а де кват но тре ти ра ни 
ин фек ции на ге ни тал ни те ор га-
ни. Тие се нај че сти те фа кто ри 
на ри зик што во дат до пред вре-
ме но исте ку ва ње на пло до ва та 
теч ност со кон се квент на по ја ва 
на пред вре ме ни кон трак ции. 

Исто та ка, проб ле мот на сте ри-
ли тет (неп лод ност) и зго ле му-
ва ње то на бро јот на па ци ен тки 
со аси сти ра на ре про дук ци ја (ин 
ви тро) во пос лед но вре ме вли-
јае врз по ја ва та на пред вре ме но 
по ро ду ва ње. Ова е осо бе но че ста 
по ја ва при по ве ќеп лод на бре-
ме ност, но и зго ле ме на та про-
сеч на во зраст на па ци ен тки те. 
Со на вре ме но пре поз на ва ње на 
на ве де ни те фа кто ри и нив но на-
вре ме но и со од вет но тре ти ра ње 
зна чај но мо же да се пре ве ни ра 
овој се ри о зен проб лем. 

Ге не рал но, бре
ме но ста е пер и од 

што овоз мо жу
ва про це на на 

оп што то здрав је 
на же на та. 

Во по че то кот, 
одре ду ва ње то на 

ру тин ски те ла
бо ра то ри ски те
сто ви ќе по мог не 

да се откри јат 
евен ту ал ни 

на ру шу ва ња или 
по тен ци јал ни ри
зи ци за здрав је то 
на па ци ен тка та
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КулТуРа

изложбата е со наслов „Сожалување 
и ужас: патот на пикасо кон „Герника“ 

содржи 180 експонати од колекцијата на 
музејот на кралицата Софија и од уште 

30 институти низ светот

МуЗеЈоТ НА КрАЛиЦАТА СоФиЈА Во МАДриД оТВори ГоЛеМА иЗЛоЖБА

Како пред 80 години се роди најпознатата слика на пикасо „Герника“

Во мај годинава најпозната-
та слика на Пабло Пикасо, 
„Герника“ слави 80 години. 

По тој повод Музејот на крали-
цата Софија во Мадрид отвори 
голема изложба, која навлегува 
во мрачните делови на опусот 
на Пикасо пред, но и по наста-
нувањето на ова ремек-дело 
и се обидува да расветли како 
настанала една од најпознатите 
слики во светот.

Изложбата е со наслов „Сожалу-
вање и ужас: Патот на Пикасо 
кон „Герника“ и содржи 180 екс-
понати од колекцијата на Му-
зејот на кралицата Софија и од 
уште 30 институти низ светот. 
Уметничкото патување низ 
ужасот, паниката и стравот, кое 
кулминира во „Герника“, е уни-
верзален крик на Пикасо против 
пустошот на војната.

� Не постои ниту едно друго 
уметничко дело од 20 век што 
произвело толку многу комен-
тари и интерпретации како 
„Герника“ – изјави Мануел Бор-

ха-Виљел, директор на Музејот 
во Мадрид.

Приказот на бомбардирање на 
едно мало место во областа Ба-
скија, Герника, кое се случило на 
26 април 1937 година за време 
на Шпанската граѓанска војна, 
се состои од стаписани, речиси 
вкочанети лица на жени, деца 
и на животни, кои се во агонија. 
Оттогаш „Герника“ е моќен апел 
за мир на многубројни антивое-
ни протести низ светот.

Во чест на 80-годишнината кус-
тосите решиле да навлезат во 
работата на Пикасо од средината 
на 20-тите години на минатиот 
век, кога уметникот се свртел 
кон најмрачниот стил, што, мо-
жеби, било и задоцнета реакција 
на ужасите на Првата светска 
војна и на турбуленциите во не-
говиот приватен живот.

�  ужас, насилство, страв, па-
ника, смрт – тоа се темите на 
Пикасо. Тој од 1925 година 
почнал да се соочува со реал-
носта што ја донела Првата 
светска војна. оттогаш, повеќе 
или помалку, неговите дела 
предизвикуваат исто чувство 
на празнина и на скепса за на-
предокот – изјави британскиот 
историчар на уметноста Тимоти 
Џејмс Кларк, еден од кустосите.

И во 1930 година во Европа ситу-
ацијата била нестабилна, а потоа 
следувале Шпанската граѓанска 
војна и Втората светска војна.

На изложбата е и сликата „Три-
те танчарки“ од 1925 година, на 
која се насликани три силуети 
вклучени во смртоносен, манија-
кален танц. Таа претставува мо-
мент кога уметноста на Пикасо 
тргнува во мрачен и насилен 
стил, објаснува Кларк.

Во раниот период на создавање-
то, во времето на кубизмот, Пи-
касо сликал познати предмети 
и луѓе: гитари, шишиња пија-
лак, чинии со овошје. Но, „Трите 
танчарки“ укажуваат на бран на 
дивјаштво, темнина, поделеност 
на светот, пишува во водичот за 
изложбата во Мадрид.

�  Силуетите во агонија ги заме-
нија шишињата со пијалак и 
гитарите. Не треба многу за да 
се забележи дека во неговите 
слики се населиле вознеми-
рени лица. Тоа се гледа и во 
сликата „Фигури на море“ од 
1931 година, која прикажува 
една распарчен двојка, која 
се прегрнува, со шпицести 
јазици што им излегуваат од 

устите. Тие јазици подоцна ќе 
се најдат и на „Герника“ – пи-
шува понатаму.

На изложбата има и скици на 
жени со мртви бебиња, луѓе на 
кои место солзи им тече крв, 
кои Пикасо ги направил пред 
да ја наслика „Герника“ во мај 
1937 година.

� Сакавме да размислуваме за 
ставовите, грижите, можеби 
дури и за фантазиите и за оп-
сесиите, како и за неотплетка-
ните јазли во неговата психа 
за време на создавањето на 
„Герника“ – истакнува Кларк.

„Герника“ е ахроматски мурал 
висок три и пол метри и долг 
речиси осум метри, работен во 
кубистички стил. Тоа е антивое-
ниот манифест на Пикасо.

Се раскажува дека за време на 
Втората светска војна еден гер-
манки офицер во Париз го посе-
тил Пикасо во неговото ателје. 
Кога ја видел фотографијата на 
„Герника“ офицерот прашал: 
„Дали е ова Ваше дело?“. Пи-
касо на тоа одговорил: „Не, 
Ваше е“.

И навистина било така.

Во Шпанија речиси една годи-
на беснеела граѓанската војна 
меѓу шпанските фашисти пред-

водени од генералот Франко и 
републиканците. Хитлер славел 
роденден на 20 април 1937 го-
дина. Министерот Херман Ге-
ринг се досетил да му подари 
бомбардирање на историскиот 
град во Баскија, Герника. Но, се 
случил логистички проблем, 
кој го осуетил неговиот план 
и бомбардирањето било одло-
жено за шест дена. Така, Хитлер 
роденденскиот подарок го до-
бил на 26 април. 

Пикасо ја насликал „Герника“ 
по нарачка на тогашната акту-
елна влада на Шпанија за една 
изложба во Париз 1937 година. 
Од почеток не бил сигурен што 
ќе наслика, а Герника се намет-
нала сама по себе, како логичен 
избор – инстиктивен, директен 
уметнички одговор на ужасите 
од војната. Хуан Лареа, директор 
за информирање во амбасадата 
во Шпанија, задолжен за подго-
товка на шпанскиот павилјон се 
досетил дека настанот во Герни-
ка може да ја поттикне инспира-
цијата на Пикасо. Кога Пикасо 
рекол дека не знае како изгледа 
град уништен од бомби, Лареа 
му одговорил: „Како подивен 
бик во продавница за стакло“.

Симболите на „Герника“ се во 
некаква чудна врска со слав-
ната Дора Мар, „сенката на Пи-
касо“. Автентичноста на Дора, 
нејзината хиперсензитивност 

и сензуалност станале инспи-
рација за Пикасо. За време на 
нивната бурна љубовна врска, 
која траела од 1936 година до 
1943 година Пикасо насликал 
десетина портрети на Дора. Таа 
била единствениот фотограф 
што успеал да го забележи созда-
вањето на „Герника“ од почеток 
до крај. Во едно интервју Дора 
раскажува дека не само што го 
документирала создавањето на 
„Герника“ туку и учествувала во 
него. Кога организаторите поба-
рале фотографија од платното за 
во весник, сликата уште не била 
готова. Пикасо ѝ ја дал четката 
на Дора. Таа ги насликала крат-
ките вертикални потези што 
ги издвојуваат нозете и трупот 
на коњот. Пикасо ѝ кажал дека 
коњот што умира претставува 
болка и смрт и упатува на коњи-
те од Апокалипсата. Дора, исто 
така, во интервјуто раскажува 
дека таа била инспирација за же-
ната во пламен, горе десно и за 
долгоногата жена во предниот 
план на „Герника“.

Дора ги фотографирала сите 
важни промени во развојот на 
„Герника“. Пикасо го завршил 
платното за 35 дена. Дора била 
задолжена за дочекување на 
многубројните посетители, кои 
Пикасо морал да ги прими. Иако 
никогаш не сакал непознати да 
го гледаат додека слика, Пи-
касо сметал дека сега мора да 
ги прими и на оваа слика да ѝ 
даде колку што е можно пого-
лем публицитет и да ја поддр-
жи антифашистичката борба. 
Затоа примал сликари, влија-
телни политичари и познати 
авангардни уметници. 

„Герника“ го направи најславен 
модерен уметник кого млади-
те го сакале толку многу колку 
што фашистите го мразеле. На 
големата изложба во Париз на 
која доминирале дела на нацис-
тичка и со советска пропаганда, 
„Герника“ била единствената 
што се одвојувала од таа соцре-
алистичка поставка. � A.М.Б.
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КулТуРаВе рА Ми Ло шеВ СКА - Јо Си ФоВ СКА ЗА еТ Но Му Зи КА ТА Со Ко ЈА По СТо ЈА Но оСВо Ју ВА Но Ви Про СТо ри Во Ки НА, САД, БеЛ ГрАД...

се кој кон церт на „Љу бој на“ е но ва аван ту ра

�  Не о дам на се вра ти вте од 
Бел град ка де што за прв пат 
одр жа вте кон церт. На ста пи-
вте со Вла тко Сте фа нов ски, 
тру ба чот од свет ска кла са 
Џам бо Агу шев и со бел град-
ски от џез-му зи чар и пи ја-
нист Ва сил Ха џи ма нов. Пред 
за ми ну ва ње то нај а ви вте де-
ка ова е еден вид осво ју ва ње 
нов про стор. Ка кви се впе ча-
то ци те? Ка ко по ми на кон цер-
тот во Бел град?

Ми Ло шеВ СКА - Јо Си ФоВ-
СКА: Тоа бе ше прв це ло ве че рен 
кон церт на Љу бој на, та ка што 
е по че ток на осво ју ва ње нов 
му зич ки про стор. Иа ко е поз-
нат по нај го ле ма та фолк лор на 
кич-про дук ци ја, во Бел град, но 
и во оп што во Ср би ја, има ши-
ро ка му зич ка сце на и про стор 
за мно гу му зи ка. Има еми сии, 
спи са ни ја за му зи ка, му зич ки 
кри ти ча ри... Не е ед но став но да 
се вле зе во тоа оп кру жу ва ње и 
ток му за тоа ова е по ве ќе од ус-
пеш но прет ста ву ва ње би деј ќи, 
освен мно гу број на та пуб ли ка, 

ко ја во нај го лем дел за прв пат 
го слуш на „Љу бој на“ во жи во, 
кон цер тот бе ше из во нред но 
оце нет од двај ца од нај важ ни-
те му зич ки кри ти ча ри.  

�  По се ри ја та ус пеш ни кон-
цер ти во Ма ке до ни ја, го-
сту ва вте и во Њу јорк, ка де 
што одр жа вте кон цер ти во 
рам ки те на про мо ци ја та на 
ма ке дон ска та му зи ка и кул-
ту ра, а во ед но и про мо ци ја 
на но ви от ал бум. Ка ков бе ше 
при е мот во гра дот што ни ко-
гаш не спие?

Ми Ло шеВ СКА - Јо Си ФоВ-
СКА: Кон цер тот по ми на во 
еден здив, и емо тив но и ар-
ти стич ки. Ра бо ти ме на тоа 
ка ко да ре а ли зи ра ме по го лем 
кон церт во ед на од са ли те на 
Мен хетн. Ина ку, кон церт, и во-
оп што ка ква и да е из вед ба во 
Њу јорк и зна чи и не зна чи мно-
гу за тоа што днев но има еден 
ми ли он на ста ни, ар ти сти, ани-
ма то ри, шо уа... Ме ѓу тоа, важ но 
е да се по чув ству ва тој флу ид 
на раз ме на на идеи, ин фор ма-
ции и на сред би со лу ѓе, кои 
по тоа го пра ват ва ши от на стап 

„Љу бој на“ е ма ке дон ска му зич ка гру-
па, ко ја из ве ду ва ет но му зи ка. Ре чи си 
не по стои чо век во Ма ке до ни ја, но и 
над вор од гра ни ци те на зем ја ва, што 
не ја слуш нал му зи ка та на Оли вер 
Јо си фов ски и на Ве ра Ми ло шев ска - 
Јо си фов ска.

Во 2016 го ди на, „Љу бој на“ прос ла ви 
пет на е сет го ди ни од ос но ва ње то, со 
по ве ќе кон цер ти, вклу чу вај ќи ги и тие 
во Ки на и во Њу јорк. На по че то кот на 
2017 го ди на тие го об ја ви ја де вет ти от 
ал бум на гру па та, со нас лов „Ра дио Љу-
бој на“, сни мен во сту ди о то „По дру мот“. 

На ал бу мот, про ду ци ран од Оли вер Јо-
си фов ски, се на о ѓа ат осум пес ни, ме ѓу 
кои и: „Кра то во виа Бра зил“, „Га лич ник 
виа Њу јорк“, „Мно гу ми го фа лат ва ше-
то де вој че“, „Ста ни да не ста ниш“ и мно-
гу дру ги. Во фе вру а ри гру па та одр жа 
кон церт во До мот на син ди ка ти те во 
Бел град на кој го прет ста ви овој ал бум, 
а ка ко го сти на кон цер тот на ста пи ја и 
Вла тко Сте фа нов ски, Ва сил Ха џи ма нов 
и Џам бо Агу шев. Со Ве ра Ми ло шев ска 
- Јо си фов ска раз го во рот го поч нав ме 
ток му со на ста пот во Бел град, но и за 
кон цер ти те во Њу јорк, му зи ка та, за 
„Љу бој на“...  

Пишува |  Не ве на По пов ска
Фото |  Але ксан дар Ива нов ски

на сце на сме со иста та спон та ност и со иста та ед но став
на енер ги ја ка ко и пр ви от ден и мис лам де ка тоа e ед но 
од не шта та по ра ди кои пуб ли ка та осо бе но нѐ за са ка, 
ве ли ве ра ми ло шев ска  јо си фов ска
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Пишува |  Сотир Костов 
КулТуРа

зна ча ен за на та мош на та ра-
бо та во ка ри е ра та. 

�  „Љу бој на“ пре рас на во 
ед на му зич ки моќ на ин-
сти ту ци ја. Ва ша та му зи-
ка е мост ме ѓу мла ди те и 
ста ри те. Ка кво е чув ство то 
ко га сте на сце на? Ја чув-
ству ва те ли енер ги ја та на 
пуб ли ка та, ко ја ре дов но на 
но зе ги прос ле ду ва Ва ши те 
на ста пи?
Ми Ло шеВ СКА - Јо Си ФоВ-
СКА: На сце на сме со иста та 
спон та ност и со иста та ед-
но став на енер ги ја ка ко и пр-
ви от ден и мис лам де ка тоа 
ед но од не шта та по ра ди кои 
пуб ли ка та осо бе но нѐ за са ка 
и е осо бе но важ но. На ша та 
му зи ка по сто ја но рас те, па 
бу ди уште по го ле ма жед за 
му зи ка и тоа зра чи од очи те 
на пуб ли ка та. Се кој кон церт 
на „Љу бој на“ е но ва аван ту ра 
за пуб ли ка та во ко ја таа со 
огром на до вер ба се впу шта 
со нас. Осо бе но што тоа се 
слу чу ва во вре ме ко га го лем 
дел од ма ке дон ска та пуб ли-

ка е му зич ки „пре вос пи та на“ 
сле деј ќи ги му зи ка та и трен-
до ви те на кич-про дук ци и те 
од со седс тво то.    

�  Но ви от ал бум е нас ло вен 
„ра дио Љу бој на“ или „Љу-
бој на виа Би то ла, Битл си 
виа Љу бој но“. Со ко го со-
ра бо ту ва вте на овој ал бум 
и кои пес ни се на о ѓа ат на 
не го?
Ми Ло шеВ СКА - Јо Си ФоВ-
СКА:  Ал бу мот го со чи ну ва 
еден мо за ик од му зи ча ри што 
оста ви ја из во нре ден пе чат 
во оваа му зи ка. Ме ѓу нив и 
го сти те: Ва сил Ха џи ма нов, 
Хус ну Шен ле ди ри џи, Џам бо 
Агу шев, ди џеј Сла ве, Му а-
мер Ке тен џог лу, Та мер Пи-
нар ба ши, но и мно гу дру ги. 
Ал бу мот прет ста ву ва ед на 
но ва ма ке дон ска поп-му зи-
ка и е му зич ко љу бов но па-
те шес твие рас ка жа но низ 
раз лич ни анег до ти и на ста-
ни, од раз лич ни про сто ри и 
вре ми ња, обе ди не ти во еден 
бо гат и ша рен звук во ма нир 
на „Љу бој на“.  �

Ра стев во вре ме ко га ро ке ри те ни 
се обра ќаа пре ку нив ни те пес ни 
и ко га со на чи нот ка ко го жи ве е ја 

жи во тот се оби ду ваа да за ста пу ва ат 
не кои иде а ли и да ос тва ру ва ат свои 
сни шта. Поз на то е де ка се ко ја ге не-
ра ци ја има свој стил, вкус, ста во ви и 
све тог лед, кои пр во са ма ги офор му-
ва, по тоа ги из не су ва и изра зу ва, а на 
кра јот и ги тол ку ва. Пред сѐ мис лам 
на му зи ча ри те што са ка ат да на пра-
ват бес мрт ни пес ни. Тие, на ви сти на, 
зна ат да ја со го лат ду ша та – нив на и 
на ша.  Се ко гаш се бла гос ло ве ни би деј-
ќи ни пра ват ус лу га. Ве ли ме де ка му-
зи ка та нѐ обе ди ну ва би деј ќи е рас ка-
жу ва ње при каз ни со кои мо же ме да се 
иден ти фи ку ва ме. Тоа осо бе но ва жи за 
фе но ме нот на ре чен ро ке нрол. Ни што 
во жи во тот не ме воз бу ду ва ше по ве ќе 
од не го ва та ма ги ја. Таа ма ги ја – ро ке-
нрол – се крие во сме са та со чи не та 
од му зи ка, мај сторс тво на из вед ба, 
прет ста ва и ри ту ал. Во пра во е Брус 
Спринг стин ко га пее: „Не мо жеш да 
за па лиш огин без искра“. Искра та во 
ро ке нро лот ја за па ли Ел вис Прис ли, 
со ко го сѐ за поч на, и еве сѐ уште трае 
ве ќе шест де це нии. Нај зас лу жен за 
таа дол го веч ност е нај го ле ми от по ет 
на рок и блуз-по е зи ја та во му зи ка та 
– Боб Ди лан. 

Ро ден е ка ко Ро берт Ален Ци мер ман, 
на 24 мај 1941 го ди на, во ма ло то ру-
дар ско грат че Ду лут, Ми не со та, САД, 
од ро ди те ли Евреи, мај ка Бе ти, со 
по тек ло од Ли тва ни ја, и та тко Аби, 
со по тек ло од Ру си ја. Ка ко мал бил 
пов ле чен и оса мен, и единс тве но 
му зи ка та го прив ле ку ва ла. Ги слу-
шал блуз-пе ја чи те Ма ди Во терс и 
Хо лин Волф, рок-пи о не ри те Ел вис 
Прис ли и Литл Ри чард, и кан три-
пе ја чот Хенк Ви ли јамс. За врс ни ци-
те бил чу ден тип, кој слу шал чуд на 
му зи ка. Од ра ни го ди ни по ка жу вал 
го лем та лент за ги та ра и пи шу ва ње 
тек сто ви, а од лич но се сна о ѓал и во 
сви ре ње то со ус на хар мо ни ка. Уште 
од нај ра на мла дост ни што не го во ри 
за се бе, мно гу ре тко да ва ин терв јуа, 
не се знае со ко го жи вее, ка ко жи вее, 
ка ко ги по ми ну ва де но ви те ко га е на 
тур неи, но и ко га не е. Ка ко да му е 
нај важ но да оста не што е мож но по-
та инс твен. Мно гу че сто да ва не точ-
ни по да то ци за се бе, во сти лот де ка 
по по тек ло е Ин ди ја нец од пле ме то 
Си јукс и де ка израс нал во ре зер ват;
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бун тов ни от бард на ро кот  
што го про ме ни све тот
„Зву че ше ка ко не кој со удар 
да ја отво ра вра та та на на ши от ум“

Брус Спринг стин  
(Мис ла од го вор при во ве ду ва ње то на  

Боб Ди лан во Ку ќа та на ро ке нро лот во 1988 г.)
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или де ка ка ко де те бил кид на пи ран 
и израс нал во цир кус, ка де што учел 
да ста не фр лач со но же ви. Ед но став-
но, ни ко гаш не бил со ци ја лен тип кој 
са ка да се дру жи со око ли на та и со 
ко ле ги те. Не е убав, ни ту шар мер. На 
де вој ки те им изг ле да та инс тве но и ми-
стич но, и ги прив ле ку ва ка ко маг нет. 
Ни ко гаш на ни ко ја де вој ка или же на 
не бил ве рен, па та ка Су зи Ро те ло ја 
по ни жу вал, Џо ан Ба ез ја иско ри сту вал 
за сла ва и по ка жал неб ла го дар ност 
кон неа, по ве ќе ин те ре си рај ќи се за 
неј зи на та се стра Ми ми Ба ез. Со Са ра 
Ло ундс (со ко ја ги има ќер ки те Ма ри-
ја и Ана и си нот Џе си), не го ва та пр ва 
же на, бил во брак 12 го ди ни, пер и од во 
кој имал без број па ра лел ни вр ски со 
дру ги же ни. Ке ро лин Де нис е не го ва та 
вто ра же на, а и таа не би ла по ште де на 
од не верс тва и по ни жу ва ња. Се збо ру-
ва де ка скло пил и две тај ни брач ни 
за ед ни ци со Клај ди Кинг и со Ке рол 
Вудс, но тоа тој ни ко гаш не го по твр-
дил. Са ра Ло ундс, Еко Стар, Рут Ти ран-
гел, Ме ги Ро џер сон, Су зан Рос и мно гу 
дру ги му би ле са мо мин ли ви вр ски за 
за ба ва. Но, кол ку и да бил не ко му ни-
ка ти вен, не дру же љу бив, та инс твен, 
ми сте ри о зен, груб, склон кон ал ко хол 
и дро га, ни кој не мо же да не ги ра де ка 
бил нај го лем по ет во му зи ка та и де ка 
не го ва та му зи ка и по е зи ја ра ди кал но 
го сме ни ја ли це то на све тот. 

Ка ко сред но шко лец поч нал со рок-
му зи ка, при што мно гу глас но ги из-
ве ду вал хи то ви те на Ел вис Прис ли 
и на Литл Ри чард. За вре ме на уни-
вер зи тет ски те де но ви се фо ку си рал 
на фолк-му зи ка та ве леј ќи де ка за 
не го рок-му зи ка та не би ла до вол на 
би деј ќи пес ни те не го при ка жу ва ле 
жи во тот ре ал но иа ко има ат од лич ни 
фра зи и ри там што пул си ра. За фолк-
му зи ка та ве лел де ка е по се ри оз на 
би деј ќи пес ни те во неа се ис пол не ти 
со по ве ќе та га, очај, вос хит, ве ра во 
нат при род но то и со мно гу под ла бо ки 
чув ства. Та ка, прив ле чен од лу ди ло то 
на ме га ло по ли сот на ре чен Њу јорк, 
поч нал да на ста пу ва по клу бо ви те во 
Грин вич Ви лич, нај пр вин со пес ни те 
на не го ви от идол Ву ди Га три (за ед но 
со Пит Си гер, твор ци на тра ди ци ја та 
на про тест на фолк-му зи ка во САД), 
а по тоа и со свои автор ски му зич ки 
ну ме ри. Од тоа вре ме да ти ра ат и не-
го ви те пр ви про тест ни пес ни со су ров, 
емо ци о нал но мо ќен стил, прос ле ден 
со сви ре ње ус на хар мо ни ка. И не ка де 
во тоа вре ме Ди лан поч ну ва да пи шу ва 
со ци јал ни пес ни за лу ѓе то што би ле 

жр тви на не прав да, осо бе но по ра ди 
бо ја та на ко жа та, што му да ва кре ди-
би ли тет на про те стен пе јач. Не го ви-
от бунт пре то чен во пес ни те „Смрт та 
на Емет Тил“, „Ба ла да за До налд Вајт“, 
„Ба ла да за Хо лис Бра ун“, „Оса ме на та 
смрт на Хе ти Ке рол“ са мо се во вед во 
нај го ле ми те про тест ни пес ни на пи ша-
ни ко га би ло: „Гос по да ри на вој на та“, 
„Вре ми ња та се ме ну ва ат“, „Ќе на вр не 
мно гу дожд“ и пес на та ко ја е пе а на на 
се кој про те стен марш „Blowin’ In The 
Wind“, ко ја ста на хим на на дви же ње-
то за гра ѓан ски пра ва. Да ус пее и да 
ста не пла не тар но поз нат и сла вен му 
по мог на ла Џо ан Ба ез, по ли тич ки мо-
ти ви ра на пеjач ка, по све те на на афро-
аме ри кан ско то дви же ње за гра ѓан ски 
пра ва во 50-ти те и 60-ти те го ди ни, ко ја 
пе е ла на про те сти те про тив вој на та во 
Ви ет нам и на мар ше ви те за со ли дар-
ност со ра бот ни ци те. Би ла пр ва фолк-
из ве ду вач ка ко ја ус пе а ла да се про бие 
на вр вот на топ-ли сти те за поп, рок и 
блуз-му зи ка. Боб Ди лан и Џо а на Ба ез 
за ед но пе е ле и ги из ве ду ва ле пес ни-
те на пи ша ни од Ди лан, на поз на ти от 
Марш на Ва шин гтон, на кој Мар тин 
Лу тер Кинг, пред 300.000 лу ѓе, го одр-
жал ле ген дар ни от го вор „Со ну вав сон“. 
Ос нов ни обе леж ја на Ди лан во овие фе-
но ме нал ни пес ни се ат мо сфе ра та што 
ја соз да ва, на чи нот на кој сви ри ги та ра, 
ус на та хар мо ни ка, фолк-по е ти ка та и 
сти лот. Во си те нив тој има по ет ска 
про тест на остри ца, ка ра кте ри стич на 
са мо за не го и за ни кој друг. Си те овие 
ка ра кте ри сти ки го на пра ви ја најз на-
ча ен и нај го лем му зи чар во САД на 
си те вре ми ња. За ед но со Битл си бе ше 
пред вод ник на кул тур на та ре во лу ци ја 

во 60-ти те го ди ни од 20 век, со ко ја 
све тот го транс фор ми ра ше не са мо 
му зич ки, ту ку и по ли тич ки и ду хов но.

По из вес но вре ме по втор но се вра ќа-
ше на ро кот или оде ше во блуз во ди-
те. Во 1965 го ди на Ди лан пра ви пре-
сврт во се кој пог лед: тек сто ви те, па и 
са ми те нас ло ви на пес ни те, поч наа да 
прет ста ву ва ат за га тка за се бе. Тоа ќе 
инс пи ри ра мно гу кни жев ни кри ти ча-
ри да пра ват ана ли зи во де це ни и те 
што до а ѓа ат, осо бе но што Ди лан ни-
ко гаш не ги ана ли зи ра ше сво и те пес-
ни, ту ку оста ва ше се кој да ги до жи вее 
на свој на чин. Во се то тоа, му зич ки те 
аранж ма ни на пес ни те вклу чу ваа сѐ 
по ве ќе еле ктрич ни ин стру мен ти, па 
та ка прв пат не го ви те ком по зи ции се 
на ре ку ваа фолк-рок му зи ка. Ка ко и 
да е, од то гаш, па до де нес, не го ва та 
му зи ка ка ко свес но да из бег ну ва се-
ка ква жа нров ска де фи ни ци ја.  Факт 
е де ка ка ри е ра та ја поч на ка ко аку-
сти чен ан ти по ли тич ки про по вед ник 
на ле во о ри ен ти ра на та Аме ри ка. На-
бр гу, пре ку на ве де ни те пес ни, ста на 
и ме си ја и пра ве ден про те стен по ет, 
но и на дре а лен ро ке нрол-ли ри чар. 
Нај го ле мо то зна че ње на Ди лан е во 
тоа што тој смис ли це лос но нов ја зик 
во по пу лар на та му зи ка, чиј што сен зи-
би ли тет го  гра де ше по зај му вај ќи од 
раз лич ни твор ци – од Волт Вит ман, 
пре ку Ди лан То мас, до фран цу ски те 
сим бо ли сти. 

Тој во сво и те пес ни ги обе ди ни рит мот, 
хар мо ни ја та и ме ло ди ја та и на мо дер-
на та му зи ка ѝ да де до дат на вред ност. 
Гла вен „ви нов ник“ е што ле ген ди те 
на мо ја та ге не ра ци ја не се ми на то. Со 
сво јот та лент и по тен ци јал на ге ниј 
на пра ви ми то ви те, пре да ни ја та и бај-
ки те за ро ке нро лот да тра ат сѐ уште, 
ка ко се вкуп но искус тво на на ше то 
оп штес тво. Ка ко ви стин ски умет ник 
и ге ниј не се сог ла си и не се со ли да ри-
зи ра ше со кур сот на исто ри ја та, ту ку 
ка ко долж ност ја сфа ти сво ја та уло га 
во до ка жу ва ње де ка ро кот не е по бе-
ден и уби ен. На про тив. Тој по ве ќе од 
55 го ди ни е бун тов ник со при чи на и 
за це ло вре ме, ка ко кул ту рен тво рец, 
пре ку сво е то му зич ко тво реш тво, се 
оби ду ва да ни го об јас ни вре ме то во 
кое жи ве е ме.  Ста ну ва збор за нај го-
ле ма та ико на на ро ке нро лот. Се ка ко и 
ико на на аме ри кан ски от фолк и блуз, 
но и бун тот во оп што. Жи ва ре ли кви ја 
на свет ски от ро ке нрол, кој пос лед ни-
те 28 го ди ни жи вее, пее и сви ри на 
кон церт на та тур не ја на ре че на Never 

ending tour. Ка ко по пра ви ло, се ко гаш 
е че кор или два пред дру ги те. Тој не 
се за до во лу ва со об јас ну ва ње на ра-
бо ти те, ту ку од се ко гаш ини ци рал и 
про ме ни на си сте мот во кој жи ве е ме. 
Не слу чај но уште во 1963 го ди на ја ис-
пеа ле ген дар на та „The times, they are 
changing“ (Вре ми ња та се ме ну ва ат), во 
ко ја кан та вто рот, бун тов ни кот, а де нес 
и ла у ре ат на Но бе ло ва та на гра да, пе е-
ше и по ви ку ва ше на про ме ни. Про ме-
ни за соз да ва ње нов свет – по пра ве ден 
и по ху ман. Оваа ком по зи ци ја, чиј што 
текст е зас но ван на по сту ла ти те на 
гра ѓан ско то дви же ње за чо ве ко ви 
пра ва во САД, ста на ви стин ска сли ка 
на фру стра ци и те на мла ди те од тоа 
вре ме. Во неа се аку му ли ра ни си те 
чув ства про тив то гаш ни от по ли тич-
ки естаб лиш мент и жи во тот кој тој го 
ка на ли зи ра ше. Оваа му зич ка ну ме ра 
е про тест на пес на, во ко ја Ди лан по-
ви ку ва на свест и на ме ѓу себ но раз-
би ра ње. Тоа е апел за над ми ну ва ње 
на ге не ра ци ски те раз ли ки и не до раз-
би ра ња. Ина ку, се по ка жа ка ко мно гу 
јас на по ра ка - по ра ка ко ја дејс тву ва ше 
пот тик ну вач ки за се оп шта бор ба за 
чо ве ко ви пра ва. 

Не мо жам да не ја спом нам и пес на та 
„Like A Roling Stone“ (Ка ко ка мен кој се 
тр ка ла), пес на ко ја и де нес мно гу ми на 
ја сме та ат ка ко не го во есен ци јал но 
де ло. Инс пи ра ци ја за тек стот до бил 
од при ја тел ка та на Ен ди Вор хол, Ида 
Седж вик, а вљу бе ни ци те во по е зи ја та 
го ви доа Ди лан ка ко со вре мен Рем бо, 
кој ис ме ју ва не кој нов Вер лан. Ина ку, 
по и мот „rolling stone“ или ка мен кој се 
тр ка ла е ед на од нај у ба ви те син таг ми 
во блуз и рок-по е зи ја та. Пре во дот ка ко 
тал кач или скит ник во се бе со др жи 
сли ка ко ја го над гра ду ва зна че ње то на 
овие збо ро ви со асо ци ја ци ја на не кој 
кој низ жи во тот е во ден од слу чај ни те 
уда ри на не вид ли ва та ра ка на суд би на-
та. Ле ген да та на блу зот Ма ди Во терс 
прв ис пе ал пес на со овој нас лов, ед на 
гру па од пред гра ди е то на Лон дон се 
на ре че спо ред блу зот на Ма ди (гру-
па та „Мо ди блуз“ со хи тот „Но ќи те 
во бел са тен“), а нив ни от при мер го 
сле де ше и Џен Ве нер, кој го ос но ва-
ше нај поз на ти от ма га зин за рок-кул-
ту ра та – „Rolling Stone“. Мај сто ри те, 
пак, на со у лот, гру па та „Темп тејшн“, 
твр деа де ка нив ни от та тко бил ток-
му тоа (Papa Was A Rolling Stone’’). И 
та ка... му за та ко ја се тр ка ла ла мно гу 
за ка чи ла, но нај го лем ефект по стиг-
на ла во „су ди рот“ со нај го ле ми от по ет 
на си те вре ми ња, кој сво ја та по е зи ја 

ја ре ци ти рал со ги та ра в ра ка – Боб 
Ди лан. Ка ко и се кое умет нич ко де ло, 
пес на та оста на над вор од вре ме то и 
од про сто рот, ка ко ја ка опо ме на на 
по тро шу вач ка та ци ви ли за ци ја, во ко ја 
не ко гаш са мо еден по гре шен че кор 
во ди од па ла та од бај ки те во кар тон-
ска ку ти ја на бе скуќ ник. Ина ку, оваа 
ну ме ра има бу квал но сѐ: хар мо ни ска 
стру кту ра ко ја е дра ма тич на, а при-
каз на та е со оп ште на со ме ло ди ја по-
вр за на со не го ви от по лу ра ска жу вач ки 
и по лу пе еч ки стил. Не ѝ не до сти га и 
му зи кал ност бла го да реј ќи на фан та-
стич ни от ри там. Ов де е мо мен тот да 
го об јас нам спо ме на то то обе ди ну ва ње 
на рит мот, хар мо ни ја та и ме ло ди ја та. 
Оваа пес на ни да ва ри там на на ши-
те те ла, ме ло ди ја во на ши те ду ши и 
хар мо ни ја на умо ви те. Тоа е пес на со 
мно гу про роч ки збо ро ви, но и збо ро ви 
со скри е ни имп ли ка ции во нив. Ток му 
за тоа ро ке нро лот на Ди лан над ми ну ва 
сѐ ка ко му зи ка, но и ка ко умет нич ка 
фор ма. Пес на та ле то то 1965 го ди на 
ги освои топ-ли сти те и во Евро па и 
во САД. „Like A Roling Stone“ е ве чен 
па то каз за си те по е ти со ги та ра, кои 
са ка ат со сво ја та кре а тив ност да ги 
про би ва ат вос по ста ве ни те гра ни ци.

И се га: на ви сти на, кој е Боб Ди-
лан? Се оби ду ва ле да го 
де фи ни ра ат раз ни му-
зич ки кри ти ча ри, 
поз на ти со ци о ло зи, 
уште по поз на ти фи-
ло зо фи, и кој ли уште 
не. Јас ов де ќе на ве дам 
ед на комп лекс-
на де фи ни ци ја 
спо ред мој ли-
чен вкус: Кол ку е 
ули чен тру ба дур, 
тол ку по ве ќе е 
и по ет ски бард. 

Но, и му зич ка рап со ди ја, би деј ќи е и 
Ке ро ук, кој мо же да пее, и Ба ро уз, кој 
во му зи ка та ја ста ви го ле ма та па ра да 
на бит-ге не ра ци ја та. Мо же би, најм но-
гу од сѐ по ет ско-му зич ка ре во лу ци ја 
во еден чо век, чо век со „грев“, што ги 
пре са дил рит мот на блу зот, со у лот и 
кан три-му зи ка та во тво реш тво то на 
Ви ли јам Блејк и Волт Вит ман, но и во 
со др жи на та на Биб ли ја та. Са ми от е 
ре мек-де ло, кој соз да ва дру го ре мек-
де ло, во кое Хо мер сви ри на ги та ра, а 
Са фо на ус на хар мо ни ка, при што си те 
трој ца пи шу ва ат по е зи ја, ко ја ус но ја 
изра зу ва ат и пре не су ва ат, ка ко по е зи ја 
за уво. Ко ми те тот за Но бе ло ва на гра-
да са мо го поз на ова ре мек-де ло и го 
прог ла си за свој из бор. До се га Но бе ло-
ва та на гра да ги афир ми ра ше сво и те 
ла у ре а ти, а овој пат, на про тив, из бран 
е Боб Ди лан, единс тве ни от чо век што 
мо же да ја ре а фир ми ра Но бе ло ва та 
на гра да. На ви сти на тре ба да би де ме 
среќ ни што жи ве е ме во вре ме то ко га 
и тој сѐ уште тво реч ки би ти су ва на 
пла не та та Зем ја. �

„Све тот го во дат  
тие што ни ко гаш 

не слу ша ат му зи ка“
Боб Ди лан,  

„Та ран ту ла“, кни га на  
екс пе ри мен тал на по е зи ја
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помина декада цела, од музиката остана само половина фела

Пишува |  Марина Костовска

Кол ку се про ме ни ја ра бо ти те на ма ке дон ска та  
му зич ка сце на за са мо 10 го ди ни? За жал, мно гу,  
и тоа во оп што не на по до бро

2007 VS 2017 сЦЕна

на ши от жи вот то гаш
2007 бе ше го ди на та ко га Бу га ри-
ја ста на дел од Европ ска та уни ја, 
а Ни ко лас Сар ко зи бе ше из бран 
за пре тсе да тел на Фран ци ја. 

За фил мо ви те или се ри и те пре ми ер но 
при ка жа ни во 2007 го ди на, авто мо би-
ли те про из ве де ни во тој пер и од, пес-

ни те од тоа вре ме кои ден-де нес се вр тат 
по ра ди ја та – сѐ ни се чи ни ка ко да се од 
се га, од не о дам на, од пред не ко ја го ди на.

Ре ал но ста е де ка по ми на це ла де ка-
да од 2007 го ди на, и поб ли ску сме до 
2030 го ди на одо што до по че то кот на 
овој ми ле ни ум. Ра бо ти те дра стич но 
се про ме ни ја не са мо во све тот, ту ку 
и кај нас. 

Стив Џобс го прет ста ви пр ви-
от па ме тен те ле фон „ај фон“, а 
све тот се за поз на со нај го ле ма-
та со ци јал на мре жа „Фејс бук“. 
Тоа бе ше го ди на та ко га Брит ни 
Спирс пред очи те на це ли от 
свет до жи веа нер вен слом и ја 
из бри чи сво ја та гла ва, а акте-
рот Овен Вил сон се оби де да 
си го од зе ме жи во тот.

Во мо да беа го ле ми те ка и ши и 
го ле ми те очи ла, чи ја што бо ја 
изб ле ду ва ше на кра јот на стак-
ла та. Се но сеа „не вид ли ви“ си ли-
кон ски пре рам ки на град ни ци те, 
а шмин ка та бе ше на пад на.

Му зич ки от свет до би но ва бо-
жи ца на топ-ли сти те отка ко 
Ри ја на за ед но со Џеј Зи ја ис пеа 
„Umbrella“. „Ayo technology“ на 
Џа стин Тим бер лејк со ме се ци 
не ни из ле гу ва ше од гла ва, а 
Еј ми Вајн ха ус вле зе во на ши те 
жи во ти.

Жи во тот во  
Ма ке до ни ја во  
2007 го ди на
На ма ли те екра ни прв-
пат се по ја ви еми си ја та 
„Екск лу зив“, а ние со не-
тр пе ние ја оче ку вав ме 
се ко ја епи зо да на „ЦСИ: 
Истра га на ме сто то на 
зло сторс тво то“, „Во вед во 
ана то ми ја“, „Из гу бе ни“...

Во Ха шки от три бу нал поч-
на суд ски от про цес про-
тив Љу бе Бо шков ски, а 
Мен дух Та чи бе ше из бран 
за пре тсе да тел на ДПА.

Наш пре тсе да тел бе ше 
Бран ко Цр вен ков ски, а 
пре ми е рот Ни ко ла Гру-
ев ски се оже ни со со пру-
га та Бор ки ца...

Ка ли о пи бе ше во брак 
со Ва сил За фир чев, а Ка-
ро ли на во вр ска со Ди но 
Ба лиќ. Ма лен ко ја за поз на 
мај ка та на не го во то тре то 
де те, ми сте ри оз на та Ру-
син ка, а Но не го љу бе ше 
Ри сте од „Бра во бенд“.

ка са е су ка са“ на То ни Зен, а 
ти неј џе ри те ма ни ја кал но го 
обо жа ваа но ви от рап-ме си ја 
Мар ко Ма рин ко виќ-Сла тка-
ри сти ка. Пос лед ни от об ја вен 
ал бум на То ни Зен е од пред 
че ти ри го ди ни, а не го одам на 
го не ма во јав но ста. Сла ткар 
де нес, пак, е фо ку си ран на бу-
гар ски от па зар. 

Во тоа вре ме го имав ме ду ри и 
Ел вир Ме киќ, кој бе ше акту е-
лен со пес на та „Не ка де пос ле 
2“. Ка де што е Ел вир, та му е и 
Јо ван Јо ва нов, за ко го 2007 го-
ди на бе ше ус пеш на и ка ко пе-
јач, но и ка ко про ду цент. Де нес 
и двај ца та жи ве ат над вор од 
Ма ке до ни ја и не се при сут ни 
на на ша та сце на.

2007 бе ше и го ди на на Ра де Вр-
ча ков ски-Вр чак, кој на кра јот 
на 2006 го ди на го об ја ви „Во 
тво е то ср це“, ал бу мот чи и што 
пес ни ќе ја обе ле жат це ла та 
на ред на го ди на. Мо же би не ја 
до би ја таа на гра да, но иста та 
го ди на за ед но со Адри јан Га-
џа го имаа хи тот на „Ма кфест“. 
Иа ко не кол ку па ти го нај а ви 
сво е то го ле мо вра ќа ње, Вр чак 
де нес не е дел од му зич ка та 
сце на, а Га џа е фо ку си ран на 
ал бан ски от па зар.

И Лам бе Ала ба ко ски пра ви не-
кол ку го диш на па у за. Не го ви от 
пос ле ден ал бум е об ја вен во 
2009 го ди на, а пред точ но де-
сет го ди ни на се ка де се вр те ше 
не го ви от ап со лу тен хит, „Вра-
ти ми го ср це то“, на кој за пеа 
ду ри и Дар ко Ди ми тров.

За Еле на Ри сте ска овој бе ше 
по себ но до бар пер и од. Тоа бе-
ше го ди на ко га со неј зи ни от 
ал бум „192“ се про мо ви ра ше 
и над вор од ма ке дон ски те гра-
ни ци, а за ед но со Ка ро ли на Го-
че ва на ста пу ваа и на Срп ски от 
ра ди ски фе сти вал. Еле на е ед-
на од ре тки те што во мо мен тот 
се акту ел ни на му зич ка та сце-
на. По ма ла па у за, таа се вра-

ти со нов ма те ри јал во 2015 
го ди на, а не о дам на об ја ви и 
не кол ку ви де ос по то ви. 

Таа го ди на Да ни Ди ми тров ска ја 
до би на гра да та за ин тер на ци о на-
лен ус пех на „Злат на бу ба ма ра“. 
За оние пом ла ди те, Да ни Ди мит-
ров ска не ко гаш бе ше ус пеш на 
рок-пе јач ка во Ма ке до ни ја. 

На сце на та гра ви ти раа и Ве ри-
ца Пан ди лов ска, Вла до Ја нев-
ски, „Фор плеј“, Але ксан дар Ми-
тев ски, Дар ко Ми јал ков ски...

Ка ро ли на со „Мо јот свет“ пе е-
ше на „Евро ви зи ја“. �

Ма ке дон ска та му зич ка 
сце на во 2007 го ди на
Ако на по ли тич ки план ни ко-
гаш не би ло по нап на то од оваа 
го ди на, хро ни ки те на ма ке дон-
ска та поп-кул ту ра ни ко гаш не 
за бе ле жа ле по ле тар ги чен пер-
и од. Естра да та ни ко гаш не би-
ла по ма ло број на, a об ја ве ни те 
ал бу ми, бу квал но, не по стој ни.

Иа ко Ми ни стерс тво то за кул-
ту ра со му зич ки суб вен ции се 
оби де да ги пот тик не и авто-
ри те и из ве ду ва чи те по ве ќе 
да соз да ва ат ма ке дон ска му-
зи ка, а со тоа да се зго ле мат и 
кон ку рен ци ја та и ква ли те тот, 
ре зул та тот не се по до бри. Се 
чи ни, и ком по зи то ри те и из-
ве ду ва чи те ед но став но кре наа 
ра це од це ла та естра да. 

Тоа се по ка жа и на пос лед ни-
от кон курс на Ма ке дон ска та 
ра дио-те ле ви зи ја за ком по-
зи ци ја та со ко ја Ја на Бур че ска 
ќе нѐ прет ста ву ва на „Евро ви-
зи ја“. Од 250 ком по зи ции што 
при стиг наа на адре са на МРТВ, 
по мал ку од 50 би ле од ма ке-
дон ски авто ри.

Пред са мо де сет го ди ни, пак, 
си ту а ци ја та бе ше со се ма по и-
на ква. Да се слу ша ма ке дон ска 
му зи ка не бе ше „сра мо та“.

Тоа бе ше го ди на та ко га Ма ке-
до ни ја го за гу би То ше, но и ко га 
ток му тој го на пра ви нај го ле ми-
от кон церт не ко гаш одр жан од 
ма ке дон ска ѕвез да. Таа го ди на по 
трет пат му ус пеа да го на пол ни 
град ски от ста ди он, овој пат со 
најм но гу пуб ли ка, ко ја во еден 
глас ги пе е ше пес ни те од не го ви-
от што ту ку об ја вен ал бум „Игри 
без гра ни ци“.

Но, ова беа злат ни вре ми ња и 
за оста на ти от дел од ма ке дон-
ска та естра да.

Тоа бе ше го ди на та ко га во се-
кој но ќен клуб се пу шта ше „Ми 

Стив Џобс

Еј ми  
Вајн ха ус

Брит ни Спирс

Ка ли о пи со  
Ва сил За фир чев

Но не со Ри сте  
од „Бра во бенд“

Еле на  
Ри сте ска

Да ни  
Ди мит ров ска

Ка ро ли на
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СТрАНЦи Во МАКеДоНиЈА

ви лер ал вес Фи на мо ре од Бра зил е про фе
сор по ин фор ма ти ка кој жи вее и ра бо ти во 
охрид. ка ко чо век што до а ѓа од не ве ро јат но 
ко ло рит на зем ја, во ко ја кар не ва лот во рио, 
уба ви те Бра зил ки и фуд ба лот се ви стин ски 
обе леж ја, тој ве ли де ка ток му ту ка про на шол 
слич ност со сво ја та зем ја. Тој за „ре пуб ли
ка“ откри ва де ка во две те зем ји лу ѓе то се со 
при ја тел ски при стап, ужи ва ат во за ба ва и во 
хра на и се мно гу отво ре ни кон стран ци...

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

� Ко га прв пат дој до вте во Ма-
ке до ни ја?
АЛ ВеС Фи НА Мо ре: Прв пат дој-
дов во Ма ке до ни ја про лет та во 
2015 го ди на. На по че то кот оста-
ну вав по три ме се ци, па се вра ќав 
во Бра зил. Ова е мој трет про ле тен 
пре стој во Ма ке до ни ја.

се слу чу ва да на и де те на не при-
јат но до бре дој де во не кој ре сто-
ран во Охрид, што спо ред ме не 
тре ба да би де обрат но за град 
кој е ту ри стич ки бе лег на зем-
ја та. Тре ба си те да се стре ми ме 
со ли дар но ста да вла дее во овој 
град. И мо рам да го спом нам де-
сер тот три ле че, кој на ви сти на 
е вку сен, во Охрид не мо же да 
се нај де на мно гу ме ста. Го лем 
впе ча ток ми оста ви и тој во По-
гра дец, Ал ба ни ја, но во Скоп је го 
не мам про ба но сѐ уште. 

� Кол ку има те сло бод но вре ме 
за да ја истра жи те Ма ке до ни ја? 
што мис ли те кое е нај у ба во то 
ме сто за да се по се ти ов де?
АЛ ВеС Фи НА Мо ре: Не сум бил 
во мно гу ме ста. Глав но по ра ди 
фа ктот де ка Охрид ну ди мно гу. 
Сум бил во „Све ти Јо ван Ка нео“, 
во по ве ќе цр кви, ам фи те а та-
рот. Ше та ње то низ ста ри от дел 
на гра дот се ко гаш за вр шу ва со 
до бро искус тво. Има пре крас-
на при ро да око лу Охрид, Га ли-
чи ца, Све ти На ум. Сул фур на та 
ба ња кај се ло то Ко сел, исто 
та ка, е ед но уба во искус тво за 
еден Бра зи лец. И, се ка ко, ту ка 
е уба ви на та на Охрид ско Езе ро. 
Сум бил и на кар не ва лот во Вев-
ча ни, не гу ва ње на ед на ста ра 
тра ди ци ја (ка ко кар не ва лот во 
Бра зил пред мно гу го ди ни). Но, 
не за ста ну вам ту ка, имам уште 
ме ста на мо ја та ли ста кои са кам 
да ги по се там.

� Ви не до сти га ли род на та 
зем ја?
АЛ ВеС Фи НА Мо ре: Ако оста нам 
по дол го од пред ви де но то, се ка ко 
де ка ќе ми не до сти га. Но, за тие 
што до а ѓа ат и се вра ќа ат да си ја 
ви дат зем ја та е мал ку по лес но. 

� Кои се Ва ши те пла но ви, оста-
ну ва те ли во Ма ке до ни ја?
АЛ ВеС Фи НА Мо ре: Мо и те пла-
но ви за се га се да одам во Бра зил 
и да се вра ќам во Ма ке до ни ја сѐ 
до де ка оваа на уч на со ра бо тка ми 
ја да ва таа мож ност. �

Бра зил со мно гу не шта ли чи на Ма ке до ни ја
� До а ѓа те од зем ја со по и на-
ква тра ди ци ја и кул ту ра, Ви 
бе ше ли те шко да се прис по-
со би те на но ви от на чин на 
жи вот ов де?
АЛ ВеС Фи НА Мо ре: Мо ја та си-
ту а ци ја, ка ко што ве ќе ка жав, е 
мал ку не о бич на во пос лед ни те 
три го ди ни од мо јот жи вот. Жи-
ве ев три ме се ци во Ма ке до ни ја, 
па след ни те три во Бра зил. Но, се 
вра тив ов де во по тра га по нов на-
чин на жи вот, одев на пред-на зад 
ме ѓу сти лот на жи во тот, но ви от, 
ма ке дон ски со ста ри от, бра зил-
ски. На мно гу на чи ни Бра зил ли-
чи на Ма ке до ни ја. Во две те зем ји 
лу ѓе то се со при ја тел ски при стап, 
ужи ва ат во за ба ва и во хра на и се 
мно гу отво ре ни кон стран ци. Во 
Бра зил лу ѓе то се мно гу по о тво-
ре ни за да вне сат но ви на ви ки 
во нив ни от на чин на жи вот. Во 
Ма ке до ни ја, спо ред ме не, лу ѓе то 
стро го се др жат до сво и те на ви ки 
и кул ту ра, што по мое мис ле ње е 
во ред, не ма ни што ло шо со та-
кви от стил на жи вот.

� Ка ко од лу чи вте да оста не те 
и да жи ве е те ов де?
АЛ ВеС Фи НА Мо ре: Крај на та 
цел ми е да се вра там во Бра зил. 
Се пак, не би ми би ло проб лем да 
оста нам ов де да жи ве ам до кра јот 
на мо јот жи вот. Жи вот на та сре-
ди на е мно гу уба ва и при јат на. 
Хра на та е мно гу до бра, по себ но 
ле бот. Ми се до па ѓа што во Ма-
ке до ни ја има по ве ќе ви до ви леб, 
нив на та под го то вка е единс тве-
на, ми се до па ѓа ат тр ка ле зен леб, 
пр же но леп че и по ве ќе то ви до ви 
ба ге ти. На стра на од при ја тел ски-
те лу ѓе и уба ви на та на зем ја та, 
глав на та мо ти ва ци ја да дој дам 
во Ма ке до ни ја е на уч на та со ра-
бо тка со Уни вер зи те тот за ин-
фор ма тич ки на у ки и тех но ло гии 
„Све ти Апо стол Пав ле“ во Охрид. 
УИНТ е уни вер зи тет кој во ве де 
на ста ва на анг ли ски ја зик. Тоа е 
од лич на мож ност за Ма ке до ни ја 
и за мно гу зем ји што ја раз би ра ат 
гло ба ли за ци ја та ка ко не из бе жен 
и до бар тренд.

� Да ли Ма ке дон ци те зна ат да 
по мог нат, да по да дат ра ка ко га 
е по треб но?
АЛ ВеС Фи НА Мо ре: Ма ке дон-
ци те се лу ѓе со кои на мно гу на-
чи ни мо же те да се по вр зе те. Јас 
ни ко гаш не мам по ми на то ни ту 
еден праз ник сам. Се ко гаш сум 
по ка нет да го по ми нам мо е то 
сло бод но вре ме со при ја те ли те 
што ги за поз нав во оваа зем ја, 
да им се при дру жам на нив на-
та прос ла ва. Без раз ли ка да ли 
ста ну ва збор за др жа вен или за 
ре ли ги о зен праз ник, па ду ри и 
фа ми ли јар ни прос ла ви. По крај 
ова, Ма ке дон ци те (ба рем во 
ака дем ски от свет, ка де што сум 
ан га жи ран) се мно гу со ли дар ни 
лу ѓе, се ко гаш под го тве ни за про-
мо ви ра ње за ед ниш тво.

� Кое е Ва ше то мис ле ње за ма-
ке дон ски от на род, нив ни от 
на чин на жи вот?
АЛ ВеС Фи НА Мо ре: Ми се до-
па ѓа ка ко лу ѓе то ов де зна ат да 
ужи ва ат и да го жи ве ат сво јот 
жи вот. Ту ка лу ѓе то  по ми ну ва ат 
и мно гу вре ме во при ро да, има ат 
свои актив но сти. Ин те рес но е 
да се ви ди ра до ста на нив ни те 
ли ца за топ ли те и при јат ни де-
но ви (што не е слу чај во Бра зил 
би деј ќи та му нај че сто е сон че-
во). Во тие де но ви лу ѓе то се со 
по и на кво рас по ло же ние, ве дри, 
ко ло рит но об ле че ни, без раз ли-
ка да ли ста ну ва збор за ма жи 
или за же ни.

� Да ли Ви се до па ѓа ма ке дон-
ска та тра ди ци о нал на куј на?
АЛ ВеС Фи НА Мо ре: Ма ке дон-
ска та хра на е мно гу до бра. Па-
стрм ка та, ри би те се од лич ни. 
Ба нич ка та и бу ре кот исто та ка. 
Пи ца та што се при го тву ва во 
Ма ке до ни ја, исто та ка, е до бра, 
по себ но те сто то (иа ко не ко гаш 
ре сто ра ни те не во дат мно гу сме-
тка за со стој ки те врз те сто то, 
што не ко гаш зна чи „ср це то“ на 
до бра та пи ца). Про бав и ја гу ла, 
не се којд не вен и спе ци фи чен 
вкус. Мо рам да истак нам де ка 
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Цр ни от фу стан се ко гаш е 
га ран ци ја за убав изг лед. 
Ма ли от црн фу стан, најк ла-

сич но то пар че во жен ска та гар-
де ро ба, не е до вол но да го има те 

са мо во ед на ва ри јан та. Фу ста нот 
е ми ле ник на си те да ми со стил – 
мо же да би де кус, без ра ка ви, со 
ра ка ви, со отво рен грб или со 
тан те ла, из бо рот е ваш.

Еле ган тен фу стан со тен ки пре рам ки
Мод на та ку ќа „Миу Миу“ пред ла га шик-фу стан со А-крој. 
Овој мо дел од лич но при ле га со сан да ли или со чев ли со 
ви со ки пот пе ти ци. Се раз би ра, со оваа ком би на ци ја, цр ве-
ни от кар мин е за дол жи те лен.

Ре тро дам ски фу стан
Ако ваш фа во рит е мал црн фу стан без ра ме-
ни ци и при тоа тој да е те сен, јас но е де ка ќе 
изг ле да те ка ко ди ва од ста ри те хо ли вуд ски 
фил мо ви. Ова пар че об ле ка е без вре мен ско 
и од лич но се вкло пу ва со би се рен ѓер дан.

Црн фу стан за се кој ден
Цр ни от фу стан за се кој ден 
кој е на пре рам ки мо же да го 
до пол ни те со ма и ца ко ја ќе ја 
но си те под фу ста нот. Овие фу-
ста ни мо же да ги ком би ни ра те 
со ба ле тан ки или со па ти ки. Во 
за вис ност од си ту а ци ја та, мо-
же да об ле че те кра тка ко же на 
јак на и ве ќе сте под го тве ни за 
но ќен жи вот.

со вр шен за на ра бо та
Да се нај де црн фу стан за си те 
при го ди не е лес но. Ако са ка те 
ова пар че об ле ка да го но си те 
за на ра бо та, но и на ко ктел-
за ба ва по ра бо та, то гаш од бе-
ре те фу стан што е се чен под 
гра ди те и по тоа се ши ри во 
здол ни ште до ко ле на. Сан да-
ли со ви со ки пот пе ти ци и ре-
мен це лос но ќе го на до пол нат 
ва ши от изг лед.

Кла си ка за ка кво би ло те ло
Ра ка ви на ма ли от црн фу стан се иде ал но ре-
ше ние за тие што не се за до вол ни од изг ле дот 
на сво и те ра це. Со ма ла чан та, ан ти лоп чев ли 
и те ксас јак на, де нот е ваш.
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АТРАКТИВНОТреНД

ма ли от црн фу стан, најк ла сич но то пар че 
во жен ска та гар де ро ба, не е до вол но да го 
има те са мо во ед на ва ри јан та

пет ма ли цр ни фу ста ни
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дортмунд е град во Германија. Се наоѓа во покраината 
Северна рајнавестфалија, во областа рур.овој град 
е познат како вестфалската зелена метропола. околу 
половина од градската територија се состои од водотеци, 
шуми, земјоделски површини и зелени површини со 
огромни паркови, како што се вестфалскиот парк и 
ботаничката градина ромбергпарк. ова е во спротивност 
со речиси стогодишната историја на експлоатација на 
јаглен и на челик во рамките на градските подрачја

Дортмунд - вестфалската зелена метропола

Неговото население од 
585.045 жители го прави 
осми по големина град во 

Германија и 41. во Европската 
унија. Дел е од урбаната зона со 
5,2 милиони жители, тоа е најго-
лемата урбана агломерација во 
Германија. Исто така, дел е од 
поголемиот регион Рајна-Рур, кој 
има повеќе од 12 милиони луѓе.

Реката Рур тече јужно од градот, а 
малата река Емшер тече низ сами-
от град. Каналот Дортмунд-Емс, 
исто така, завршува во приста-
ништето Дортмунд, кое е најго-
лемото европско пристаниште 
поврзано со канал и го поврзува 
Дортмунд со Северно Море.

Културната историја може 
да се забележи по цркви-
те во центарот на градот, 

чиишто кули го карактеризи-
раат хоризонтот на Дортмунд.
 
Центарот на градот, сепак, го 
задржал изгледот на среднове-
ковен град. Улиците во прстени 
го обележуваат поранешниот 
градски ѕид и Вестен/Остенхел-
вег, делови од средновековниот 
трговски пат на солта, е сè уште 
главната (пешачка) улица во са-
миот центар на градот.

Ако сте со краток престој во 
овој град, тогаш од местата 
што треба да ги видите, секако, 
е црквата „Свети Петар“, про-
тестантска црква, зграда што 
потекнува од 14 век. Позната 
е по огромниот резбан олтар 
(познат како „Златното чудо 
на Дортмунд“), од 1521 година. 
Има 633 врежани златни дабо-

ви фигури, кои претставуваат 
околу 30 сцени за Велигден.

Богородица e, исто така, протес-
тантска црква, првично изгра-
дена во 1170-1200 година, но 
повторно изградена по Втората 
светска војна. Олтарот е од 1420 
година.

На листата нека ви биде и 
поранешната пиварница на 
Дортмунд (у-кула), сега музеј,  
телевизиската кула „Флоријан“. 
Вестфалскиот индустриски му-
зеј „Цолерн“. Куќата Боделшвинг 
од 13 век, замок, кој е делумно 

обновен во 17 век. Водниот за-
мок Боделшвинг. Стражарница-
та Ромберг од 17-ти век, неко-
гашна стражарница на замок, 

која сега е уметничка галерија. 
Кулата РВЕ (RWE), која е 120-ме-
тарски облакодер, највисокиот 
во Дортмунд...

За љубителите на фудбалот 
градот го има познатиот фуд-
балски стадион „Вестфален“ 
на Борусија Дортмунд, кој го 
носи името „Сигнал Идуна 
парк“. Блиску до него е големи-
от конгресен центар „Вестфа-
лен“, место на неколку големи 

конгреси, саеми, натпревари во 
уметничко лизгање, концерти 
и други важни настани од 50-
тите години на минатиот век.

Градот има долга традиција на 
музика и на театар. Градскиот 
оркестар бил основан во 1887 
година и сега е познат како 
Дортмундска филхармонија, 
па затоа ако имате можност 
не пропуштајте да ја посетите 
и оперска куќа во Дортмунд, 
која е изградена во 1966 година 
на местото на старата синагога, 
која била уништена од нацисти-
те во 1938 година.

И, секако, одвојте време да го 
видите големиот музеј на умет-
носта како и музејот „Оствал“. 

За јавниот превоз добро е да 
знаете дека градот има голе-
ма мрежа на подземна желез-
ница и автобуси. Подземната 
железничка линија исток-запад 
е отворена за да го комплетира 
подземниот систем во центарот 
на градот и за да ги замени ста-
рите трамваи на површината.

Агенциски аранжман во овој 
град со авионски превоз и прес-
тој од четири дена ќе ве чини 
155 евра. Во цената на пакетот 
е вклучено: авионски превоз 
на релација: Скопје - Дортмунд 
– Скопје, аеродромски такси, хо-
телско сместување во хотел по 
избор /4 BB. Летовите се секоја 
среда и недела, цената зависи 
од тоа со колку места располага 
авиокомпанијата.

Во цената на пакетот не е вклу-
чено: трансфер аеродром – хо-
тел, се препорачува директна 
метролинија, која ќе ве однесе 
до центарот на градот. Други-
те опции за превоз се шател 
од аеродром до хотел, кој би ве 
чинел 6,5 евра во еден правец, 
приватен трансфер со такси, од 
22 евра во правец. Ако сте од тие 
туристи што сакаат да заштедат, 
резервирајте престој преку ин-
тернет и користете лет за кој, 
доколку сте стрпливи, може да 
си го купите билетот порано по 
пониска цена за датумот што ви 
е потребен за патување. �
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НАуКА и ТеХНоЛоГиЈА

на пре до кот на 3д тех но ло
ги ја та во пос лед ни ве 

не кол ку го ди ни е не ве ро
јат но го лем. за тие што не 

ги сле дат но ви те ти те на 
ова по ле, уште по не ве ро

јат на бе ше ве ста што 
не о дам на дој де од ду баи, 

де ка та му на ско ро ќе се 
поч не со из град ба на 
пр ви от об ла ко дер од 

3д пе ча тач

О вој про ект ќе би де де-
ло на ком па ни ја од 
Обе ди не ти те Арап ски 

Еми ра ти, „Ка за тех но ло џис“, 
чи е што се ди ште е ток му во Ду-
баи. Прет став ни ци те на оваа 
ком па ни ја ве лат де ка ко га 
поч на ле да раз мис лу ва ат за 
на чи ни ка ко да ја упо тре бат 
и спро ве дат 3Д тех но ло ги ја та 
во сво ја та ра бо та, глав но би-
ле кон цен три ра ни кон ку ќи и 
ни ски град би, но по ра ди по-
сто ја ни те пра ша ња да ли мо же 
да се на пра ви и ви со ка град ба, 
поч на ле да раз мис лу ва ат во 
тој пра вец.

- Ка ко што е до бро поз на то, 
во Ду баи по стои тренд на 
гра де ње што по ви со ки об-

је кти. По истра жу ва ња та и 
де тал ни те ана ли зи, дој дов ме 
до зак лу чок де ка 3Д тех но ло-
ги ја та мо же да се иско ри сти 
и за из град ба на ви со ки об-
је кти - из ја вил Крис Кел си од 
„Ка за тех но ло џис“.

Во оваа ком па ни ја ве ќе рас по ла-
га ат со 3Д пе ча та чи, кои мо жат 
да на пра ват сло же на град ба и 
кон струк ци ја. След ни от че кор 
е да се прис по со бат за ви со ки 
град би. Ка ко што нај а ву ва ат од 
„Ка за“, за овој за фат ќе ко ри стат, 
глав но, во о би ча е ни ма те ри ја ли, 
ка ко че лик и бе тон. 

Во град ба та на овој об ла ко дер 
во Ду баи е пла ни ра но да се ко-
ри стат по стој ни те кра но ви на 

фир ма та, тоа зна чи де ка не-
ма да има по тре ба да се гра-
дат но ви кра но ви спе ци јал но 
за овој про ект. Сѐ уште не се 
об ја ву ва ат по ве ќе де та ли за 
ди мен зи и те на овој об јект, но, 
нај ве ро јат но, град ба та ќе има 
не ка де ме ѓу 40 и 50 ка та.

Иа ко ова е пр ви от по го лем об-
јект од овој тип, со по мош на 
3Д пе ча та чи ве ќе се из гра де ни 
дру ги по ма ли град би во Ки-
на, САД, Хо лан ди ја и во уште 
не кол ку др жа ви во све тот. Се 
оче ку ва мно гу гра деж ни ком-
па нии во ид ни на да се прис по-
со бат на оваа но ва тех но ло ги ја 
со што це ни те ќе се на ма лат и 
са ма та тех но ло ги ја ќе ста не 
по до стап на.

Ве ќе по дол го вре ме 3Д пе ча та чи-
те се упо тре бу ва ат во об ла ста на 
ме ди ци на та ка де што ус пеш но 
се пе ча тат чо веч ки ор га ни, па 
ду ри и кле тки. Овој брз на пре док 
на оваа тех но ло ги ја се оче ку ва 
уште по ве ќе да се зго ле ми во 
ид ни на.

До де ка „Ка за“ ја под го тву ва из-
град ба та на оваа пр ва 3Д ис пе-
ча те на ви со ко кат ни ца, не о дам на 
беа пре зен ти ра ни пла но ви те за 
пр ви от ро ти рач ки об ла ко дер, кој, 
исто та ка, ќе се гра ди во Ду баи. 
По че то кот на не го ва та из град ба 
е нај а вен за во 2020 го ди на, а со 
ви со чи на од 420 ме три, ста но-
ви те во оваа ро ти рач ка згра да 
ќе мо жат да ја ме ну ва ат сво ја та 
ме сто по лож ба во об је ктот. 

пр ви от     3Д ис пе ча тен  
об ла ко дер      ќе се гра ди  
во Ду баи
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пРичини поРаДи 
Кои Ви Е поТРЕБно 
ДоМаШно МилЕничЕ
Да поседувате милениче како прија-
тел дома може да има многу позитив-
ни ефекти во вашиот живот. Неколку 
причини кажуваат дека миленичето 
е корисно за умот, телото и за душата

Миленичињата помагаат при градењето 
односи, секогаш имате тема за разго-
вор со другите луѓе, ви овозможуваат 
полесно да се поврзете со љубителите 
на животни. 

Домашното милениче е корисно за 
здравјето, може да помогне во подобру-
вање на здравствената состојба поради 
честите прошетки и грижата за него.

Помагаат со борбата против алергиите, 
тоа може да звучи противречно, но вис-
тина е.  Животните, всушност, помагаат 
во борбата со алергиите. Децата што 
растат и се опкружени со животни имаат 
поздрав имун систем од другите.

Ја зголемуваат силата на коските и на 
срцето, тоа се дополнителни здрав-
ствени придобивки од домашното ми-
лениче: брзо заздравување од срцеви 
заболувања, постабилен крвен прити-
сок и помала веројатност за добивање 
срцев удар. 

Тие го подобруваат расположението. 
Има денови во кои работите, едностав-
но, не одат. Тогаш нема ништо поубаво 
од вере пријател, кој нема трпение да 
се вратите дома и да ви ја покаже сета 
љубов што ја собира во себе. 

Многу луѓе, кога им е тешко да ги спо-
делат своите проблеми со други луѓе, 
откриваат дека силната емоционална 
врска со миленичето има терапевтски 
ефект.

Тие даваат сигнали кога на сопственици 
им се закануваат сериозни здравствени 
проблеми. Едно нешто што сопственици 
често не знаат е дека кучињата можат да 
ги препознааат сигналите на многуброј-
ни здравствени состојби.  �

пЕТунија
Петуниите кај нас се едногодишни 
билки, името го добиле по јужноа-
мериканската билка петун поради 
сличните цветови. Има околу 35 
вида

Петунијата е сезонско цвеќе, кое е 
многу распространето како цвеќе 
за во двор. Петуниите се многу по-
пуларни поради нивните цветови, 
кои можат да бидат ѕвонести, пол-
ни и едноставни, без мирис или со 
мирис, мали или големи и речиси 
во сите бои.

Одржувањето на ова 
цвеќе е едноставно, со 
прскање со препарати 
на база на бакар и со 
редовно полевање. 
Најчесто се сади во 
саксии, кои напролет 
ги украсуваат гради-
ните, балконите и 
терасите. Петунии 
се ставаат на тераса 
во април, кога нема 
мразеви.

За петунијата убаво 
да цвета треба да 
биде свртена на ис-
ток или на запад, кон 
сонцето. �

Бубалки, тревки и ѕверки за свежина во домот
Инсекти, билки и шумски ѕверки се тренд во декорацијата 
на домот оваа сезона. Ви претставуваме неколку начини 
како безбедно да ги внесете пеперугите, пчелите и бумба-
рите во домот и сето тоа да изгледа чисто и свеж

Верувале или не, нема ништо 
поромантично од шарени пе-
перуги на тапетите или на фо-
телјата, шолја за чај со весели 
пчели или часовник во облик на 
саќе, софа со билки, перници…

Сепак, не претерувајте за да не 
направите џунгла од домот, се 
работи за детали. За основата 
изберете некоја светла боја - 
бели, светложолти или сини 
тонови. 

Ако сте посмели, отворете им 
ја вратата на шумските ѕверки. 
За оваа пролет Чарли Харпер и 
Тод Олдхам, фасцинирани од 
природата, подготвија „дива“ 
колекција со парчиња што 
вклучуваат постелнина, пер-
ници, теписи, комоди, јоргани, 
ламби, завеси за бања и уште 
многу други работи. �
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Подготви | Бојан Момировски

П о че то ци те на оваа игра, ко ја во све тот е 
по поз на та ка ко „backgammon“, а кај нас 
го но си име то од тур ски от збор „tavla“, 

се не ка де пред 5.000 го ди ни ко га во стар Еги пет 
лу ѓе то игра ле се нат, игра на пло ча или таб ла, 
мно гу слич на на де неш на та таб ла.

Се пак, ори ги нал ни те пра ви ла на таб ла та се најб-
ли ски до ста ра та крал ска игра ура ко ја вле че 
ко ре ни ре чи си од исти от пер и од, но се игра ла 
во древ на Ме со по та ми ја и е ви стин ски пре док 
на си те со вре ме ни игри на таб ла или на пло ча.

Оваа игра се игра во се кое ма ло, во 
се кој дом и ре чи си не ма чо век што не-
ко гаш во жи во тот не се срет нал со неа. 
Мно гу че сто мо же да се ви дат игра чи 
на таб ла пред згра да, на пла жа или во 
при ро да. Со си гур ност мо же да се ка же 
де ка не ста ну ва до сад на за игра ње и 
по не кол ку ча са за тоа што се ко ја игра 
е раз лич на од прет ход на та.

Во све тот се ор га ни зи ра ат и го ле ми 
па рич ни тур ни ри, а ед наш го диш но во 
Мон те Кар ло се ор га ни зи ра и офи ци јал-
но свет ско пр венс тво во таб ла, на кое 
се до би ва нај до бри от играч на све тот. 
Таб ла та ка ко игра не ба ра не ка кви по-
себ ни фи зич ки или пси хич ки под го то-
вки за игра ње и за тоа мно гу лу ѓе што 
не учес тву ва ат на ва кви тур ни ри или 
пр венс тва не го приз на ва ат свет ски от 
пр вак за нај до бар играч.

Во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, па и на Бал-
ка нот, се игра ат по ве ќе игри на таб ла 
и се поз на ти ка ко пр ва та, вто ра та и 
тре та та, кои има ат раз лич ни пра ви ла. 
Се пак, глав ни от збор око лу оваа игра 
го има ос нов на та, ко ја се игра се ка де 
во све тот.

Комп ле тот за ре кре а тив но игра ње таб ла 
со пло ча, 30 пу ло ви и два за ра на пра вен 
од др во има сим бо лич на це на од око-
лу 500 де на ри, но по сто јат и комп ле ти 
на пра ве ни од ко жа, сло но ва ко ска, спе-
ци јал ни др ва об ло же ни со чо ја и ска пи 
ма те ри ја ли кои се про из ве ду ва ат во 
све тот и кои мо же да чи нат и до не кол ку 
ил ја ди евра. 

Игра та таб ла што де нес е нај рас-
про стра не та во све тот и ја игра ат 
си те од 7 до 77 го ди ни е од лич на за 
ре кре а ци ја и не ба ра по себ ни ус ло-
ви за да мо же да се игра. Од лич на 
друш тве на игра за двај ца ко ја се 
со стои од таб ла со 24 по ли ња од бе-
ле жа ни со из дол же ни три а гол ни ци, 
30 та ка на ре че ни пу ло ви или же то ни 
(по 15 за се кој играч) и две коц ки, 
за ро ви. Освен пу ло ви те, кои се во 
две раз лич ни бои за се кој играч од-
дел но, дру го то двај ца та игра чи го 
ко ри стат за ед но.

Цел та на игра та и пра ви ла та се мно гу јас ни и ед но став ни. 
По бед ник е тој што прв ќе ус пее да ги со бе ре или из ва ди 
пу ло ви те од таб ла та. Игра чи те на из ме нич но фр ла ат коц ки 
и спо ред број ки те што ќе им се пад нат ги мр да ат пу ло ви те 
кон сво ја та ку ќа или ба за. Отка ко си те пу ло ви ќе стиг нат 
до ку ќа та, тие се ва дат во за вис ност од број ки те на за ро-
ви те и на кои точ но по ли ња се на ре де ни.

НајстаратадруштвеНа
игравосветот

рекреациjа
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спОРТ иНТерВJУДАВиД МиЈАЛоВ, ПЕРСПЕКТИВЕН  МАКЕДОНСКИ ТРИАТЛОНЕЦ

иако сѐ уште е во своите 
тинејџерски години, давид 

мијалов бележи одлични 
резултати на домашна, но и на 
меѓународна сцена во една од 

најтешките спортски дисциплини 
– триатлон. како што вели самиот, 
комбинацијата од трчање, возење 

велосипед и пливање бара 
огромна физичка подготвеност, 
а давид за „република“ открива 

колку часови од денот 
поминува во тренирање и за 

кои турнири се подготвува

Денот ми почнува и 
завршува со тренинг

 иако сѐ уште си млад и на по-
четокот на твојата кариера, 
успеа да забележиш значи-
телни успеси и да оствариш 
високи резултати во триат-
лон. Кажи ни нешто повеќе за 
твоите досегашни највисоки 
остварувања, пласмани и ме-
дали до кои успеа да стигнеш 
последните години?
МиЈАЛоВ: Досегашните мои 
постигнати резултати се 
должат на секојдневна макотр-
пна работа и на тренинг, како и 
на максималната посветеност 
на траиатлонот. Досега имам 
освоено повеќе од 30 медали, 
како на домашни така и на 
меѓународни натпреварувања.

Четири години по ред сум 
шампион на Македонија без 
ниту една изгубена трка во 
триатлон, а во 2016 година 
меѓу повисоките пласмани 
ми се освоено прво место на 
Европскиот куп во триатлон во 
Бургас, Бугарија, во категорија  
млади, прво место во акватлон 
(пливање и трчање) во Бел-
град, Србија, второ место на 
турнирот во дутлон ( трчање 
- возење - трчање) во Плевен, 
Бугарија и прво место на тур-
нирот - Трофеј на град Белград. 
Минатата година учествував и 
на други турнири во Хрватска, 
Романија...

 откри ни нешто повеќе за 
твоите почетоци, кога почна 
да се занимаваш со триатло-
нот, каде почна да тренираш 
и како те привлече токму 
овој спорт?
МиЈАЛоВ: Роден сум во Скопје, 
каде што живеев со моето се-
мејство до 2010 година, а таму 
почнав да тренирам карате, 
но тој спорт не ме привлече 
многу. По враќањето во Радо-
виш, еден ден во 2012 година 
на градскиот базен забележав 
како група мои врсници пли-
ваат, па веднаш некои од нив 
почнуваат да трчаат или да во-
зат велосипед. Бев љубопитен, 
па прво срамежливо пробав 
сам и некако ми се допадна.

За кратко почнав да тренирам 
во тогашниот клуб Елан, кој 

сега веќе не е активен, а пр-
вата триатлонска трка на која 
учествував ми беше во Мавро-
во истата година. Тука некаде 
почна сѐ....

 За кои натпреварувања се 
подготвуваш во моментов и 
на кои спортски настани и 
турнири ќе им се посветиш 
најмногу до крајот на оваа 
година?
МиЈАЛоВ: Искрено, имав 
една пауза, но сега е сѐ во ред 
и тренирам напорно. Би сакал 
да учествувам на турнирот Че-
линџ рот во Германија во јули, 
како и на уште еден престижен 
триатлон настан кој ќе се одр-
жи во Лозана, Швајцарија на 
21 август. Но, за сето тоа да се 
изреализира потребно е да се 
вратам во потребната форма, 
за која, морам да признаам, 
во моментов многу напорно 
тренирам.

 Како една од најтешките 
спортски дисциплини, која 
бара извонредна физичка 
подготвеност, кажи ни каде 
најмногу тренираш и колку 

време од денот го минуваш 
во тренинзи?
МиЈАЛоВ: Најмногу тренирам 
во Радовиш и во Струмица. Од 
крајот на март до почетокот 
на април бев на подготовки во 
Хрватска со тренерот Данчо Ѓе-
оргиев, кој несебично ми дава 
поддршка и се залага за мене.

Во моментот тренирам око-
лу 4 часа дневно, а за кратко 
тренинзите ќе ги зголемам на 
5-7 часа на ден. Минатата го-
дина тренирав и во Бугарија, 
со мојот тренер Емил Стоyнев, 
под чиешто менторство и по-
стигнав дел од спомнатите 
резултати.

Денот ми почнува и завршува 
со тренинг. Тратлонот е тоа 
што ме движи и што секојднев-
но е во моите мисли.

 Колку е тешко да се балан-
сираат училишните обврски 
и напорните тренинзи кои 
ти одземаат поголем дел од 
денот и дали имаш тренер 
кој секојдневно ти помага во 
тренинзите?
МиЈАЛоВ: Искрено, многу е 
тешко бидејќи ова е спорт што 
бара навистина многу трени-
рање, а заморот секогаш си го 
прави своето. Сепак, наоѓам 
време прво за училишните об-
врски, а секако и приватниот 
дел, но за тоа само кога имам 
слободен ден или кога имам 
само еден или два тренинга.

 Кои се твоите планови за во 
иднина и кој е твојот спорт-
ски сон?
МиЈАЛоВ: Моите планови се 
да учествувам на Олимписките 
игри и, секако, да се искачам 
на пиедестал на европско или 
на светско првенство. Иако 
гледано од оваа перспектива, 
сето тоа звучи многу тешко, 
мислам дека можам да успеам. 
Тоа е мојот сон, а јас ќе дадам 
сѐ од себе за да го остварам. 
Свесен сум дека до врвот се 
стигнува со секојдневна и 
долгогодишна работа, а до-
полнителна поддршка ми се 
родителите кои за тој мој сон 
даваат сѐ што имаат. 

Разговараше | Горан Зивчевски
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� Хри сто Узу нов
 Хри сто Узу нов или Ду ле Узу нов (Охрид, 22 

фе вру а ри 1878 го ди на – Цер, 24 април 1905 
го ди на) бил учи тел, вој во да и ре он ски на чал-
ник на че ти те на мРо во охрид ски от ре во лу-
ци о не рен округ. Се шко лу вал во Со лун ска та 
ма шка гим на зи ја, ка де што Да ме Гру ев го 
„иска пал во ре во лу ци о нер ни от ко тел“.По 
тра гич ни от крај на во ста ни е то хри сто узу нов 
оста нал во ма ке до ни ја. 

 на 24 април 1905 г. хри сто со сво ја та че-
та од Кру ше во за ми нал за Ки чев ско, но во 
ки чев ско то се ло Цер че та та би ла оп ко ле на 
од мно гу бро ен тур ски аскер со ар ти ле ри ја. 
би деј ќи не ма ле ни ка ква по мош, бор ци те би ле 
при ну де ни или да се пре да дат или да се са-
мо у би јат. За да не им пад нат жи ви в ра це на 
тур ци те, тој и не го ви те 13 со бор ци пос лед ни те 
кур шу ми ги истре ла ле во се бе.

 оста на не го во то по трес но претс мрт но пис мо 
ка ко све дош тво за хе рој ска та смрт на ма ке-
дон ски те ју на ци.

 бра ќа, до пу штам да сме пре да де ни, но ве ру вам 
и де ка е тоа слу чај но. ван чо из ле зе и бе ше 
уби ен уште во 10 и три че твр ти ра но утро то, 
а, исто та ка, и чет ни кот Јон че од Двор ци (Ки-
че е ско), кој бе ше со Пе цо.

 мо ја та ар хи ва е рас прс на та низ це ло то се ло. 
Им ја до ве рив на три же ни, кои не ги поз на-
вам. ван чо, исто та ка, ја оста вил ар хи ва та кај 
ед на же на, но не ја знам. По ба рај те ја, ќе ја 
нај де те.При чи на та што не ри зи ку вав ме да 
удри ме утри на ва бе ше во тоа што од се дум-
осум стра ни ни отво ри ја оган, па мис леј ќи де-
ка се мно зи на, ре шив ме да се бо ри ме, ма кар 
и про тив по го ле ми си ли, кои ги оче ку ва ме да 
дој дат. уве рен де ка не ќе би де ме спа се ни, за 
пос ле ден пат ви ис пра ќам брат ски поз дра ви 
на си те дру га ри и при ја те ли.

 Спро ти кар па та ка де што сме се га, го оста вив 
во ед на дуп ка на ѕи дот мо е то ќе се со че ти ри и 
пол на по ле о ни, ед на ли ра и око лу 40 гро ша. 
тоа се охрид ски па ри.

 мо јот пос ле ден со вет до си те дру га ри е да 
би дат искре ни кон де ло то си те тие што му 
слу жат за што са мо искре но ста и че сто ср деч-
но ста ја из диг на ле вна треш на та ор га ни за ци ја 
и пак тие ќе ја спа сат од ано мал но ста во ко ја е 
по ста ве на од не до бро со вес ни на ши дру га ри... 
на ша та иде ја ќе би де по стиг на та, ете зо што ќе 
умрам спо ко ен, со чи ста со вест пред за ко ни те 
на на ша та све та ор га ни за ци ја.

 До се га на мер но со ни што не сум му на па ко-
стил на де ло то, а ако сте за бе ле жа ле во ме не 
не кои гре шки, би де те уве ре ни де ка тие ста на-
ле про тив мо ја та вол ја. мо лам из ви ну ва ње.

 мо лам осо бе но да ја поз дра ви те мо ја та љу-
без на мај ка, ко ја ни ко гаш не сум ја за бо ра вил, 
би деј ќи таа ме на пра ви ва ков. не ка ме из ви ни 
и таа де ка со ни што не се за ра ду ва ла од ме не...

 За пос ле ден пат ќе ви по вто рам. би де те искре-
ни и чу вај те ги ос нов ни те за ко ни на уста вот 
на ор га ни за ци ја та. оста ну вам со брат ски 
бак не жи, Х.Д.У...

 Да вај ќи ѝ го пис мо то на Спи ро ви ца, ѝ под-
вик нал: Пос ле ден пат збо гум се стро, ка жи им 
на дру га ри те де ка слав но ќе умрам, смрт та е 
пос лед на ко га не ма сло бо да. не ка би дат уве-
ре ни де ка де ло то ќе по бе ди. ма ке до ни ја ќе 
ро ди но ви бор ци, ние ќе жи ве е ме во спо ме ни те 
ва ши. Ка же те им де ка сме пре да де ни.

ВремеПЛоВ

д В О г л е д

ЕКсКлуЗиВно: ЗаЕВ наРачал МаГија 
пРоТиВ ТиРансКаТа плаТФоРМа

Новинската агенција onionnews.com од изво-
ри блиски на колонијалчето кај седиштето 
на ЕСДЕС пренесува дека во партијата, по 

бесконечниот пад заради Тиранската платформа, 
оформена е тајна работна група за истражување на 
старите магиските опити, потребни за исчезнување 
на Тиранската платформа од очите на јавноста. За 
таа цел, пренесува агенцијата, Оли по наредба на 
Зоќи го овластил Пеце да ги искористи своите ма-
тематички врски со портирот на претставништвото 
на британскиот окултен центар и веднаш да стапи 
во контакт со илузионистот Големиот Динамо.

Имено, како што пишува порталот Онионспец Зоќи 
и Виц откако ставиле кабелска во општината во 
Струмица, се воодушевувале ги копирале магиите 
на големиот илузионист. Со помош на тие моќи 
успеале да ги омаџијаат сите бизнисмени во стру-
мичко да одделат по едно евро на метар квадратен 
за црквата, а истовремено мистериозно уште едно 
евро Виц наоѓал кај бишкарнико. Масовен илузио-
нистички зафат било и снимањето на видео-спот 
со наредено волонтирање на сите општински ад-
министративци, а тоа никој не го помни и никаде 
не е заведено отсуството од работа. 

Но, сето тоа е мала работа споредено со исчезну-
вање на цела Тиранска платформа и бришењето 
на меморијата на над 200.000 граѓани кои про-
тестирале против неа. За таа цел, се додава, Пеце 
успеал да добие рачно напишана брошура лично 
од Големиот Динамо, како и насоки како да вежба 
цел продолжен викенд. 

Тајните граѓански репортери на агенцијата извес-
туваат дека Пеце зачестено вежбал во бифето во 
Собранието, притоа тивко шепнувајќи ги научените 
тајни магиски зборови „non est tibi abierunt“ и „quae 

non est“ по што течноста ја снемувало од чашката, 
шишето, бифето. 

Со стекнатата самодоверба  Пеце наученото прво 
го презентирал во партиското седиште, а негови 
опитни волонтери биле новите партиски сателити 
Пајо и Лили. Врз нив магиските зборови делувале 
беспрекорно и тие потоа воопшто не знаеле за 
Тиранската платформа. Агенцијата тајно спровела 
неколку истражувања врз нив, но кога и да им ја 
споменеле Тиранската платформа, тие повторувале 
„Реформска владина програма“.

По успешната презентација, Оли по претходна кон-
султација со Зоќи, му дал дозвола на Пеце истата 
научена магија да ја примени и врз сите пратеници, 
а потоа и врз претседателот на државата. Но, силен 
притисок од одговорноста пред задачата, открива 
агенцијата, го приморала Пеце напорно да удри 
уште една тура вежби во бифето пред настап. 

Но, на толку вежбање, Пеце во клучниот момент 
не успеал да воспостави „oculus contactus“, да го 
фокусира погледот, клучниот магиски момент, па 
експериментот на национално ниво пропаднал. 

Агенцијата дознава дека сепак Пеце добил специјал-
ни заслуги за страдања од премногу вежбање. Него-
вата задача со брошурата од Динамо е предадена на 
другите од работната група, и според информациите, 
се очекува наскоро некој од нив во Собранието пов-
торно да се обиде да ја изведе магијата за „исчезну-
вање на Тиранската платформа“. �

Петел Бодичек
*** 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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За За тесто ќе ви биде потребно:

# 4 јајца

# 200 гр шеќер

# 50 мл масло

# 200 мл млеко

# 10 лажици брашно

# 1 прашок за печиво

# 1 ванилин шеќер

# 1 лажица какао

# 100 гр рендана чоколада

За фил ќе ви биде потребно:

# 100 гр какао

# 100 гр шеќер

# 100 мл млеко

# 250 гр путер

# 200 гр чоколаден крем

# За подготовка на тестото прво одделете ги белките 
од жолчките. Матете ги белките со шеќер и кога ќе 
се згусне смесата додајте ги жолчките една по една. 
Соединете ја изматената смеса со сувите состојки и 
печете во загреана рерна на 180 Целзиусови степени, 
20 минути. Извадете го тестото да се лади.

# Во меѓувреме подгответе го филот. Ставете ги мле-
кото и шеќерот во сад на оган и мешајте додека не 
се растопи. Додајте го и какаото. Кога ќе се изедна-
чи смесата, тргнете ја на страна за да се излади.

# Путерот изматете го со кремот за убаво да се соедини, 
а потоа додајте ја и смесата со какао. Измешајте убаво.

# Изладеното тесто поделете го на два или на три дела 
по желба, филувајте со готовиот фил и декорирајте.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:  Оваа торта е идеална за со кафе, со силен 
вкус на какао, за љубителите на црна чоколада.

Брза чоколадна торта
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